
 קכג, ה'אור במאמר

 השניסומר
 עליסם, נבון מלהים פית טשי ועמודים ?סודות שסם ר"ל סחור14ת,כינות

 הסדר 7צ2ר יטלו 7ת)רך, סיבו קקררת סתורה קפיאות 7ז2רובקציאומם
 סלילה. פיללה סתורה "פל מסםטסת

 סים 7דיעת סאסד, ששה: מ?אנום )סםוכשחקרנו
 סרייעי, . ?זלתו. כשלישי, )סם. סשגסתי סשגי,כנט?אות.
 סמילית. סששי/ מבחירה. החמישי,סנבראה.
 שהוא מהמצוה, רצוני, פעל סתורה ששמה למהוזה,
 ,בהכרס, 7חיב - סממטעל הוא "שר סמליה, אלספועל,
 ול.א יבוכר, רויה וסטמטעל ר?כול' ויולה יודע ספועלשיחוה

 אין סט"פעל, אל מספועל קשר הפעל דלקיית הנוס.הכרחי
 המייסרת שיהיה יחיב, עיניהם, מהתיחסות-מה לוכמלט

 או טךעי פעל, יל הלשיות הנבואה. והוא ביניים,ודבקות-טה

 ימךלית סשלמות, בב"מ ומפועל הצוני, שכן ר"לטלאכומי'
 דלזה קשוב. למילית לגויותו הזה השלם בפעל סטלט אין ;?דוע
 יללים. לששה סמסטר לחלקראינו

 סראשוןתילל
 הנט?אות. השםבידיעת

 יה. ידיעתנו לאפן ו4ם סזאת, הפנה יכאור 4ם טטנם,ורה
 ליתר ודמו קטטת, מדרך נטו מססילוסופים שסרבהילפי

 מסקסי , קלת גם סטמ"ית. 25)לה 7ו"ס?)ס יקי פניניילאת
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 במאפר ה'אורקכד
 א א/פרקבלל

 ל.א אשר דברים 1ןסיאו כקצת, טליסם נטו העירן טכצליקטתנו

 תגזרהו אשר כפי קיאת מינה לע"ר סנה כולל ך"ינוכן.
 על ולישיב היפקות, ולהתיר דמו, טשר והיתירותמתורה,
 ראינו ולזה סיאת. 53נה ןדיצתט אסז על ולצעיר ינשבו,קשר
 סלקים. לסטיה סרה סילללמלק

 "4זרהר טשי י5י מגאת מסנה )מאוי סיאשוו'סירק
התודה.
 אשר )סם, שןספק שיפשר מינקות יכאור סשני1סירק

 . מיאת. כשה סלטינו טקזינ רעלי נרצדוכצבורבי

 שחןבו )מה חזקית יותר קפקות יכאור סילישי,סילק
nas~.מיאת 

 ל5י מיאת באה מניחו טשי עסקות יסקר סרייעי'ס*רק
 סתורה.דעת

 כשלמות. nNfC כהה ןדיצמנו יאין מפטישי,סירק

 סראשוןספרק

 סתיה. "4זרהו טשי י5י היאת סיכה4כא'י
 אותה, והמסדר מתורה שנומן שקדם, ימו הוא,קטאר

 באפן רטטנם יסדר. שציה מה יידע שיקוה לסירם קשבימ)רך'
 סתורה, שרשי לפי רסקס:ב רב. חלוף מקסרשים נתחלפוודיצתו
 שידייתו לראשון, עינים. של.שה הוא ממנה, שנשיגיטה
 4מה ייצרף ןדיצתו משני, לו. תךלית שאין יטה מקסתייצרף
 מבל"י האפשר בחלקי יצטרך ןדיצתו השלישי, נטלא.שי'א

 סיישר. Y~gשישאה
 מה ב5י קנה תורתנו, שרשי ל5י זה חיוב י")"ר "יךרעשנם
שאמר.
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%1א,ה"
 ה'איר

 טשיג ימ*רך היותו מיסה מבאר שהוא לטה מראשון,6ם
 ; מיךטיות בגוצות רגובו ; 4זק שלאר בספורים אם ר1ה,סירטים.

 יתיבים מריה בה שסאו ימו הקסלה, טיסת ראם ביעודים.ךאם
 יצר ןסל ה'ל דורש לבבות כל "סי : ט( כח, )דה"א, יטר זה.על

 קלט( )תהלים ומדע" חקרמסי "ה' כמזמור רהגה סכיז".טסשבות
 ר"ל, 1ה, על ייסד כהוא כמזמור רעל 7דיצתו' כירטיקיליג
 ןקומי, שימי ?עת "6מה : יסקרו מיךטים. יטשיג יייעציותו
 זריי ורקעי ירחי מדחוק. לרעיכיס

 ויתר הסטנתה". דרסי וכל
 דקדוק מסלץת סיעתו מורים סהוא כטזמור הנמשכיםסיתובים
 סיותם מהירטים מבאר והיא 1ה1 שהט64ר ויסרכקרטים.
 שאין ימה טקסת יתערף ידיעתו היות בסכרה סרביכ"מ,
 הראשון. והוא לו.מילית

 הוא נמצא, של.א בטה יתארך ידייתו רהוא משני,ואולם
 נמצא שלא במה מהיעודים וביציעים כתורה שבא מטהלבאר
 ידייה, חדוש על יורו יסרקים קטת כתויה לאי סיות רעם4ז.

 ס44ה סיצצשמה ריך4ה נא "מרדה : כא( יח, )בראשיתסיטרי
 4זה, יכ"לצא ז"ל בארו י4ר הנה אעצה", ל.א וים כלה קשואלי

 ששה ימה שטן רכל 4ןם". 4גי מלשון תיךה "דירהבאמךם:
 לו רדייה ונמחדשה מינו יעלם שהזה ימסן ול.א ב4ר,סקזא
 בגי ילשון רנשתמש מיבואה ימרטה סרה שזה ילאמס"ס,
 סלטים ץרא סי ולעמי עמה "בי יב(: כב, )שם יטרו וקטנםאדם.
 הקילה שביה ימו הצקיה, יטעשה ישקיץ שהזה6מה",

 על יקד והוא לי. שייה מה יפי בפשוטו הוא הגהסיסמית,
 מאומךת, רסיא מידינית, כפילוסופיה שבארת 6סת,סקציה

 .שלחזקו שסן רסל כשש, קבועה ומדה טבונה יקנושסמצשים
 הסקדטה, לאת נמישיה ובאשר בשססר. קנויה סרתה אםאוסה
 ,העקדה מעשה קדם נם 46רסם היות שעם סלק, שאיןאמר,
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 במאמר ה'אורקבו
 א יפרקכלל

 בנפשו נתחזקה מטצשה אחר גם הנה פניו, על השםירטת
 הלתה של.א מבאר הוא ולזה טדר*ה. בה והוסיףמ"ך4ה,
 והיה כן, זה ס2ה וכאשר המישה. קדם לו קנויה סלאתסטדך4ה
 הנה השם, אצל נדויה במדרגה סטנה, שלחים", "?ראסטרו
 שאדם וזה, אתה". 4ל.הים 2רא סי יריתי עתה "כי אמרוימטטת
 "כי ייסרו בה שיון המדריה באותה ה2ה ל.א משא,סטייה

 סדסד לו נורע שסיה קישר ליה לא הזה קטה". אלקים2רא
 2רא שיהזה שן קדם אילו נודע ליה אבל שהיה. מטהיחליף
 ההיא. במדרסה ידיין נמלא של.א היות עם שיבא, יטהסלקים

 והוא ?סכרח. עקיב דיר היא נקיא של.א במה יתסדך ידיעתובי
 רני.סע34ז

 ר"ל סיישר' יסלקי ית4רך גדידתו והוא הילישי, ואולם.
 הוא סיסשי, יטע nanuj~uj טפלתי ייסד עמלק הגעת?דיעת
 יתערף גדילתו הגתה שאם וזה, התורה. לפי החיובמבאר
 הלאה תפל לא מגה אצלו, הנודע ההוא החלקמסרסת
 אלא לטצוה, לצואה דרך אין כי התורה. ובאזסרותלמלוות
 עם יעצמו. מבאר וזה ומכרח. ינוס ול.א רצוני, המציהלשסנח
 מכרחת ידייתו התה שאם וזה, נפשו. סותר שטקטישיף2ה
 הבה מכרח, יאחד החלק היה רעם יטלא, רשיא שמטצאיישר - שהאפיר וזה אפשר. בלתי כן אם הוא קגה ס4סד,שסלק
 תהה של.א זח~ב כן "ם אפשר. קנח וסקי יישר' בלתיהוא
 העניו רהוא לאפשר. 9כע מכרחת האחד החלק בהגעתרדייתו
ששלישי.
 שקדם מהוא במזמור ענינים השל.שה ילו התקטרוריגה

 כמו הטזמור, ייחלת סמסטר סראשת סען2ז ?י בשלמות.זקרו,
 כסמר ?שתי טשר טטב לצמי נכחד "ל.א באמרו: ויסופו,שקים,
 יסמבי' קלם שירף ועל עיניף דאו *למי ארץ, ימסתיותךקטמי
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 קכז, ה'אורםב

 י4ל"ף, "ל.אן שסיטרת ולפי להם". איד ול.א ןירוימים
 לפניו, נדרש המטרת הבה שניהם. לדיש יש בוי"ו, "לו"וסטקדא
 ל% שזכר סידטים יכל אלד סי ןרזה, ניסד". "לא 4לושב

 רבוי עם שייסינתו; לזמר, לעלמו, נףרש והמקרא מטנו.ניסי
 ימרו והוא יבחינתנר, קטנם קסם. אסד הוא לסם,סןדיעית
 סןדיעות ףבוי, שסאו הנה וגו', 4ל" רעיף וקרו טה "וליתמ"ס:
 לראשון. סערן רהוא ההוא. במזמור יכאור פלטיםידקדוק

 אין "כי בעקרי: נרמז הנה נמצא, שלא יטה ןדיעתוריטנם
 לרבר עתיד שטני סטלה ירצה, סלה". העט ה' סן בלשוני,מלה
 חודן כלה. העט רטטה אזירס, של.א ילוטר בלשוני, עדיןרינה
 סשני. סערן והוא כעתיד. ןדיעתו על יורהזה

 שכישי טסרסת, ןדיעתו תאה של% ןהוא השלישי,יאולם
 סרה שהמזמור לטה יעומי. שביי הוא סיסך(' ססלק)נ"4:
 4ל מתסכר ס2ה 4יר מאמים המנעלותו על מיסד היותויראה
 יסדר ס2ה ולזה נושה. לו אשי איש רכל נקש וטרי ?מיםמישי
 לבבו חדרי יודע שהה לומר דדיעתו' יעיז ימסרף ס4לשלסי

 ותסע" סקרתני "ה' וסטר: המחיל השיר צד ועל דעיוניו.יטזפוני

 מה 4ל ירמז לכן, קדם ןדעו ובבר עינו[, לבלק uiQ~1 סקרנקמלי
 רהפליג ממקדשת. וילקי קדורה שןדיעתו יערמו, הייתשהוא
 טמרו: הוא קמנ"לותו, זה בל ומסלית זה. על ישטיםלסער
 תקטל 04 ילוטר, סני". סורו רטים ו44שי ךשע אלות תקטל"4ם
 אומר סןיתי הנה 4חיהפל, אל או שאול אל ירמז ידיני,רשע
 רסל עטים, ממנסר הייתי שלא שכן דקל טני, סורו דמיםל44שי

 חסני רגו' לסני ידע 4ל "סקרני : וימר סמם רלזה לסניף. קלויזה
 שסרה עילם ידרף עליי סש4סתו שתחרה ילוטר, עולם",בדרך
 ש4ם קביה הוא יזה ?אוי. 25ה לא מטני שאלה ר4ם בו,הזלף
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 במאמר ה':עורקכח
 ב אשרקכלל

 04 קמ44רי לקמנ"לות. צרז ס2ה לא טירקת, זיעתוהנתה

 הזה. נירק המכון והוא הזה. במזמור ע24נים סשלשהסן

 סש4יס4רק
 שקנח. טה לפי סיאת, נינה לפקפק שיישר היפקותי4אור

 מחלה נזקיר קנה חלקיים, ומהם כיללים שמהםולפי
 בידיעת שהנחו ע24נים השלשה על ספקות שהם ר"לובכוללים,
 חמשה: והם הנמצאות.סים

 הנה זולתו, מהנטצאות ד4ר יודע סשם ס2ה ש4םסראשיו'
 שישלם ןח"ב ליודע, שלמות היא שהרדייה ט%אר שהואלמה
 יטול, טמנו שץחיב ומה סיטול. במילית רהוא בסחות.ס*ססד
 לטל.הוא

 הנה, זולתו, מהנמצאות דבר יודע השם סיה שיםוסשיג
 בעצמותו, רבוי ?חיב הנה שמרעהו, במה מתעצם שהש"ללמה
 ס4ססד שקמעים שנריב עם שידעהו. ומה עימותו, ימנם:וזה

 ידועים. ימספר לרבוי יהיה רבים, ס?דועים סיג ואםכסחות.
 והגנות. הבטול למפלית יזה כס"מ. הרבוי וס2ה בב"מ, הםן4ם

 בסם 4ם סי מיג בלמי הוא ספרטי שמדבר לפיוסילישי,
 ?חיב הירלני, %ח לו אין ימירך רהוא ןסיטיין, סחוש סמוסיולני,

 הירטי. הדבר טשיג בלמי שהוא בןאם
 הוא רמזתן זמניים סם הפרטיים שסיברים לפיומרקיעי,

 במנוחה, ולא בתנועה ץת4ר של.א סי סנה למנועה, נמשףטקיה
 סירט?ים. הענינים משיג בלתיהוא

 בידיעתו שהנחו ע24נים מסשל.שה טבלר שהיאזלפי
 מאלו ט%אר הוא בפרטים, ןדיעה מקץטים שסםימירר'

 שענינים בוללים שהם סן 4ם והרקיעי, השלישי ר"לס59קות,
סשלשה.
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קכט ה'אור במאמר
 ב א/פרקכלל

 יך4ה י9ר 45נישי, כטין סנטצא סטדור יעןססטישי,
 %ה בפסק נאריף ולא הענינים. אלו טשיג בלתי ציותו]שיסיב[
 הדבור ןהוא, סטני, לילל ממיסס יומר שהוא לפיעמה,

 שץדיצתו ימרנו רהוא לראשון, בעין הנה ססלקיים'ויינם יי , --בהשגחה.
 ספקות. שני בו הנה לו, תילית שאין מה משסתיצטרף

 שאין ומה וכולל, טקיף דבר שסץדיצה למה כיייסדי
 בו, הליצה שחיוב יראה, ומגבל, מקיף בלתי הוא לומקלית
 נישו. סומר מצמריהיה

 ישה לו, תכלית שאין מה משפת ץדיצתו סץתה שאםראשני,
 נסיה היסיר שיבר וזה, יפשר. - יפשר בלתי שהואמה

 הץמה וים טטיד. שיתסלק מה 4ל ט"סלק סיותוסטמדסק,
 שליעם, ש-"סלק, שיקשר ססנ"מ סלקים סיקס מקפת-דיצתו
 סיה. שה~א ימה הסלקה שץקבל מ5ם סייד רישי ?לתי25ה
 "סרית. סץדיצה תהה ל.א כסלטה, קק"ל ס2השתם

 04 בו נטיי, של.א יטה יצטרף שץדיצתו השני, לעניןוהנה

 יפקות. שגיכן
 לדקר שיהה שץסיב ך4ה האמתית, שסידיצה45סד'
 שהוא כמו כשכל שיהה הוא' כרויים שהקמת למהניצא.
 לשסל. חוץניצא

 וזמתית, 5ץטה "ם נמצא, שלא ימה שסץדיצה למהועשני,
 יצמיד. ושייצא צדין נמצא של.א בו, הץדיצה אסןסנה

מהשנוי כן אם המלט אין אז. נקיא שהוא בו הץדיצהיושיטצא,
שיהה ץחיב שךעהר, יטה ממעצם שסשסל ולסיבידייתו.
 שנטול. במילית והוא משמיה.עצמותו
 בחלקי יקירה שץדיצתו קטרנו יהוא, השלישי, בעיןוסנה
 ,יפקות. שגי כן ג0 בו ליישר, y~g שיימסה טפלניסיישר'
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 במאמר ה'אורקל
 ב ימרקכלל

 סיסשין מסלקי סיסד לסועת ודיצתי סוסה שאםייסד,
 הגה מזה(, : )נ"א מסם שיך4ה מה טסי יטשר' סימרוריש4ר
 ותחש סיישרית. נימלק יסר ייסדן ונסלק הגיעסיער
 ש"דעהר, בטה ממעצם שישכל ולפי שנוי. nallwl בו,ודיצתו
 שכטול. בננכלית וידוא כשננווה. עצמרווו שמהיה ןחיבקנה

 מף4סשי, יסד סלק לסיעת ךדיצתו חיסה ש4םרעשני,
 שכישר יאפשר, יבאר והוא יישר, סומרו שישיר ]עם[)על(
 נטלא נניסהו כקשר אבל ; כטול מהנסתו יקרה לא נמצא,לנח
 למה ועימותו, יידיצתו שווי סיסד, : נטולים שני ימסןבו-

 ל.א סקיךטת שסידי?ה רסשני, ; ש"ךעהו במה טמעצםשסשסל
 והגנות. סיטול כמסלית זה וסל יקעה. אטד 4סל ודיצה'סלמה

 על לסלק לראשונים מקצת הגיעו אשר סטפקות הםאלו
 מזולתו הךדיצה סלקו שמהם עד שהנסה. מה ספי הלאתספנה
 וקבלו הנפסדים, סתוים מהפרטים סךדיצה סלקי ימים ;לנטרי
 סנזקיים. ואישים היללים עלאותה

 ןדיצתו לקכל סתורה לחצים ישר אמתנו מסימיךבים
 היות שןחיב יך4ה בנ"מ, סיךטים ולהיות סירטים,ימנרף
 ןדי?תו על מורות סיבואות פשוטי ולהיות בב"ת, משפתסןדיצה
 : ז( ג, )עמוס יעקרו להיייי, שיודיעם עד גויותם, טרםסירטים

 עבדיו אל סודו 4לה 4ם בי ךנר אלהים ה' יקשה ל.א"בי
 ג, )שמות כאמרו סלחירמים הרישתיים נדירים ו4ףסנכי4ים",

 הנה חזקה", ביד ול.א לסלף מצרים זלך אתכם ימן ל'א "בי :יט(
 שאחה. מה ספי סיאת ספנה לס4טין יחובו לסר סןהמסצד

 הסם, שענינים המנעות לאב שימו מה לפי העיון,ובשלסצם

 במה לא סטדטים, ךריעתו  ישהביחו ונכשלו, חזון לסעטידסיבי
 מצד - והיללים סיללים. חלקי שסם ימה 4נל ידטים,שסם
 בו ac 4שי סצד רהרא לקצים, קצתם שלמות 4acשר
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קלא ה'אור במאמר

 יתכלית השי"מ,, בצצם אשר סכולל, כטייר יפיטס4סדים
 וינפש כשלמות, ממנו למשה ספועל, השכל ובנפשסשלמות,
 הדת )זה יחלק שלא ודמו כגולמית. לאד מסם לטיההגלני,
 ןדיצתו קבלו שהם לטה סלת, בזה יסלק שלא 04 לעיון.ול.א

 לטה לנבי"ים. ריודיעם ציותם, טרם ידעם יסר ולזהסידטים,
 טצד ןדיצתו אסל פרטים, אוים שסם ימה )סם ודיצתושייו
 נמצאים. הירטים היית טרם בעלמו, נמצא טשר סכוללסטדור
 שמאטי. במה ית)אר זה סע"ון, בזה יחלק שי.אר4ם

 טס*ט?אות, יזולתו ןדיצתו קטיעות שץסץבי סיפקותהגה
 התרם. שמקשה ממתעינם

 סנה וים ליידע, שלמות שהןדיצה על מךשד שסראשוןויה,
 כי התרו. שיקל סטה דרה כטחות. הנלבד נשלם סןה זולתו,יודע
 - ז~לתו ומשבל משייאותו, נקה הוא זולתו שמפיאותלמה

 שוקי כסחות. ההבד שישלם יאכטת לא הנה עקמו,מששלל
 יעקמו. אשר סבולל סטיור מצד הוא יזולתו שץדיצתוקנח

 י?עהו, בטה טמעצם שסשסל על קךשד הוא סשני'ריקים
 כן גם המקו סןדיעים. ברבוי לעימותו רבוי ןסיב זולתו, ךעואם
 מקנה טהית,/ הוא ישר שןדיצתו, והיא, שסיטר. טה עםקל

 סךה ואם בעצמו/ 4שר הכולל סטדור ויטעם לזיעתו.סי?יאות
 .שלמות קומם טשר טסצד שהוא לטה רכים, ןדועיםשהלל
 )074' תאטך יפלו ממפחדים, בו סם 4שר סצד והואלקצים,
 רבים דברים בולל גויותו שעם ידיר, מך4יש נזוןשגדרו:

 רלזה יקם, 4סד הוא לקימם, שלמות שקומם לפיממסלפים'
 4סד, בו DC קשר מהצד סןדועים ?שיג ייצרף שהוא קטאר,הוא
 רבוי. יע?מותו ךשיג ל.ארלזה
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 במאמר זץ'איר.קלב
 ב א/פרקכלל

 ישג כל"י הוא הפרטי שהדקר על סטץ9ד סילישי,ויינם
 ממגו יס?ב שיא מעינו, קבאר הוא הגה קיולני. במח 4םכי

 ליברים. טשי סישיל סטדרה ייךע יל"ישיסרה
 הוא קבה זמניים. סע4ץנים היות על מטן9ד סר4יעגריקנם

 יזמן. נטלה ייננו המשבל שהטרורמבאר,
 סטנישי כטין סגט?א מייזר יגע סטיי ססטישי,ייקרם

 הטוב בתכלית הוא שהטרור כשייסטר הנה שיחשב. מהלסי
 כילל בשלמות ייבער והגה סןה. סיפק 7סלק י9ררססשיבות,

 כע"ס. ממקטר טןהמשני
 מהשלשה, הראשון בעףז אשר לראשון ס9סקרטטנם
 קןאה רל?ה משף, בל"י לגויותו לו תכלית שסין ימהמטץ9ד

 מסה הוא הנה נישו, סותר מאמר הוא בו וההקפהשס7דיעה
 עקום סץה כי"מ, הרא טשי משצד בי מ7דיצה אתה ש4םשמקל.
 אשר מהצד הוא שהנח, מה לפי בו, ה7דיצה 94ל סןה.לספק
 סישכל. ססדור טצד רהוא בעל-תילית,הוא

 מבאר הוא הבה הטטדיק, יכטה מקץ9ד סשני,ויינם
 ססדיר מצד 4סל יכ"מ, שהיא מסצד יינה בושה7דיעה
 היות שיקוב לא טטיד. מסלקה לקיל לחלי הרא טשימישכל,
 בכ"מ. שסם מצד בב"ת בחלקים7דיעתו

 סטץיד מהשלילה, דושני יעניד טשי לראשון ס9סקריטגם
 יאמרנו הגה, נטלא. לדסר ש7סןה 7חיר ולאמתית שה7דיצהעל

 שהוא ית4טת בעקמו, אשר מבולל הידור בפי בסםשסידיצה
 מקשיבות. בתחלית הוא טשר טציאות נטלא,לר9ר

 הדברים שבוי מצד ה7דיעה לשבוי סקץ9ד סשני,דטטנם
 מ7דיעה היטה שאם שיקל. סטה סן גם הוא הגהמזדרעים,
 סהוא. ליסק מקום ליה פרטים, שהם במה סירטים אלנקטעת

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



 קלג, ה'אוך במאמר
 ג א/פרקכלל

 ישר סכ~לל הסייר אל נקמכת שהנח, מה לפי סןדיצה,וסל
 משמגה. ילתי אסה בענןן עמיד והואלעצמו,

 סיישי, מטבע השלישי, לעסין אשר קסקות סיגיוקטנם
 מבאר, שהנא למה פי וזה, לסם. מקום אין שלנח, מה לפיהנה
 מצד. קידרים ובלסי מצד, מסדרים סם סיסשיים' סעעניםכי
 סינושית סיחקןה ומצד מסןרים, הם סכולי ססדרר שמצדיזה,
 סטייר מצד היא להם שהץדיצה הנח, וכסר טיירים. בלתיסם

 הצד שהואסכולל,

-1LiK 

 כן, 4ם סנה ומגללים. מסדרים בו סם
 סןדיצה תהןה ל.א ומגבלים, קקדרים כלתי בו סם ישרכצד
 ומגבלים. מסדרים ניו יבר בהם, הןדיצה סץמה אם כילהם.
 מה לפי מחיב, הוא ולזה ומגבלים. לסדרים עלתי הסחווכבר
 *פולריים היומם לאפשריים, כדברים הץדיצה שתהןהשקנח,
 ממיישר. מיסד ססלק בסיעת לאלנד,

 סןה. בפרק המכון והוא מדיריסם. העולה!הו

 סקילישיס*דק
 סלאת. נסיה שיסץבו סמה שקות, יומר ספקותסכאור

 שרשי לדי שסטסכב ששרם, יטה שסמסטר מה עםואמר,
 ויה שזורנו. עינים השלשה עם כידטים, יתסדך ןדיצתוסתורה,
 והעתויים סה, שבאו דסיעודים טסספורים הנריה לפיולקנם
 לחנק הרוסה אסים ועצמית. ראשונה הוראה !ה עלסמורים
 "ין סי כסלקה. שלא כתורה סנים ונלה 6דול' יאילדילסטלות
 יגי ,על להודות שצורית ליצלי מסריחית קינותכלשונות
 שרשי לפי אם יברתם, מומי עוד לנעות רעינו ולןהעקשותם.
 רךבם. פי על צעירן לפי ראםסתורה,
 ימבדך שידייתו סיחר, עסינים: "ני חץבו ימנם שהםויה,
 הכולל. , ססדור מצד ילא פדטום, שסם במה כירדים"ינה
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 במאמר זץ'אורקלד
 ג א/פרקכלל

 שהוא סלא ס4ישריים, בדירים אינה ימסרף שיישתיוסשני,
 מסלקי יגיע חלק 4י!ה ידע לא 4סל יישייים' שסםיידע

 ססלק שיגיע שטסי דיה, שלישי. ענת לסם ויקשיבסיסשר.
 לשני ימסיב מקנם תה בי. ודיעה לו 4יו סיישי, טסלקיס4סד
 ססלק לשיגיע שסץדיעה למה לראשון, אם הקודטים.סע24גים
 שהוא יטה הפףטי כףבר הץדיעה תהזה ליישר, מחלקייאחד
 שהנח למה כי לשני, ראם סץדיעה. יאת ימו ילקה ובסריףטי.
 בו לו ס2ה אם הנה שסיע, קדם הטגיע בחלק ץדיעה לו שאיןבו,

 ברחו ףסר והוא בידיעתו, שנוי יהיה בבר שסגיע, אסרץדיעה
 ועוד, הדעת. זה אל צ'כיים 4שי סדיקות *לל להיותוטמנו,

 לנפש, חוץ הדבר מציאות מצד ידיעה לו לשימסדששסטטטר
 נקנה. שכל לו ושיהיה מזולתו, התעלה לידיעתו שתהןהץסיב
 בלח אלא קנינו ץציר שלא עם והגנות, הבטול בתבליתוהוא
 להם. לחיב הוא סשלישי סןה שסעתן טייר הוא רלוהסיילני.

 ההם, מהענינים שיקרו הבטולים נביר זה, שהמישבויסר
 לעיון. לפי וקם התורה, לפיאם

 הרמוזים בפרטים אינה שידיעתו שסיבו למה בי הכתובים.ישט לפי אמתי ספור בה ישייר ל.א סלה הדעת סתורה, לפיקלה
 יעוד ילדם ולא קראם, ולא סיבות, ידע ל.א הוא סנהקליהם,
 שסדורו ]טה[ )סי( ילא 2רע שלא יללם יאירו 4סליףטי,
 לשם", ץדעמיף אמרץ "ואמה : צווח הכתוב וקל.א ההוא.סטדור
 יךריחו טשי פףטים ובטה פנים", אל סנים ה' ץדעי"טשר
 סיףטית. יתברך יידיעתו ט4טין כללהודות

 אלא בבחירה. הנתלים היעודים להכזיב לירחו קגהליישר, מחלקי יגיע חלק איזה ידע של.א בן גם שחץבוולטה

 לטבע מגחים והיברא, האמד צד על ה2ה 4סם שסיעודשסרשי'
 "בי : אמרו ויהןה היתירה. ץבילו של.א במנאי סלמים,טערבות
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קלה ה'אור במאמר

 של ס~בתי". "כי ימו: משחתון", סיסת כי מומי מסרי?עתי
 כן, גם לשגול שמואל ומיטר סףת. בעשרי ויפירה הריסה,זה

 ?דועים, דקרים לו יאמרו בדרך, לאנשים מקפר שיטזא לומרעד
 רכל אותות? מנייא וקרים והמסיבה, יאמד צד על כן 2םליה
 ושטות. שגעוןזה

 טסלקי ליחד ססלק שיגיע שמסר כן, 02 שחיבוולמה
 כי ודעתי עמה "כי : סטרו יסה בון ?דיעה לו יסה שיאסיסשרן

 שחובו לטה ?דיצה, 4ינ1ו סי לו. עין יין - 4מה" אלאים?רא
 סטסשסה כי טרשיה, ואיננו ; שנמסדש ימה גם ןדיצה לוש4יז
 ואפן ס"יא, סטעשה 4סי נמסףשה ל.א ןל'סים ?ראושהיא
 סרה סועת היות ומאר הוא ולזה ידעתי". "עמה יקרישיודק
 טינה, נתיכים כטה יעידו 4שר שיטתית, וסוקלה סתורהואד
 4זה וה4רךכות סדקווק. ימךלית דייטים ימירך ךדיצתוביית
מומר.

 חנקות. יותר יספקות קילו 4סל 4ה,איזו אשי בףרך סיפקית טיב שאו שיא אטר סעיץ' לפיריקנם
 שהדיצה יבאר, שהוא לטה טסיסקות. יצאו של.א04
 ?דועים ראולי ?דועים, טרבוי ימלט לא אומה, שהניחולאסן
 מלנים: וזה מסלית. בצליילדי

 ,משתדעו קיא' כדירים משלטה שמידיעהסבסד,
 בדברים , הידייה ולזה, והרחוקות. שקרובותבסבותיהם
 יודעו באמר שלמה, תהיה אחד, הם אשר טסצדסקךסכים
 למרבבים וסבות יסודות להיותם הרכבו, מהם אשרסישוטים
 סילסב. בידיעת ?דועים מרבוי כן 4ם הסלט איןטסם.

 סשלמית מהלך הולכים בבלל סגטו4ים שסייתוסשגי,
 בטונים, ימ4טת טמ4סדימן הם ההוא כצד ישר לקיימןקימם
 תאטר, עלי לסם. גולמית וסטיקים לקלת, שלמותשקיומם
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 במאמר ה'אירקלו
 ג א/פדקכלל

 5סל לסי. רסטדכר לצומס, ןססי לדימם, שלמותשסצומם
 שאין ויה, לקיק. שלמות י"אטת'שקצמם ל.א אחרוניםלמינים
 שהם לטישים ימו לזה. סימור 1ל.א לסמירו שלמותסטוס
 למסר. שלמות סאסד היות 4סם י"אטת ל.א ראשונים,עיטים
 "חיב שלא קטלט "ין לאחרונים, במינים סץדיצה כשנניחוללה,
 ץדועים.רבוי

 בגרמים סכולל סטירי מצד הדיצה ישק*סהוסשלישי,
 והם באיש, נצחים שאישיים הנפרדים, ובהסליםסשטימיים
 קינם יטין1 מתחלפים, בו סם 5שי כצד קנה ימיל.ממסלפים
 "חיב 4סר ימין, ע?טיסם יק"סלף בן אם הץדיצהמממסדים.

 ץדועים.ךבוי
 קצים שלמות הנידרים שסלילים כשנודהוסרייעי'

 ממיסדים הם שהוא ובצד לקצת, קצתם עלה להיוונםלקצת,
 אם לקצת, קצתם עלה שאינם הנשארות, הנפשות קנה-

 ץדועים. מרבוי סטלט פיז?עם,
 שממעמים סטדור מצד סידטים זע ט5שרוססטישי'
 או סבובים מצפר האמר, יקלו מסטרי, סדור ויקםסשמימיים,

 יבוא קצת לו Ri?Ui למי ז" שה"8ךסם ימו מצלות,מ89ר
 שבא ימו מגבל, זמן לנגיא יודע סצד ומזה ; הבוסתיםלמשיטי
 הץדיצה משתהיה קטלט 6ין חנה ; לשאול שמו"לסמסטר
 בן "0 הנה 6ך4צה. או של'שה תאמר, סילו ירטי,למקטר
 *זה סץדיצה תאה שיא 4!ה, יימר ואם יטדטים. הץדיצהתאה
 ס6ך4צה, אי סשל.שה זה תאמר, יאלו פרט, זה היא בטהסידט
 המלט שאין אחר קנה שןה?ה; אךבצה או של.שה בכלאלא

 YT "0 ו"ןע, יתן מי מיפר-טה,מידייתו

-KIU 

 פעם, הטסטרים
 שיתוסף, מה 4ל יתוסף סט9טר שסיה 6סר זעם, ואם ל.א?או
 ?קוה 4לם, ?עם לא ו"ם ככ"מ. במיפרים ס?דיצה "הוהסנה
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לז ה'אור במאמר

 יתשאר ותליה, מהוא ממקביל ?דע לא קבול, בקירחשם
 ?ע ול'א סהוא, ס4בול צד ממיקטרים ידע 4שר זה מהמשסלה,
 הקלט ;אין ילא ויגיעה? לאות בידייתו שרה מ4ם מזה,יותר
 מכ"מ. ץדועים מרבוי צדישום

 בגרמים משר מטדור מצד סיךטים ?דע שמאשרוסששי,
 המולד בעת הבוכנים מצב לפי סנה הסדור וסנהסימימים,
 מאנשי נעלני ל.א טשר מננסים 2מר עם והטסטים,דמשליט
 בבחינת ינלנליסם שכשכים מעיי מ89י והיה ; סהיאסססטה
 אשר הגדולה העגלה לעיות בב"מ, יהטנטים ומשליטסצומס
 ממכיה ס4סקים' מצומס ?ה2ה ייחינתה טשיבנלנל,

 יהיו קנה - עמיד שיתחלק מה יל ממחלק ןהואסטהדנק,
 אם מילט 4ין כנ"מ. סשמימ?ים מקרמים מפסת אשרסטיורים

 כנ"ת. ץדועים מרבויסן

 מסקסקות :קאו של.א מבאר, הוא הינים ילו מסלהנה
 סץדרעים. יביי וסירםטשר

 שאמי. סמה חזקות, יותר כלפקות שנילו ייבארוסנה
 לו יייססו ץדיעות' רבוי ימברף לו מהסס ברחו שסםיזה,
 בכל לו ץ?חסוה4 רהבה שבחסרונות. לדול שהוא ססילות,חירון
 שכסשה. מה למכלית עתךם, מרישהיסד

 קנה פך4ים. שסם סמה בפרטים אייה שידיעתו ס4סד'4ם
 דלחיות סס"מ. סדירים ססללות לו חיבו ככ"ת, הפרטיםלאיות
 שיסכל מס 4ל שידע טה ?חס הנה נעל-מילית, יזלוס?דיע
 שבכ"מ. 4ל שכעל-תכליתיסס

 "יישר. מסלקי ניע חלק איזה ידע שלא והוא בשני/ואם
 שעור הלברחי ומהמי 2ם, מני דסב שאפשר המר לחיותהנה,
 שדקרים. סרב סטסלות לו יחסר כסר הנה יצלו, ייקשמועט
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 במאמר ה'אורקלח
 ג אתפרקכלל

 מחלקי יסד אגיע שיסר למם' שסיב בשלישי,ואם
 כלם, מריבים הדברים להיות הנה בו' :דיסה לי שיין45ישר'
 מחמיד אינם וזה האנושית, 3יחקןה וערוב הטלות להםלשיות
 :דועים חלקים והגיעו מהשנים, אלפים ?ברו כחשר הנהבהם,
 שהוא, יזמן סל סך ונטשף יסרים' סלקים "סר מיישרטסלקי
 על דקנה, אלה. בכל ?ע ל.א והוא זה, כל שיסכל :חיב כסרהגה
 ונמלה יאפשר, טהמר למזרים יעקב :רידת לחיגת טשל'דרך

 ול.א הבחירה יאת סכל כסר הרידה, בחר סאשר הגהיססירתו'
 אסר שכן וכל ממנה, הנמשך סל לדעת בן אם דףך אין טה,גרע
 וכפירה שגעון מהם שזה ילא ביפשריים. הבחירותרבוי

 לבב.דמיהו7

 וביב סנ?ח'ים נדירים המסלות לו שןיחסו מסם,וסילא
 הנשירות שהנפשות וזה, הבב"ת. בשעור ואוליסנדקאות,

 באנשים הבחירה לטוב ימשף השייותם[ סנה סטןת']"סר
 רהנה בהשארות. ידע לא סן, "ם ישיק2ה' יחיה. רשיאשיחיה רישי סנה יסר סן 04 קסם סקשארות חיולם. בחייםבעוד

 רב שישה אפשר יסר כנשירות, סססשות מ89רלהתרבות
 סנזחיים השמימיים הגרמים ורגישי הנפדדים סזסליםטט89ר
 ושיסרה הטסיר, בטבע שיתוסף[ מה ]4ל שיתוסף ואפשרסרסה,
 מקשר הףבה שעור לסם, יסבל טשר סנ?ףיות הנמצאותשעור
 בתכלית זה וכל עמיד. שיתוסף מה 4ל ישיתיסף קסם,ידע

סגנות.

 בפדטים ןדי?ה לו תהנה שלא קישר שאי עוד, ירזב~וררקנני
 שקמר: מתה פדלים, שהםיטה

 היו. ??מים הנמצאים, לבל הפועל הוא סשי"מ ששהלטה
 טע?מותו. שופעים פדטים, שהם סמה הפרטים והיו מקרים.או
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 קלט, ה'אור במאפר
 ג אתפרקכלל

 הנה מעץ~ותו, ששופע מטה י4ר ייכל שאם מבקר,והוא
 ממנה. יתעלה חסךה, רדייה בעצמותו?דיצתו

 ו"מוסשות, סטק4לות מססקרמות קברי שהואועוד,
 שהם יטה יךטיים, דירים יודיעו כסר וכקוקטיםשסיכי"ים
 מודיע, מי"ת ?ךערם לסירם רתכה אליהם. דמוז לזוללםיךטים,
 דאךע. ימן מי יודיעהו? "יךשמודיע, ידעהי ל.א "ם שיח2ה' ו"יך שטללך. או ייקרר סטלו5הוא

 והמוחש". "סחוש בספר סזה כ9סק נ"עורר רושך בןוסגה
 יתן שסילסל יטר, שהוא וזה, מלפיק. לאפן התירו שלאאלא

 4!ה' סע24ן כן פרטי. קבול סהטר ויק4לם ככללות,עצורות
 שןה עלא פדטי. קבול הדמיון ויק4להו כולל, סדור ?תןשסשכל
 ז"ל, לוי סרב שיזכור ימו וזד כשש. וזמר ול.א כיה שיימרסטה

 סהטר, יכע מצד הכולל מססדור ?י5ע סיךטי אידיאותכי
 מצד מיירטים אחד סל 4הם 2ןסד טקרים' לו יטץאיחשר
 טןסדים מקרים, לי יטץאו לא סדטיוני כלם ט4ל מןלו.לכונת
 סהוד?ה והנה זה? ו"יך פךטית. סהור?ה תהה כעבורםטשר
 סק?סדים. מסם לסקרים תהה יבר הדיצה(ע"":

 כשאטר, סןה, השפק לסתיר סמר י4ר ז"ל הך"לוהנה
 יגיע הפועל מסשסל ט4ל סיךטי, זה הוא במה אינהשההודיה
 4טה משמימיים סירטים מצד סיךטי ל2ה משר 3טדירס?דיצה
 בטצב סשמימייט ס*ךמים ונחיית שולד חזךטן יךטי, איזההוא

 אז ימצא שיא שקךה מצד שייש, זה שישג לו ויקרהסהוא.
 סיטר' י2ה "קר איש סהוךצה יאת לו שסיע מיאזל

 לו שק4יע מי אזל 4ז ייצא שלא ששרה שמה שבאר,ךהנה
 הך4ר יהודעת מ59יק איזנו מע"ר, יזה אסר איש סהוךעה!ה

 ללביא ניע "יונו ס"טר, בזה KnnC ס"יש שהיות למהסירטי.
 סמ"ר שיות מודיע 4ל ששריך טסטר הוא והכה עץמו.טיסת
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 במאמר ה'אורקם
 ג אתפרקנלל

 ההידעה 4ל צריך שהוא ס2ה 04 סהוא, לקיש סיךטיסהרא
 זה, כזטננו אשר טסקוסמים סחוש, טן יביר שהוא ילאסקיא.

 שבא סמו סססי4ים, שטן רעל סקיא. סהוךעה 4ל ?ריךשפיז
 זמן, ומובלי נפלאים ירטים מודיעים מהיומם סכמתית,כ92לה

 סיישרמים. כך9רים נם יעמיד, וקם בעסה04
 בהוךעות סתרו קכלנו ש4ם טסך"ל, ס*דולרסתטה
 שהניס סמה הפרטית טס?דעה להמלט ךרך 4ין הנהסיךטיות,

 סס"ג כג"ס זה על שנעיר ימו הניס. ישי טססש*סהקטין
 סשני.טסילל

 ייסרך שידיעתו קסיב שהיא 4ס?ת בדרך יתקערוכבר
 התבארה האחת סק?מות, שתי לזה רננים בב"ח. ?דועיםמקיף
 יעניה. קבירת רסשניה וההפסד", "ההויהיסיר

 ותתחדש תמסיה וה"טזגות סר99ה שן4טזעותסראשעה,
 וסךכש. סחוסץ יקטזגרת סטסאנין יהמסוות כמרקב.צוךה

 כילו סצורה. ממסלף סהמטןגות יחס שבה"סלףוסיניה,
 שמסלף ק?מם' 4ל קימם סמריאק סטי יחס שבהמסלףתאמר,
 ישוטי בהתסלף שכן ר9ל אחרת. צוךה וילנש התר"אק,צורת
סירהב.

 ששעורי לסי בי אמר, ססקךמות; אלו המישבווסמ"ר
 סמלוף חגה מסיד, שיתסלק טה 4ל ממסלקיםססלקים
 הדברים צורות כן ים ויקא שיתוסף. מה 4ל יתוסףיסטזגתם
 צורות ישיג הצורות נותן סו, 4ם וףיב' יטיל. ממסיסיםיכ"מ
 ימסרך. יטעיאותי שסן סל בו, זה יירטת ר4םכנ"מ.

 מה והוא סיאת. כפנה שדמו מה יקטול טססיק זהוקנה

 סרה. נטרקשרייני
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 קפא' ה'אור במאפר
 ד אערקכלל

 סרייעיניפרק
 סתולה. דעת ליי  היאת  5%יה שמניחו סקפקותלתר

 שסרבה jncs גד?ף אותם חתיר ז"ל כמודה סרבריקנם
 הוא "הם, סיפקות סל שיסוד לפי וזה, הפילוסופים. 4הלהוכיח
 a~ui טדירילם' טייר שהיא לפי לידייתנו. -דיצתו כין5סקש
 ש5ך4רים 2דוע רהוא *מור; לשתוף וקנו בשי"מ נאמר5ידיצה
 חכה ; קימם על טקזתם מופת לקח ראוי אין משמותונשטפים
 צצמו. הוא -דיצתו כי רזה, בסללם. סחם לינקות מקום"ין

 כן ממציאותנו, מעיאותו טדרגת ליסהרכ4שר

 4סס-

 -דיצתו
 מטגיע מסלק ידע איף לידע השמדלותנו ולזה,טידיצתנו.
 ליעת השמדלנו יחלו הוא הכה יסריף3י ולא סיישרטסלקי
 כפיטים שידע יסכל הזה, וכדרףעצמותו.

 ככ"מ ממסלפיי
 יטילי סיישי, YGV שישתוה טילתי a~lla, קדם.יטקטי,
nietLinujיפי תילמנו כעת היא כששי ס-ד'עים, ישניי ידייתו 
 סכמתית.סקילה

 "מקלסמות" בסקר צליו למשיב הרסה ז"ל סר"לראולם
 מקרמות: ישמי י24נו לסתתים ודקהשיו.

 לידייתנו -דיצתו כיל אשתרף שיסה יישר ש4יסקסת,
 יעלנו שהקא טה שיסה כישי ש"י וכשכית, גמור. סיםשתוף
 D~iC. להק -דיצה - טעות אוטבונה

 קנה : ,כל כסר לראשונה ראולם ינישה. -דוצה סיסיהוהנה
 ש41טר ומה ויחור. כקדימה ית4רך וכשם קנו עיטרס-דיצה
 ~הרדייה -ת15ב, קמור. סים לשתוף סיטר "י39י ר"חוריקדיטה

 גמור. סים בשתוף שנו יישרך בו תסטרל.א
 יימר שהוא שטה רזה,- יעזטה. מלידת ה4דילהדהיה
 לציית ד"חור' כקדיטה שייסר 4סשר אי *מור, סיםישתוף
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 במאמר ה'אורקמב
 ד א/פרקכלל

 שם כי וסטשל, מטייסים. יללי השם עליים שאטרסעורים
 הטך4ה. עין יעל הטים עין על ואחור בקדימה יאמר ל.אה'עין'

 יקשב, שכבר למה כן. שם יקירת ת")4ר לקטטהואולם
 מהעוי"" נשיי אי יתייחסשינסנו

 הנמצאים מהדקרים דבר
 או נהב ל.א פי בדבר, אצלנו וכמובן נשלל או נחרב ך9רבנו,
 לשי"", ודיעה ישניחס שאנחנו יראה, ולזה לבד. השםנילל
 והוא ענינה, לו לסיב ידר )נר' סנק?"ים מסד9ךים דירשהוא
 לעיות רלזה, העמן. זולת לבד משם שנגניב לא הסכלות,העיר
 שיאטר יתחיב כבר ובנו, בו בהסכלה נאיר בלתי סהואקעתן

 והיא, הראשונה, הסקדטה כן 4ם והיבארה דאחור,בקדישה
 השם שתוף לידיעתנו ידיעתו ליל סשתוף שיף3ה יקשרשיי

ס*מור.
 הבנין חומת לססיל ד"ה ססקדמות, 4לר לי נ"ישברוכקשר

 ששם למה בי וזה, המורה. הרב סתוריי הדעת קייב )סה4שר
 כקדיטה אבל *מור, בשתוף ובנו יתערף בו לאמר כיסנוססדי?ה
 סין שנקיש ראוי כבר קנה לראשונה, ססקדטה והיאואחור,
 מפסת אשר היפקות ויףיו ויחור. בקדימה לידיעתנוסדיקתו
 בחזוקם. רהשתנוטם, ס~ררעיםרבוי

 טעות או מבובה שהוא במה יפשר שאי מבאר שהואולמה
 הנה, ; השנמה ססקדטה רסיא שש"י, בחק ידיעה שתהיהאצלנו,
 טסלקי ס4סד סחלק בסיעת שידייתו אפשר אי שיחיה, טהשיך
 החלק מבריח הזה לא שאם וזה, האפשר. מיריך יאסיישי
 יקךה לא נמלא, ישסנח וסאפשר אפשר. סותרו ישארסהוא,
 תאה שהגיע, קדם סהוא כחלק ס3די?ה כן אם בטל.טס*סתו
 שיסיע. 4סר משנוי בן גם סמלט ראין טעות. או מבובה4?לנו
 קישר 4י טעות או מבוכה יצלנו K~nla שמה ס3ח,רס"ר
 סשם. "?ל ידיעהש"ס3ה
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קמו ה'אור

 הרכה יאריך ואם סרב. על וערעוריו טענותיו סל פרי!הו
לגמגומיו.

 מטה איננו מ59קות שסתר ס2ה אםוקנסנו,
 ש~קש"

 אצלנו,
 ראינו הנה הצור, בגזרת אבוא 4מה טד4רינו שמתבארימו
 אין3ו הרב, דברי על לתעש שחשב n~upלקיר,

 ממ-

 שראוי
 נפתל 4,ם 5ין ואממיים, 4כונים דבריו אבל צליו, לבלשום
ועקש.

 אמר %א הדיצה ששם מאב, שינוא ובאטר, "חלהונייע
 סן4טר.בד4רים שהשם וזה, ואחור. בקדימה יקנו, סשי"מ,בו,

 שאם בעלמו. יחד בו סנךזה עינו שיהיה ןחיב ואחור,כקדיטה
 שכן לא סנה מתחלפים, סהוא בשם 4סם סנך?ים סעיפיםעיי
 בשם אם כי שתוף בהם ישאר של.א וזה, וסחור. קדישהלסם
 יגישו, טמיר וזהלכד.

 סמאטרות וכשיי 4??ם מקטטר ס"נט?א" 4!ה.ךמטשל
 בי אחד, ענין על 4סם מורה ס"4ט?א" שם סנה וסחור.בקדירה
 ילא יקד, עכז סקלם ייפז "שר וססיות' סט?יאות בוסנרצה
 לשאר הוא וההיות שסי?יאות וזה, ויחור. יקדיסהשייקלף
 לצצם. 4שר וסטיות סט?יאות י"טזעותסט"טרות
 ייברך, בו ה43טר מרדייה שם רזיה !הו ק"ישבוכקשר
 החלוף , ימסלית עימותו והרה ; עצמותו עען - בוסנריה
 מאב הוא מנה ; 4נו האמרת בידייה סנתזה טסען2זוסטךסק
 וסחור. בקדישה ובנו בו סטם ישלשיא

 ול.א יך4ר?ם, לסייטה ויטר שיינו סטש"ף שמשםולפי
 הרב, דברי נתכונו - קמור סטם בשתוף יאמר ואחור,בקדימה

 וזה, גמור. בשתוף ובנו ית4רך בו נאמר הידייה שם כיייקרי
 כקדימה הטילות הסדר 4היך4ת משתתפים ~nola סיןש5ם
 היאתו ואתה חיונית, הוריה מורה שסים לסי הנהוכחור,
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 במאמר ה'אורקמד
 ד אתפרקכלל

 מזה, 4ע24ן סחלוף מילית מ"מלסים בדברים תאהמטמאת
 סימור. סים לשתוף ובנו בו הזה סים שיהה?סיב

 מידייה קקיש שהוא ידב. מדךרי כן שיוכן ךאוי ס2הויסר
 טיציאותנו, מציאותו טדך2ת גבהה כאשר כי ביסרו,ליציאות.

 שיציאיתו 1784 עצמו והוא מידיצמנו. ךדיצתו מדרנת אסהכן
 לו. קרה מקרה - יזולתו ושמיציאות עימותו. הגאיתברף
 הוראתו מיציאות שם הירטת שאסלף טייב ליהולזה

 עם זולתו, טטקרה עימותו כהתסלף החלוף, תכליתסקס2סת,
 הוראת רהוא, אחד, בסם השוללת מיציאות שם שהורמתשיות
 הוראה סראשונה, משם שהוראת לסי אמנם ההגדר.שלילת
 ובנו ייסרך בו יאמר היציאות ששם בו, יצדק יסר הנהחיוסית/
 רכאשר בשוה. הךדיצה ישם סע24ן וכן הגמור. סיםישתוף
 וקים. שריר דרפו לפי הרב 2סד קשר הבסן אוד הנה זה,התבאר

 שהוא 4טה אפשר שאי האומךת, השנית, ססקךטהרטטנם
 אמטית, סיא סים, יחק ?דיצה שתחיה יעות, או מבוכהיעלנו
 אחד חלק יס*עת ייצרף בי שס2דיצה ילא יעצמה.מבארת

 שהרתה ילא ומגללת. ברוךה סממית ךדיצה - סיישימסלקי
 יכל לא היקשר שטבע למה סיסשי. טכע תשנה ל.א?דיצתו
 כלזרת סרייעי ככלל ש?"84ר 9מו מ4סיר?ים, בדבריםילא
 בחלק הרדייה רתח2ה יזמסה' יא סיסשי 9כע ללזה,מצור,
 היתירה. מיטת עיעטשר

 הנה ngDuil, לא סיסשי שיכע ס2ה 4ם קקשה,רכטשר
 אשר שהוא, האישר, מידר מטייר שכסר נקיא. סותרומים

 שלא בזה, יושב הנה בסל. ממרסתו יקרה לא נמצאישקנח
 מסלק ?דיצתו מפני אבל סטישי1 9כע מצד בטל ממרסתויקרה

 איננו שסיטול מבאר, רהוא *סל. מהנסתו יקרה יברשיבחר,
 ידע טיף ראילם, מיחקה. ?דיצתו מיני KbK סיסשי, עכעטצד
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 '-נייאונהו
 ק

 חנה - מטיעק יפשר שהנח לטה ס4חי?ה בו "פל טשרססלק
 יסד. רעצמו"ו הדיצתו "סר עימותו, שישכל ס2ה 4ם זהיואכל

 והוא ממנו. שיך4ה טה לפי עיסקות, יסמר סרב ךרףזהו
 הדיצה, משם שזהה ועיף בו. ספק 4ץ דנךסר, נכון כולל,הרף
 וסחור, בקדירה שמאמר אם ידב, יךךף גמור, בשתוף שיהה4ם
 שס7דיצה למה אנחנו, שנראה כמו עןמותו, "אר עלריורה
 מסטטסי סשלישי כילל לנו ששרם כמו לעימותו,תהה

לראשון.
 מה מלסד 4דךף הספקות בהתר שבאמר צלינן' נשאיוהר
 ש4עךנו. ימו בו,שייבק

 י"סרף ץדיצתן שכין סמ2סד שהיקרש רבאמר, לזהונקדיס
 ויתבער סכמתית, וסקילה סעייז מצד שנמסים יסיוידיצמני,

 וציור שמידייתו סצור, יקירת סילישי כטטטר בדקרינועוד
 מק7דיעימו י"נתה אצולה ןידיצמנו היציאות. ס7דועים שנורצונו

 "ס4סש" יסיר זה שהמסיר ימו רסדקיון, שחושיימצעות
 יב בי 97לקי טשי סט2סי' סטמתי הסוך וזהולאריסטו.
סשסקות.
 אשר השל.שה סעסעים שכוללים ס4ךסצה/ שסיסקותוזה,
 הזה. בץסוד יסלקו עיר סשם, ?דיעת טסם"2סד

 ולזה ליודע, שלמות nyl~?c טטשי סלקוס לראשון,אם
 הנה, כטחו,. כנסעד שישלם זילתו יודע ס2ה ש4ם שיחיב,ששב
 לסל סוס. לרסק מקום ס2ה מזולתי, סיקלת 7דיצתו הסהאם
 לא לזול"ו, היציאות סטקנה היא הדיצתו שחמסים,4סר

 4סד, ושלמותי ידייתו ךסנה כטחות. סוייד שישלםךמ4טת

 זולתו סנמצאות קנו עצמו, הוא ישר רצונו וציור עצמורסידיצתי
מציאותם
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 במאמר ה'אורקמו
 ד אתפרקכלל

 השכל ציות האומרת, "סת, טסקדטה סלקום השגי,ואם
 שןחיב יקשב זרלתו, יוךע הןה 5ם רלזה, שידעהו, )טהט"עצם
 הנה סןדיעים. סמ89ר ועימותו רבוי ושיחיב בזולתו,שייעצם

 מבאר שהוא למה צורקת, המקילת ססיא ססקףטה הן"האם
 טסנט?אות, לזולתו רףע?מות סט?יאות סמקנה שהיאכידייתו

 אותם ןדי?תו ויין יזולתו, מיעצם שאינו מבאר שהוא שכןכל
 יע?מותי, רבוי כודוןברנ זהן3נזה יקוננו כי יע?בוווזו. רברילסיסת

 סטקנה שהוא שק"59ר 5סר ")ל בהם. מיעלם היהאם
 פשוט, יסד ומבוע יקור הוא הפה מאמצאות, לזולתוסיציאות
 או סןה יסד לזולתו, סי?יאות סקנה סע?טי הקדוםשירצונו
 מקבלת לקחוס אשר סוגיא ססקדטה הןתה אם שען, וכלרבים.
 שאין סצור, י4זרת סשלישי כטייר ש~בא ימו צורקת,כלתי
 סןה. לטסקמקום

 משג בלתי הוא סירטי סריי ט"שי סיקרת השלישי,ואם
 סנקגית בידייה מוחד שןה קפיר, .הוא קיולני בלס 4םסי

 באמצעות אם כי לו ?דע ול.א ןשג לא שהפרטי לטהמסנט?א.
 הנמצאות, לכלל סיציאות הסקנה כןדי?ה אבל והדטיון.סהוש
 באמצעות לידע נצטרך לא ויףטים, טיים טקרים' או שיי??טים
 אשר מסןדי?ה סטציארת שקנה הוא סירטי ")ל ודמיון,חוש

בעצמו.

 הוא רסןטן זמניים, ספרטים ט"שי סלקרס הרגיעי,ואם
 סןה. ל9סק מקום אין זה, קטל 5ם הגה לחניקה. נכשףמקרה
 וכל רל"נו?ה. ולנטן לסם סט?יאות הסקנה קיא שןדי?תולטה
 ססיא, ססקדסה שקרות סראשת בטייר ס")5ר שן9ישכל,
 לפנוקה. נמשף סקרה סוטןשפיז
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קמי ה"אור במאמר  ד אערקכלל

 הנה מסדיר. טמע יוקשב סטה מלקים משמישי,ויקנבי
 וזה שזה. השפק ץסלק הטוב, יתילית הוא שסטדוייש'מ)"ר
 הצור., הזרת כסש*סה, ידבורנו השני, יכללדמ4"ר

 )עלז 4שי סיאשו7 סשסק הנה מסלק?ים. סשסקותויטנם
 שאין יטה ךכולל, טקיף דבר שץדי?ה יטה סטיי, והיאסיאשיז'
 סץדי?ה ישסץמה אמת הוא הנה ומגבל. משף בלתי לומילית

 בב"ת, ץדיעים ישידע בב"מ, סץדי?ה ישנניס 94לכצלת-תכלית.
 על יעדיף לא שסככ"מ *טל. טרה יקרהלא

 יססי ישידע חגה מטמך4ק. סכיה על מטןשד משני,רמשסק הבכ"מ.'
 שטין וזע 14"מ' הצם ס9י טליסם' לסמסלק שיישיסליקים

 תדבק סבב"ת ישסץדי?ה השנעות יין וסגה "סייז' סלקשם
 שיסד ילדיה שיא בס"מ, קו על י1"מ קו יסךכק בב"מ,בידועים

 האחר.על
 שהץדי?ה על סטיי ונשני, 9ען2ז לראשון משסקו45טנם
 ביד~עותינו אמתי הוא סגה נמצא. לדבר שתהה ראויסיסמית
 סיעיאות מסקנה בידידתו, 4;ל הנטיעים. מסדיריםסקנויים
 היא כדירים, לו אשר שסץדי?ה לטה סק?ץיי. הואלדירים,
 אשר והוא, שייצא. טייח מיוסר סטעיאות נטלאלך;ר

 כמציאות דקטשסיע סטקסה שהיא יישרך השם)עלמות
 בזה די כקדושה, בידייתו הדברים לו נודעו ובאשרלך9רים,
 לסם.ט?יאות

 שנוי טמן" בשימשך הידיעה, שמי על סקןשד סשני,וכשסק
 מסה התרו קנה שדךעהו. במה טתע?ם שתשסי לפייע?מותו,

 דלתי סמיא שהסקרטה לפי קיטר. שילי טה עם יקשהשל.א
 היות הקדום ברצונו שהה למה ה4ה אוסד, קבלנו ומםצודקת.
 הדקר, חטצא עת בהגיע הגה קבעתו, ש*זךה 4עת ההואמדקר
 ץדיצתו. ~ninyy שנוי מזה יקךהל.א
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 במאמר ה'אור..קמח
 ד א/מרקכלל

 כן נם סקץשד כשלישי, )ע24ז 4שי סיאשוז סשסקושטנם
 שייסלק לטה משיישר, ייסד ססלק כשהגיע הץדי?ה שנויעל
 כי ולה, בשןה. סקודם סשסק כדמות יתדו סנה שיקשר. טכע4י

 לשפק יקום אין שיךעהו, במה מיעצם שסילל 124ליטלא
 )עת כי סקדרטה ודישתי ששטה לטה אותה, לקיל אם ואףמזה.
 ימו סך9ר רנט?א סעת' ישס*יע ליישר, טכע ישתנהיקיא
 ןדיצה. שנוי )!ה 8ין - ןדי?תושסרטה

 שקרעהו, החלק סותר מימ שאם על סטץשד סטני,רסשסק
 שנוי ס4סד, יטולים: שך שיטמןבו נמצא, ונניסהויקשר,
 אמד 4בל ודיצה, סקדיסה ןדי?תו סןתה שיא והשני,לידיעתו,
 לידיעתו, מידיעתנו )!ה נקיש שכישר מבאר, הוא הנהמטיה.
 יצד- 4סשי שידעהיו שססלק כשמיס, אלא טוה סטלטשייו
 שנוי סיע לא הנה טח2ב, היותו ובבחינת לצד-מה. רטס2בטה'

 לאפשר יקטל לא יקשר, סיותו ובבחינת ועימותו.בידייתו
 לאפשריים.1ד9רים
 לסיב סדיר שסיית יסק אין שאמר. במה זה יתייררסנה
 בדברים י"89ר וזה בעימותו. הךבר חיוב ךסיב לאיצד-טה'
 ודיעת בי ויה, מולשים. עתה הנילאים יע?מותםסיישריים
 חמוב יחיב נמצא, ף4פשרי סהוא סל)ר סיית )סם'סידם

 והנה צד. בשום נקיא סותרו יעבר רלא נטלא. סיותילסרחי
 סך9ר חיוב ןם5ב ול.א סדיר, יישרות טבע ישקה לא ס!השחירב

 הבחירה, בו ממל 4שר מצד יתברך השם ןדיעת וליה,יע?מותו.
 ובבר כלל. האפשר טכע ןשנה ולא יעזמותו, ס"וב ןתסמבלא

 בגזרת הרביעי בבלל שיבא במה ךסב יותר לאור זהיתבאר
 מצדו וקנה בו. שפק שאיז במה זה אמתות יתבאר שם כיסצור.

 הישר יסילהו 4שי כססךס שצרו ל.א כי סלעיים, רב רגליבי
 סתורןי.סקלתי
 nfc, כסךק כונתנו שהיסה 4טה יסייקוזה
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קמט ה'אור במאמר
 ה א,פרקבלל

 סס"ישיס*ךק
 כשלמות. היאת כפנה ךי?תנובאפן

 מיסת אצלנו שבתאטמה מה מלבד הלאת, שספנהואטר,
 הנה ששךם, במה שהתעצר כמו שהנחנוה, 4אסזס42לה
 יחינות. ישעי ינעיץ, מצד אצלנונתקץמה

 הספקית, והתר סי?נות שבבטול מבאר, יהואסקסת,
 למה הפנה. בקיים די הץדיעה, לבטל סטעץנים קלת סייעי4שר
 *דול סססקונית י9ל שטין הסכלות, לירין לו ליסס ראיישפיז
 מה בכל שאין סכאור, מילית שק"4"ר אסר רלזה,מטנו.

 אילנו שק"ם מה עם אומה, ץבטל ךבר סיאת טינה עדשטעני
 באפן ש4קץ~ה ומסץב ראוי חנה סעירז, טצד סיישימשכע

שחנחנוה.
 מצד מחץב שהוא שקרם, במה היבאר שן9ררעשנית,

 במה שפרטיים ידידים ץדיעה לו "חץה שי.א "ישי ש"יסעייז,
 המאמר. מןה סילישי בפרק שבא כמו ירטיים,שסם

 סש4"באר הוא, סיאת, כינה ושלמות גלוי שייפיףיסטה
 ספק שיין ימה י"4"ר שם כי סחדוש. למונת שרשישלמות

 כרצונו כלם הנמצאות והטט?יא הפועל יתברך שהואבו,
 יךעם. רלא אותם פועל היותו ץ??ר ולאשקשוט.
 סך4רים בחרו* שנודה "סר כי בקלות, שימן"ר מטהךקגה

 הדברים טבע הבה סך9רים, טכע הוא מבללם אשר ברצונו,כלם
 ישך?ה שורפת שהיש האמר, באלו רצונו, 4ל נקשך בן,אם
 היומה עם קר, עכע לה לתת רצה ואלו שורף. טכע להלתת
 למילית היוסק עם חם, טבע לארץ רלתת הךקות, ימילית?ום
 האישר שטבע סן אם ויתחיב ההוא. בטכע נמצאים היוהעבי,
 ים ץויר ול.א יךצונו. קיייעי יהירך הוא הנט?"ים' מןשהוא
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 במאמר ה'אורקנ
 בכלל

 רצה ל.א "ם יודע שהיה טה ייע' שי.א י"סרך י"ל שרזהסל,
 רוצה סרה שאם ג"כ יצבר בחקו, זה ?צבר רעם ?עהר.שיא

 שןציר ממה - צליו וכלת בו לי יף2ה שיא טה ?כרלמי%יע
 הגנות בתכלית רהוא 4טל. יקרה של.א - צליומיללת

 %ג"ה. השלישי במטמר ההוא משרש יס4"ר ריטנםומספירה.
 לאל והעמלה מןה. בילל לבארו שףצינו מה נשלםובבאן

 ותהלה. ברקה כל על ומרומםלכדו

 השניהכלל
 -,יי-ושגחה

 הש"י משגמת סיות מטורטר, בממלת לנו קדם כברהנה
 רלזה זולתה. התורה מציאות ןציר שלא תוריית, 45הכלהזאות,

 יה. מןדיצה באפן ראם הלאת, סקנה ביאור "ם שנסקר,זריך
 מה כפי מיאת משה לע"ר לוטר, רציני טיסגנו. בפי אמנםוזה

 מסלטים קצת הניעו טשר היפקות שנביא עם סתורה,ש"וזרהר
 בו. ש93מ4כי מ??ך ית ונשיב אותם, ונתיר מיני, ?ףףלדרך
 מה, בדרושים ונחקר הלאת, בפנה ןדיצמנו אפן על זה עםונעיר

 פרקים. לשלשה מןה מילל לחלק ףאינו רלזה לה.טטיססים
 שתגזרהו מה בפי מיאת הכנה יכאור סראשוד'סשרק
 אשר בה, שןספקו שיישר פיסקות לפאור סיני,סירק י-התורה.
 מיאת. בפנה חיטינו טקזת מנבון טפסרך נטוכצבורם
 הלאת. כצנה שחןבו 4טה היפקות יכאור סילישי,סידק
 לפי סיאת כפנה שמניחו מיונקות לסמר סרייעי'סשרק

 מתורה.דעת
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