
 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

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



קנא ה'אור במאטר
 א בנפרקבלל

 בעלמות. מלאת כפנה ץדיעתנו 4אסד ססטישקסירק
 אליס. ט"יססים דרינקים תיארר סששי,סירק

 מראשיךסורק
 סתוךה. שת)זרהו טה ייי סיאת מגשהלשאור

 פנת הוא אשר ההיססה, מענין קטאר שהוא לפיואמר,
 אל להץשירם האדם 4ני על משגיס יתברך היותוהתורה,

 סיחד, עינים: בשלישון בה שנחקר ראוי קגהסס?לסה,
 באפן והשלילני, ; המשגחים י4חינת סשני, ; סטשגיםיסחינת
ססש*סה.
 אם החקירה, סגה שיאשרו, והוא סטשגיס, בבחינתאם
 שתהנה ה3ה וים יטצעי. יזילת אי ייק?עי'ססש*סה
 בבחינת ואם לקים. או יחד הוא ואם סאמזעי, הוא סיי4ט?עי,
 בהם ההשגלה תהה אם החקירה, חגה סשני, רהראמטש*חים'
 "השגחה תהיה אם באישים, הץתה ר4ם באישים. אוכקללים
 שיהה עד ויותר, בפחות 4סם תתחלף 4ם או בשוה,בהם
 והוא ההשגחה, באפן ואם לא. ובקצתם בקלים, שתההיקשר

 4ל ססץשרה 4סם תקוה טשי כרזיים הסקקןהסשלישי,
,no~yccבה. המכון סנילית שהרא 
 וכקללה בתורה שבא טטה יביר' הוא סיאשיךקטנם
 אמ?עי, ובזולת ביקצעי, תהה לסי שהסש*סהשיטתית,
 מדרגת יחלוף יתעלפו רבים, ושהיטזעייםרנשגיסם.
 שקוויו יקצעיימ באקךנו שסכמה שמדע וקריךסטטוסים.
 באט?עוטם 4שר שהאטצעיים וזה, ולצון. ביחיךהטשגיחים
 וטוה ורצון. יסחקןה פועלים שאינם מטיעמיבו, ומיעליתסיחות סמי רעים, הם קנה הכלים, ימדך2ת הם "שר ההשיחה,תק3ה
 על הש"י,שלא יפ?לות וכידידים כתורה שיא טטה סרנהסטין
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 במאמר ה' אור-קנב
 א ב/פרקכלל

 שדים ירוח סים 4ת ה' ?ילך : כא( יד, )שמות ונטיעיסטססג
 עמה, סטין אסל זולמם. ירכים מיף", 4ת "קח ט( ז, )שםעזה".
 בקלות, זה ייבאר קנה ודצון. בךחידה ספוצלים באמצע?יםהוא
 עמו טיש בסאכק ביעקב ~NYV קנה ביבות. בתורה שבאסטה

 לשליף ל.א ויאצר סשסר. צלה סי "שלסני : וכט( בו לב,)בראשית
 צליו ס9תוב אמר לזה אשר שם". אותו 1ץסרף ברכלני, אםבי

 שם קרא עצמו דהוא 941ל". מלאף אל "ן?שי ה(: יב,)הושע
 נפשי" ומלצל פנים אל ינים 4ל.הים ראיתי "סי פנואל,סלקום
 : טו-טז( מח, )שם ימר יוסף, ינו 4ת בירכו והנה ל(. לב,)בראשית

 ס4להים ויזסק' "דרסם לסניי מבמי המסלבר 4שר"שקלחים
 רע, מכל אתי סגאל סמלצך סגה, סיום עד מעידי אתיהלצה

 אשר "סאל.הים ייטרו שרמז ויישר סיירים". אתץסרף
 נאמר וקנה ימסרף. מראשון המכוייס 4ל לסניי" יבמיסמסלכר
 לשמיר לססיף' טלור שלם אובי "הנה : כ( כג, )שמיתלמשה
 ימיית ודרשי ה'"' 4ל צלה ימי משה "ויל א(, כד, )שםכערר"
 סייעי סלי "צלה : שם שהקשו יטה ב(, )לח, ]סנהדרין[)סוטה(
 טו( ה, )יהושע נטלא ו99ר רבו". ישם ששמו מטקרון זהליה.

 יזילת 4שר והנה נעלו. ישליסת וצוהו ליהישע סמל4רשנולה
 כישר פנים אל סנים משה יל ה' "ודיר צליי היעד יסרלקלעי,
 בו", 4דסר פה אל "יה יא(: לג, )שמות רעהו", יל אישץדבר

 וכבר י(. לג, ודברים פנים" אל סנים ה' ודעו "4שי ח( יב,)במדבר
 אמר יכורות. יסכת ימ?עי וזולת באמצעי ההשגסהנמצא
 לבא סטשחית ימן ול.א וגו' טהרים בארץ "וצברתי : יב( יב,)שמות
 באמצעי, היסה ב9ר סטיריים ביחינת סנה לעף". בתילםאל

 בקבלה שבא ימו יטזעי, לזולת הימה ישראל סללתובבחינת

 KbN טליי". ולא 4ני "זרים, קירץ "רצכרמי : יקררס4טמית'

 ההשגחה שמה סטזר?ים בבחינת שגם ?4ה, יי"ל כעתשלסי
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 קנג, ה'אור במאמר
 א בנפרקבלל

 ויסה שיף", ול.א אני בכור, כל "והכיתי באמרם אמצעי.לזולת
 אשר סא,צעי אל ירמז סטשחית", ימן "ןלא יטרו דעתםלפי
 נמלא ויגה ורצון. סש*סה לזולת ספועל סקלי, בטדך2תהוא

 ליעקב שבגלו יאוסם מלאכים, המהם לטה, רכים.ס4טיע?ים
 למה קלה, מסטין קידום שיאו וסטייקים וגדעון.ןיהושע
 נביאים, ונוסם סיסיה. מתוך לצאת לוט יל סיכוייושיקר
 ייטרו,)בראשית ייסרך, לטמינתו זולתם הישירי טשרכאבות

 מיציעים, אדון שבא עד בחרן". עשו משר משש "ואת : ה(יב,
 דור. מסר יור מסריי, והנכי8ים לעבודתו. אלתנו יללדהישיר
 משטרת משוטרימן בעם, המוכיחים וכסלמים משופטיםימסם
 וכמסוה. כתורהסקדש

 נ4חינת לראשון, לעננן התורה/ טינת כון "םהמ84ר,
 אקזעי, , רזולת ייקזעי טשגים חיותו רהוא/מטשגיס,

 רסם סטליס~מ, מינים: של.שרנ ושסם ריים'ושס4טןעיים
 מין לכאן אם אטעם, רהחכמים. רסיכייים, סנלרדימ,סקסיים
 ול.א מקללה מיאת לא הבחינה, ביאת לטינו 8ין לא, אםרביעי,
 הרב,סמורה, ומסם יראו, החכמים שקזת דנה, לעיון.מיטת

 טדךשות וקצת הכתובים פשט והגה טשכילים. חייםשמגלגלים
 מסיטזעיים ךכיעי טין זה, לפי בכאן, דישה לזה.סקייטים
 שריעלו, סשמימיים, מרימים והם ורצון, בבחקןהמפועלים
 ן בו. י?ךצו ינישם, ישר יסדור שייצלו, טהריצ?רי
 מטה ימדיר וה סיש4חים' טדרגת יחליף שימסלפרוים
 כתורהש4א

 וספוריי
 וסס?שרה שההשגיה רזה, יעולם. נקבות

 וההץשרה פנים. אל פנים ימצעי, לזולת השה הלכיסיםלטדין
 וניתוב, שהעיד במו יטצעי, ידי צל סלתה מסיבי"יםלזולתו
 למטה ישראל ילל רלחיות nupian. יטדך4ה לטשה לגויותםרןה,

 סעבדאים. ייטזעית סץשרמם סץמה טסיני"ים,ימדר4ה
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 במאמר ה'אורקנד
 א בנמרקכלל

 וכשופטים י4טזעית סןשרמם סןמה סדורות,רישנרנכזצטו
 לו, לנקלה סים שלסר הצם אטמנו כלל ולציותדיסקטים.
 נביאיו באמצעות וקם יקזעי, יזולת "ם )סם, סש*סתוסימה
 וממיחסת ויעילת טורדת הןשךה טט*ה "מסיב 4שיוסלטיי,
 סש*סתו ראמה וקטקים. העת כפי בשלמות המשיקיםלטדרןת
 "מסיב ישי סשמימיים, סי?מיים ייטזערת סימרתיומר
 סיש*סים לטדרנת, טמיססת ?ל"י כוללת, הושרהטינה

 שסגלגלים מטנו, ש"ך4ה מטה דןה רהמקום. קעת כפי?שלמזת
 תהןה 4שר שכל שידיה, לטה מהחכמים. יטדריהלסטה

 הלאת סךעת ר4ל ןבוהה. יותר טדך4תו מתייפת, יימרסןשרתי
 והקבלה התודה כפי נמעטת שמס~דן, ו"יך סלטינו. קטתנטיבו

 בזה ודי סטש*חים; יסמסלף יתחלפו שמממצעיםס4ט"ית,
 )ראשון.עמה

 מסה טלאר הוא סישגחים' בלחינת והוא כשני,ריקנם
KnW,ושיתחלף ובאישים. לילל תהיה כבר שקהש*סה לתורה 

 בקצתם שתהןה אפשר שיהןה עד ויתר, בפחות בהםשמשיסה
 באו סאטה, לכלל סכוללת ססןשךה שמלבד וןה, ל.א.ובקצים
 אחד כל ולקליקים, ליבות וברכות, טיסדות והבטחותסןשרות
 סיש*חים, בחלוף שנאמר טטה יריה יך9י ?שמי. טסניויסד

 מחיה שי.א מישי שיחי עד ריתר, יסחות כמסלףשססש*סה
 יעל לענושי. וסמסלית טסילמות טדך*מם ללסק תה,?קטמם,
 : יח( לא, )דברים טני"' "סייר סימר "ן4נכי אמר, ?סםכיוצא

 ~1alei. עמה )ןה דרי כ(. לב, )שם, טסם" פני""קמיךה

 שבא טטה סגה no~uicc, אקז והיא ?ילישי,ויינם
 טיניית שטמרה יקלות, יתבער יחוש, והתבאר ובקבלה,?תורה
 יעלוס, בוללת טענה רסכוללת, "ישחת. ומטנהוכוללת,
 ; מישימים ס"ישים לשלמות טמיססת ?ל"י ומזילת,מסדרת
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קנה ה'אור במאמר
 א בורקכלל

 יל ממסלק רהיא מצד. וחלקיית מצד, בוללת שהיאוטינה,
 וסדרת כן גם וסרבת-סיללית, יטעטת-סיללית.רכת-סיללות,

 וסיעטת- סטש*חים. לשלמות ממשסת וכלתי טיעית/ומגבלת/
 לשלמות ומעיסקת טבעית, בלתי ולגילת, מסדרתסיללות
 מטנה, טךעית. כלתי כן גם רסאישית וצד-טה.סיש*חים
 ; *מור התיחסות סישיחים לשלמות טמיססת ומגבלת,ונסדרת

 סטש*חים לשלמות טמ?סקת ומגללת, מסףרתוממנה,
 קמור. בלתיהתייפות

 ,נמצאות אישי בסל שנקיא לטה ישלוח, הכיללתקטל
 ופעלות, נמשיו, ולחות ומשיקות וה"כונות מהכליםסירסבות,
 סרה אם סיאת, דססש*סה מסטייק. היסמרחק טציאימם'לשמר

 מצד הכוללת ומשל המין. לאישי שוה היא סגה ימין,שממסלף
 יותר שלם לחיותו כי ס4נושי' בטין שנמצא טה מצי'וחלקית
 רבות ללאכות מטנו יקדרו טעשי, שסל לי הושם סמינים'טש4ר
 שכסינית גדול הוא אשר מעיוני, רסשבל מציאותו,שומרות
 טךעית, קיא סנה סיאת וססש*סה הענושי. סילמותלקנות
 מצד ש"ממיף סגה רתם רסססנהן הלם טצד באישיםושוה

 המשלחים. הטישים לשלמות טמיהסת בלתי היא אבלספועל,
 גדולה, לאנושית בשלמות שטדך4תו יעיש ~Nyp שיקירזה,
 שמדרגתו באיש שנמצא מיה סיאת, מהסש*סה מוטטשעיר

 כטשסת סיאת, ססש*סה מין לחיות פחומה. ס4נושיכלגלמית
 4שר הטחב כפי סיטיטיים שרדמים לסדרת או איש, "ישלטזג

 בחיטת, זה שהמביר כמו ס"יש, מולד ועת בוחיי
 משפטי

 לסל סיוקה "צד כיללת, ססש*סה יאת התה יאקלםסבוכבים.
 להיותה לכיו, סעדם לטיז ציותה טצד וחלקית, סידם,טין

 לאדם. מין סל רכוללתקבעית
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 במאמר ה'אורקנו,
 א ב/פרקבלל

 לקלל ססנינה שהיה טה סיללות, יעטת המשאהורשל
 וייטבח יתדרך מהאל מהתוףה הט4טינים, קהל קנסנו-ט"נו'
 היא וסטנם וראשונה. בצצם השלמות נקנה שסה לעד,שמו
 בלתי רחיא המין. סל בוללת סלתי להיותה הכללות,כעטת
 והיא ידוע. רעת ידועה לאטה רוצה ברצון מבחת להיוונהטיעית,
 היותה עם כי סיש4"ים. לבישים ט"?ס9ת כלתיסטנם

 סיטה לסיית שרשי, טה יתילית סידולהססש*סה
 לאישים מתיחוות בלתי היא הגה החשובה, בילל,סישגחת
 שבבר סיה ואם סאמה. אישי בכל שוה שקיא לטהמטש*"ים'

 בהם רבה אישיה קצת שנמלא למה סיטה, כישי י"חלפונטלא
 במצוות ח2יים שהזסרים תאמר, באלו :תרות, מזוותססתוב
 יותר במזוות שבים רסלחנים וסצבדים, מהנשיםיותר

 כישיבות, מדר*תם לחלוף סבה זה ישה הגהטמיזרילים;
 השלמות 4ל ומוכנים מעקבות, לשונים סזסרים תאמר,כאלו
 ישראל, משיר סשובים אהרן ככהנת שנתקדשו וסלחניםייער,

 מהם חלק כל באישי אמנם אבל יותר, השלמות ילומוקנים
 מיש*חים בשלמות מתיעלת שיינה מבאר, הוא ולזה שוה.היא

 ט"יססת היא סטיל' בחלקי מתחלית ולחיותהישלש.
 אל ךסזעה ףרך להיותה כן ]וגם בצד-טה. סמשגחיםלשימ'ת
 יתאמת ףגה סיש*חים' לאישים סט"יף9ת ססש*סהשסחיה

 מלאר הוא הנה זה, 4ל יסזעה דףך שתהרה ואםסעד-מה[.
 מטנה. נקשבת סנילית ההשגחה מהיותשישו,

 וסעסש העונד[ ]אל סימול ס4ישית, ההשגחה משלואולם
 כל"י סיועה רהגה ובקילה. כתוףה שבא מה ספי העובר,אל

 ונוטל סלה סעושה טטבע שמין לפי בנפשו, קשצר הואטיעית,
 ודם חלב באוכל ול.א חסדים, גמול להיות טכל4ים, ונזהרלולב,
 מישטחים לשלמות מטנה הט"?ס9ת טמנם ניףת.להיות
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קנז ה'אור במאמר
 ב בנפרקבלל

 כ42לה ש44 ססי*סה מיאת סילק היא *מוי'סין2ססית
 חיותו מביר, שהוא כנעשי. וסענש סימול רהואס4מ"ית,
 מהם, אקד כל מדרנת לפי סטש*חים/ לטישיםמ"?סס

 חיא" O$~cc" חיות לבאר, והוא *מור.ח"?ססות
 מידית

 ,סי9דרת יישל ס9טתיי ארה כישי הקדום, כךצונוימגילת
 שלם, כלתי הטייסות סישגחים לשלמות ומ"יף9תומגילת
 והוא בתולה, ממרש שבא ססשגסה טיאת ססלק הואהנה
 והענש לעולד סימול שבא לטה והגה הגשמי. והענשסימול
 ימו בחוש, ממנה ש?4ה למה ומבולה בלבול יטצאשייר ולמה הישגחים. שלמות 4ל טמ2ף9ת סיומה סבירלעוכר'
 ,לשלמות מקייטת שאינה יירטת יבר שצור, 144רתשבבא

 *מור. ס"יססותסיש*חים
 כשלושי. סעיף והיא ססש*סה, א9ז י9אזיס"4"ר

 תשניורק
 4ה. סיכון מסףףך סיסינו מקצת נטובצבוףם 4שי שקשה, מה כפי ביאת, כפנה שדקיקי 4סזי אשי ה-פקותיכאור

 האדם מין אישי סיות סיאת, בשה שהנח לפייאמר,
 הניחו 44ר שהספקות מבאר, הוא טרשיהם, בפרטיישוחים
 לחשנות ערר ו"יו 9או. שייחי יישר סך4רים, ימירףבידידתו
 ס9סק 94ל כשלמות. סירו שידר טסר שכן, וכלסדירים.
 רהוא, סלק, בכלל הטרו ויצדנו כשלמות, למר לא 4שרסנדול,
 כף לדרף טססשובים הךכה שנך4ה מטה יסשבן ישי מקדירלע
 סף9ר רהוג לו. וטוב רשע לו, הרע צדיק וכקלל, ליחותים.רגל
 סיום. צד וסקיטים טס*כי"ים בו נבוכי4שר

 ~שבודה "ם סרב, שכמב במו בזה, שיושב שיישיילפי
 ראם ; בה ישנ9שר או לו, וטוב רשע לו ררע צדיק ף"ל,ססקדטה,
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 במאמר ה'אורקנח
 ב בנפרקכלל

 לחקר צריף הנושא; מצד או 'ס*שוא טצד סי'  ולנספיס~וק
 בשנודה התשובה דרף ואמנם מספקת. היא 4ם הלאתכעשוקה
 לצדיק, סטגיע וקרע לרשע המגיע וכטוב ישסיחס הרא'ססנסה'

 לא אם שסצדיק רזה, ר14לת. ספתיות 4ל 4סל המשאה, 4לל.א
 בחק עול איננו ראולתו, ~בפתיותו הנאותות כצבות לדירירקה
 המגיע הטוב והוא והיתירת, מהאולת טוב יקרה ולפרמיםסים.
 הוא, ינושא מצד הסנינה בשבכפר ס"שובה ורטנםלרשע.
 אותו שנראה היה ואם באית. צדיק איננו צדיק שיריהשסצדיק
 הטוב, מליעל מקצר - הלנתו שלפי אפשר הנה הטוב,פועל
 כי ירטת. מן עיננו רשע דיה 4שי ירשע רסן טרי. לורנסשב
 הוא 4שר לרע ליעל ישנקנע הטוב פועל הוא "1Atla~ קאתולסי
 הוא, הבשוא מצד סמאה בשנבמר הישוסה ואינם לו.מוסן

 לטה סימת, YQ אינני הצדיק 4ל סטגיע שקרעשנאמר,
 רכן טוב. יחשב - סטוב אל לרך ולהיותו הטוב. אלש"יליתו

 רע. יחשב - הרע 4ל שתכליתו לטה לרשע, הטגיעסטוב
 וזה, מקלקת. בלתי יראה הלאת, בתשובה כשחקרנווהנה
 שלא למה מקפקת. בלתי היא ססנסה, ישנודהשסתשוסה

 אותו נראה בסר רמם י?לוסיר' מצד לו הראוי מטוב לצדיקנמצא
 ולרשע ורעות. רבות ?רות יי?ארהר לכל מסאותות כצבותדורף

 היא כנושא, מצד סמנסה בשנביר רס"שויה עצימות.ס?לחות
 בעינו, ליחד הייש נסלא שבבר למה מעסקת. מלתי כןנם

 ובשיא רעות. אותו "מצאן סטוב, יל פינית י?לוטירישיחיו
 כן גם וס"שרבה טובות. אותו המקאן הטוב, 4ל פונותיהיו

 וטובות הטוב, אל "סליתן שפיז צדיק רעות רבות ~KYnייסר למה מייקת. בלתי בן גם היא הנשוא, מצד ההנסהישניפר
 והנא בעינו, הספק נשאר ולזה הרע. אל "יליתן שפיזלרשע
 לו. רטוב ,רשע לו ורע צדיק שנך4ה מסה כחוש, מןלקנם

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



קנט ה'אור ב%י

 דורנורוע. וכיצד לעירן מצד סזה הדעת על קיקווכבר
 נממיסה טסת,, סקףטה לסם בשזהקדיבוו סעפך, נוצדאנז
 כי טעימות, טסשץ יגיע ל.א שסרע אוסרת, רחיא שחסר",4"טה
 חז"ל, סיאת מסקףטה קבלו וכבר מחטר. ומקירח במקרה,אם

 יט4טרים מלמ?לה"1 יורד רע ף4ר "אין : ג( נא, )ב"ר4יטףם
 ופיקד,מצשיסם יףם בני על טשגים מש"י סיה 8ם כן:ססקש סדרי סמקףמה, יאת לסם שנמיש4ה ןאסר לה. טיכימיםזילתו
 מסת "רע שנגיע ימסיב, לרעים, וסרע לטובים סטיבישמיע
 שקר. שמקוים ייייד סנון ששי, סיישר יבל בעלמות.סים
 רחיק, שהיא עם סעירז. מצד סןה הןעת בטול טןה יראהובבר
 סליו. בןסס לנחיתותו סאףם, על משםשישגיח

 מטרי לסי ירע שאדה שנריה, לטה סתורה/ מצדואולם
 מסם", סני יירסקמרמי באמרו: פנים, והקתר נצזי4ההלצום,

 יפקוד "ל"א : יד( ד, )הושע כקללה, ו4א סני" 98תיר מלתר"ן4לסי
 הטמר הוא סרע שענש יורה, !ה ש4ל תזנינה", בי ינותיסםעל
 מוטן. למקרי ולמזיבהפנים

 קילו אעיון, סתורה למצום אשר סכמינו מקזתוסנה
na~c,אדם בני כקלת ניצאת ס8ישיית שהסש*סה על הלאת 

 טה שסל סיים" "בצלי 94פר שהמ4אר לטה כי ר!ה' לא.יכק?מם
 לשמר יומר כלים לי הריני נן4ד' יותר סוים סכעלשיח~ה

 סי שנסיה עד שעיר, לאין נייד יותר סידם רסנהט?יאותו;
 סגה ; ספועל סשסל עם רטחדותו חמייקיתו יסשייתשיריה
 יחיה לסשיבותו יטדר*ה, אליו קרוב יותר שהוא מי ש4לןחןב
 8ין לחסרונו ימדר*ה, רחוק יותר שהוא ומי ייתר, ססשוסהבו
 פי 4ן, ףאוי סנה וידר ההשאה. בו שתדנקראוי

 למ-

 שהוא
 על כחיי וסיףם ימעל, סש"י 8זל הפיילות 4ל סיותטמאך,
 שיבם מה נשלים שהוא שישעל, יטה יבאר והוא ; מסםסרבה
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 במאמר ה'אורקס
 ב ופרקכלל

 אמעל 4ל הלם מן הןצייה והסה ; המעל 4לויוצי4הו
 מןה קנה באפן-מה; יסד בהם והמתיעל אפועלכט-סלרתן

 בו שתהה ראוי בו, היחסד שידכק במעל, סט-כיל השלםסצד,
 רההכנה, הלח לו היות עם במעל, טשכיל יהכלתיססש*סה,

 נהב שיקרה ראוי וקרקןיקית, התטסדות יקנה שלאלטה
 4שר מיאת שהמשיסה כן, אם רנ"4טת וסקרונו.ליחיתותו

 יפעל' סט-סלית קנין טצד שהוא והיתאחדות, סדכקותטצד
 לפי סקשגחה שסחיה ראוי 25ה ולנה 5"ישמי. YOVC מיניהוא

 רססמטסדית. הדיקותטדרגת
 נאותות סבות לססציא בבלל, סלאת שססש*סהולפי
 באישיי שיאת ססש*סה שתהרה קך4ה, הנה סטוב, 4ללסגיע
 ידי צליים, לבא מרכונות ן5רעות שטובות ל5ם כשיידיע5ארם,
 תהןה ההודקה רלאת הטובות. 4ל ייכרנו ט5רעות'שישמרו
 ולזולתם מדרגות, כן גם ויה רבייה, 44קיעית ילקהלשימים
 נפשיות, "שוקות בהם בשרשים תאמר, לאלו חלויה,סהוןצה

 וסרסר. שןשצרו טזולת 5רע, טן ושיברחו ורטוב נולשמיני
 כי ה' "אודף יימרו: טוב, למילית מצער ענין נביארליצטים

 לטובים, סיאת שססש*סה זלפי חז"ל. שפרשי רימו כי",4ני"
 יגיע 4של.א לרעים, תקוה קנה סהודצה, זאת כסמי לסם4ס4יע
 ישמרו ולא סזטן, לסקרי נעזבים ויהיו סהודצה, יאתלסם

 והוא הפוסבים. טלרית טיבת צליסם לבא הנבונותטסרעות
 לרעים ?גיעו שיא טסמש*סה, סמין זה ןס4ב שלאלבאר,
 שלאה טה ולזה, הטירקת. מצד צלילם לבא ס4כונותסטובות
 הייע ההוא סטוב כי זאת' סנסמנר יסתר לא לו, רטוב רשעיחוש
 טה ייתר שיא ימו ססש*סה. מצד ול.א סטירית, מצדלו

 לצדיק אישרי מהוא 5רע בי וזה, לו. ירע צדיק בחוששכראה
 שהגיע האטר, יאלו האבות, טצד אם מתסלסים:טצדדים
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 קפא, ה'אור במאמר

 מסגלות להוציטט מונים זכות הגיע רלא בקלות, לציותצ4שם
 לשמרם אם וןה, טוב, לתכלית שיגיע ואם וסלא. נסידרף
 אל לטות לילקי לשמרם וים צליסמן לבא ס4כונהממרצה

 למה סי , רזה, וסדכקות, הקשר למ"קןם ואםססירונית.
 ממזו, כשמפרד קנה סמ""סדית' חסית חיא לסםשססש*סה

 נשטר יקלה ישלא לטירחת, ונמסי נעזב, שישה ראוימיה
 "ם יעזמי, סטירית סדור ואולם צליו. לבא סיכונותמסרעית
 .לסמלית שהוא מעצנו גלוי לסיות ללאות. או לצוישינסס ראיי ~ין לצדיק, ורע לרשע טוב לפחמים מטנו שיטשרס"ה

 "יללים. ולמזלפת יצאן, ישר מנמצאות לימייתסולמות,
 ?ניעו רעים סיוטם שעם טה, אישים שיקיז שאישר הרהואם
 שכן, וקל זה. סיגי סוללי סטוב למבע ראוי יין טובית,לסם
 *סזלסת הוא הזמתיים ויענש שהגמול מבאר, שהואטסר
 דצים זהו ממדמות. כט1בית רל.א סזלססה, ייסצדרמהש
nKT~.ירע רש~ין יחוש, מנריה סייור יע להם וניישב סירה 
 יצוב, כשהיא לרשע סטגיע סרבה סי וזה, טעומות. ממש"?מגיע
 דולכויכויים. כוזקגרכוינז ידוע יטצב ש13לד ששרה מיני לו,וא

 שסם סיסד' שפנסה. ייאת ספקות שני להתיר מלנרווןונדץ
 מלאת שתגיע יטסן קבר להודעה, י4מזעות לשלםססש*סה
 ישר סס"טסדית מצד סשסל, שלמי יזהם לרשעים,סהודצה
 בחק דאוי ילדי רזה שכלם, שלמות מפני יתארך נשםלסם
 יריה בתירה, רעים ?עודים נמצא שזנחנו ומשגי, סטלסי.ס"שר
 ינים. וסקתר סצזיסה מיגי רל.א לצזטם, סבונים סיוטםמסם,

 לאמיי הימול סיות שעם בשיירו, סתרו, *ראשון,וחנה
 לאד שיקשה מה אין3ו ולזה היש, סייסת "ם כי"יננו
 איננו יעזמו סטטת לסי הנה לרשע, סהיצה יאתיישרית
 המטוות אל ?w" סטשר כשזחלית, שמשלים שטי וזה,צודק.
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 במאמר ה'אורקסב
 ג ב/נרקכלל

 4סר שקטשכו וזה, טסדכקות. ישרד יסר סט34ות,וסיכלות
 שכן וכל השעם, שיבר במשכלות מהשתמשותו ימנעהוסהמר

 סמו סהודצה לו שמגיע יישר 4י רלזה יותר. טסשיגשמיסעדיי
 לראשון. השפק לסמר שימרו טה סלל זהו לשלם.שמגיע

 צד על הוא לעוכר, סעסש סיעודים כי יטרו, כשניואולם
 שאורו סדי קרע, לסקמכך היחילו 4שי על "םסמש*סה.
 סי סטוב. סיטה יללית מצד קרע, חיליגו אשר על ואםטינו.

 לצקים סש"י ישתדל המגנות, מיללות פךטים קצתישססזיקו
 זהו ההם. ביללות ישקעו שלא היטה, לכלל התוססת צדעל
 סיאת. כטלה טדלריסם שעולהסילל

 סילישיסידק
 הזאת. כפנה שסיבו ימה סיפקותבבאור

 זה שידרף הנטיה, מקומות על תחלה להעיר לנווראוי
 וקנה סתורה. וכיתובי חן"ל, לנו שקזרישו טטה בה,שנסתבכף
 הצדיק; בגמול שסניחו במה האלד, שנים: מיטנהוקומות
 הושע. יעפשראשני,
 בהודעת ההשגעה שיות שהנח למה סצדיק, מגמולאם
 סתורה מכתובי יבאר והוא צליו, לבא הנכונותסטיבות

 שססש*סה וזולטם, סאבות ויעודי בנבואה שסאוומהספורים
 כאלו השמימיים. עירמים טיאת נכונות היותם בסם יתכןלא טשי סייעי, והמנהג מהשעור יוזאות טובות בהשפעתלסם

 וקשות רססה, ומאה מיה, צזךה רדיפת טשל, דרףתאמר,
 של.א יךיון, בף קס~ה לא כי אפס סינים, לשי.ש עששיתישנה
 ונטים ששית. שנה בכל הכוכסים מימת טסיר לעיות זהלטסן
 וכהיזנחה סוסה, טי כשתות ססש*סה' צד על טטטידיםריים
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קסג ה'אור במאמר
 ג בנפרקבלל

 המקבלים סכטים ויתר לרגל, כצלימנו ארצנו איש יחמדשי"

 מירטית. ממשיסה צד על כטקרששסיי
 שיהנה למס טס*מול, הטין מנה שבריתכם ידיהוסנה
 לשלם שתהה שההודיה דמו סם כי הירטים. ייצרף?דיצתו
 ולזה ספועל. ibwn עם טה סה""סדות טצד יפשריתחיא
 סטרית 4כל ויירטי. ס"יש שנדע מזולת מהוריה, לויקרה
 הטוב סטטציא מלנייע חילט "ין סירטי, לאיש ירטיותטובות
 מרדייה, סלקו שסם רלסי מירטי. ס"יש 4ל הילא צד עלסירטי
 שיה טמיר, רהוא ססש*סה. מן סמין טעהסךחו

 4ט:"
 ויציינו

 סיטתימשרשי
 כנשי שהנח למה טליי. יי"י היא סרשע, 'יענשואם
 יל"י גדמות, רעות לו 4סקציא ל.א סזטן, לטקרי גזיזתוסעזמי
 שסאו טסיעודים עליזים קטק רכ4שר הטייר. טיסתנבונות
 לא טילנים[ סם כי ]יאמרו טילנים, סיוגם מסם ש?4הכתורה,
 ירע, היחללו אשר על אם ססש*סה, צד על סם "סללעזטם,
 שאמה פללוה מצד ברע, הפליגו אשר על רצם טינר, שיסוריידי

 יתברף טידיץתו קטלט יין שהנח, כמו זה היה אלו והנהקטוב.
 אליו סגלתו י14ן הוא לרשע סטגיע סרע ש"מ ורה,סירטים.

 לזולת אפשר אי סהוא הרע סלעת הנה לטועים, סהש*סהטצד
 מצד מליי שקיע ףרך ויין יהוא. הדיש 4ל סרע מגיעפועל,

 "י ולזה, רנצזב. קאד רחוק הוא כי מסטגיע, רקךסהס""סדות
 היעי יייל"י מססש*סה הטין יה שיזורכישי

 יידצ-

 סצדיק
 נביא לחייגנו סבוא לטבע שפיז סביי, שהיא למהוסרשע.
 כטיש סרע למעל סחבות סטטציא רשה, והרע. סטובלרעת
 שיטה טביי'ן היא ולזה יירץ3י. שי,א כישי "י הפרטיסרשע
 סרסי,ש4רחו והיא סירטים, ייצרר ץדיצינו לסם יטייבשתניחו,
חטבו.

-4---
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 במאמר ה'אורקמר
 ג ב/פרקכלל

 וזה, הכתובים. פשטי הוא סומר קניחוהו, משררהנה

 סן טצא נס שלולי יראה, 3בר בולל, שהנה יטבול דורשיעיש
 ים ס4סמם' ולפי בכללו. האדם מין נססה סנה י4ר סש"ייעיכי
 וזה ההוא. לדור  בלל  לבש טויע סנה ל.א בעי4יו, חן מצאלא

 בשיימר, אלא מזה, לקנצל דרך אין והנה הינות.ימללית
 לנח הותה ושההשגחה סטירית, מפסת יסדר היהשממבול
 הכתועים פשט הפך הוא ואם וזה, סטין. ש"ש"י לדרךלס?ילו
 אשר שססדור יישר. ילמי היא סנה לךשעים' סע4שסטיכיים
 הזה סטציאות לשמירת להשגעה הוא אשר הקמיטים,לקרטים
 2ם רהרא כסללו. שבו סיפסר לטין בקצם רע טענו יטשףסשסל,

 לדור הענש צד על שסךה שפק ש."יז טלא סקסים. סלךכן
 זו, ומלבד עטכם. לוקה סנה הוא טלללמ,'2ם לס סנה ואםשהוא.
 קשר בה יש האם ?דועות, סברות צל כתורה שלאו ברתותל"ו

 ס*סמם' לפי רסנה לזולמם? נודעים העוברים שמהירומנאי
 נודע יהזה ל.א אם הענש, צד על 4לךת יהזה ל.א ודם חלביאוכל

 לבד. לצדיקים ההשגחה צד על צ4שו כי טסצדיקים.לזרלתי
 מיתת ושהוא מתחלפים, במקומות סקרת גבולי רז"ל כירוי49ר
 ואם לנקש. או לגוף ס2ה הכרת טסיות יטנע, שלא ועוד,סגוף.
 הוא ואם יענש. ל.א עצמו לבין בינו שהעובר ימסיב לגוף,הוא
 הצדיקים, נישות צל להשקלה הוא "ם ר"דע, ימן מילשש,
 דהם? ביללות עוד ישמקעו ולא ססיא, ס4פש באידןשירעישו
 בקבלה גמורה ולפידה סתורה, ליסודות סייעה זה ש4יילא

 לסש*סה הוא סדשע שערש זאת' סקסים שלפי ועוד,סטטמית.
 שקין ס*סש. ריבדן לךשע האמתי יענש בן, אם מגה הצדיק,על
 טבעי שיחנה ימסיב שצדיק, על ססש*סה צד על לסיומהדפך
 לפי במשקלות ישתטש שלא למי יתטטת אמנם ד2ה במוסי.ול'א

 דרך יין או"ם, וקנה במשכלות שכשממש סי חסלי?מם'
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 קמה, ה'אור במר

 בענש בהם, וכמי"א החיים, קירץ סתיתם והבותניםסטסורות, נמכשיי כצימוד,, עקומות ויכטה מיעלות. צללמענש
 ס?דיק, על למשאה זה abui אומר, יאמר אולי להשות.נסלא
 "סר מלמטשף רימ2ע נישו, י4סךן לרשע תסך?ה ילה כימיודצ
 יוךצ "יגנר סטייק כי רוס. ורעות ססל !ה קנה סמם.מיללות
 ימש*סה צרך 4ין - מעסין הוא ך4ם מימין, כן אםאלא
 לאש מטןת "סר הילא צד צל מהוא הךע ושיטשףההיא,
 לה. 4שר מישתלות לקסיז לה טייב סקשאררת היה אשרסחיא,

 ר4ם ס?דיק, בגמול "ם שסניחי, טה לסל דך4ה !הומסל
 ושרשיי. סתירה לעשרי סוטי סייתו סךשע,סעגש

 ניאר מסלת, ךסןזייה היאה לקומות על שהעירונור"סר
 מיאת. כפנה שחןבו ימהפיסקות

 בפשה שהניחו טה 4ל הניץם אשר שראשון שסשפקוכאטר,
 מסם, ומקבל 24ישו מ~4ר שהוא יזה, יצינו. נשפרסיאת,
 קס:ב ולה סנסשיי. והענש מנמול הוא סימתי והענששסימול
 יל ונטה מסטזסלרתן *יול שעיי שגה שישי סקסים,לפי

 סמכת יחנק 4ם וביחוד נקשי. עקש ?ניש שימנה הרשע,יעלות
 ולנה לעוה~ס. הלק להם שסין מתוךה שרשי לפי קק"לשהוא
 מט*יצ והאכדין הרע ר"ל הזה, הענש יהיה משלס חסלט"יז

 סעגש יסיות סט4טר 3י יצ?מית. מהש"י ט*יע סלאת,לכפש
 ספק שבו עם לסל. משטר הוא זולתו, לנסר סטות "סרסכה
 ישר פיאת שסיסש וזה' דרסם. לפי ]יצטי[ )לטשה( יין3ו"סר,
 יטבע וחיא יקיז, סטזסלותלה

~yy 
 מיסד לה ישמיע ניחי,

 4ל או דברן 4ל שתיסד "ם הגה, היללות, עקש על האלהזרת
 לפי דקר, לא 4ל שתססי רשקר מקרחית. מלשה האת ךסר.ל.א

 אם וסיב שנם. סכע ין 4שי מניסע מן הוא דסר, ל.א אלסססד אי דקר מלא שסתה יראו, סלאת סדצת שכצלי ולה,דדסם,
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 בפאמר ה'אורקמו
 ג בורקכלל

 שמסלקה יציע. יתל טי מדקר? זה ומה דבר. 4ל שתחסדכז,

 שיקטר לטה מקרה, שהוא רשקי טקיה. או ?זם שיקוהתריי
 ~Dy. סיותו כן אם ןס~ב זולתו. ק?יאותו ןץ4ר ול.אבנושא,

 כלתי שיס~ה רשקי נידל. בלתי או נידל שיחלה "םוהלמם,
 בלתי משדל וחיות נידל. ?צם היא הסךדה "מר משש כינידל,
 נבדל. ??ם שיסרה בן "0 יעיב מקסמים. יק"קכץ היאנבדל,
 ניחי רישיר ההמסד, סבות לו "ין הנה כילל, ??ם הואואם

 שמספק כן, "ם ק")יר משא. לעולם ~ftwke לו וישיסתרס,
 מטה. ס"ק רייתר יעיני' נשאר קרה לדעת אלשסני?ם

 יישרך שריגים רחוק סיותו שף3ח כן, DA ספסר השסקוחגה
 שטה רזה, יעינו. כן גם נשיר "ליו, )ימס ליקיתותו האדם,על

 המחסלות )ל לחיות ממגיע, שהה""סדרת יסתרו,שיאמר
 ההשגחה יחיב מהם, הרבה על כמיי וסירם הש"י, אצלבמעל

 הראשון בילל מדקרינו שתתבער לטה מ59יק. בלתי הוא-
 אינם והמזכל שמידייה ספקן בו שיין בטה יזה,טמטיטר
 יאמרו שלא רמדסרים ים-)טה. יני יישרך ביניטרים
 יישרף בו שישב יאפו ה""סדרת, )סם יקוה לא -)שקסטה
 נאמרים שמם שיך4ה סרב' לרעת שכל וסל סידם. עלמשגסה
 טשסיל, היותו עם שסעדם יעינו. השפק דנייר סים.ישתוף
 בב"ת. ביגיעם שהיחס עד אליו, ביחוס סיקיתות בתבליתהוא
 בו. שישגיל רחוק הוארלזה

 מדעת יל או"ם שניער 4שי שמיסקות כן, "םמייסר
 מידיעה, טצד בו אשר מיסקות טלסד עמו. י??ם נשארומזה,
 מסרק. בזה בהם וסעירונו שהוא, צילל לני t~hf*1כקשר
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קסז ה'אור בטאמר
 . ד בנמרקבלל

 מרקיעיסנדק
 ספורה. דעת ליי ביאת כפיה שיחו פשר סופקותיסמר

 סריו "ין סשיייי טלצ שיקשב טה מצד שהוא סשסקרסנה
 שהענש בעקמי, הממת והוא שהנח, מה לפי שיקשה.טטה

 ירע הוא, סשפק שץסוד רזה הנפוציי. הוא האמינייםרה*מול
 לצדיק, סטג~ע סרע רסניו לרשע. המגיע ריטוב לצדיק,סטגיע
 בו 4סשר בבה ששרם, פמו היבות, טצד מליי סטגיע סרעטלכד
 סששר לסליי "ם ששרם. ימו ממסלסימן טידדיםשסיע

 הדר, בעל לחיותו ליוזמים, שיחרה סשי"ס ויק שיינורסדכקררנ
 נישמי יאם גשטיי "ם טוב, שמיליתו סרע סטין שיהרהרצם
 *טות לעלתי או *שמיי, טוב למילית מצער ענין ?ליו שיבאינוו,
 ק24ן ולסקנותו שלם לשומו או מלימם, מוסן שסיה המחיותאל
 כתורה סנזטר סנשיון עין יצלי ר!הו סנישיות. כטילותסרק
 אחר ימנם דזה סק4שה. כיסינת ס44טר סיטה,כסלל

 וסדה מכונה ~קנו שסיץלות האוסרת, ססקדסהששטמתה
 ישיסר. קנונה היא "ם אומה שץ5זקו שכן ר9ל בנפש,קבורה
 רשומות, יפץלות או רשום 4מ?ל שעקישה ימטטת,ולזה

 אשר שלמותו, על שלמות קנה בבר הנה - ינייינוישיצמד
 שנסיון, קדם נודע שלא טה לשם נודע שיהיה ימטטת,ייח?תו
 סיטה 4יל9 שימר מה ולזה, מציאותו. לו ס2ה שלאלמה
 אהבים היקסם לדעת יקסם אלהיכם ה' ינשה "בי : ד( יג,)דברים
 נורע ב9ר שןה איזובים", מחיו "ים יטר: לא אלופיכם". ה'את

 שלטים לשומנן האמה לכלל נזטוו שסט?וות למה אבללשם.
 סן, אם . קנה הצור, יקרת שץמ4"ר ימו סשי"ת,ייסכת
 אז היותנו סשי"מ יקע 4שי סשלמות, נקנה סטיוותייט?עית
 לפי אוהבים, סיומנו סרע לא סהוא ס*ייון קדם 94לאוסכים.
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 במאמר ה'אורקסת
 ד ב/פרקכלל

 י94ית שקא ימו סנשית. "תר ילא אוסכים צייני שיא.שעימת
 nms" 5ל'קים ירא כי ידיתי עטה "סי : יב( כב, )בראשיתסיקרה

 סרה, שכמחטר סראשיז מסילל סראשיז כטרק שסעייוניולמי
 לסל נוןע לחיית ילומר לדעת, : אסרת בדרף טרש סמורהוהרב

 הרע קנה ד"יף-שיסןה, ערף. ריין אוהבים. הישקםלעמים,
 הנה גשמי, טוב מסליתו תקזה שיא היה ואם סזה, כדרךשקיע
 יזה כנישי. כטוב סימתי סימול שלנח "סר גמור, טיבהוא
 ל.א א(, ה, )ברכות ס2"ל ידךרי שכזקר אהסה" של "יסורוןאצלי

 יקום "יז רשה סל"ל. שדיה ימו גשמי, טוב שתכליתןפיטורין
 לצדיק. המייע הרע מצד סזהלשסק

 כן aA מסק יקרה של.א ייעמת 4סת, הלסכים שידיעתילפי
 הטוב מלכד לרשע, סטגיע שסטוב וזה, לרשע. המגיע הטובמצד
 מקדדים שיגיע בי מישר כן גם סיבות' מצד "לירסמגיע

 לא יהוא הטוב ומצד הטוב, ?פעל שלפרמים אםממסלפים.
 מימת צליו לבא הנבון סטוב מצייי לססיר סוגיא בעתיענש

 סטוב ממין ההוא סטוב שיחוה ואם השמימיים;סירמים
 טוב צליי שיבא ימו נפוציי. רקם ושמי "ם רע,שמיליתו
 הגרמים מפסת סטוב צליי שכבא אי ושמי, רעלמכלית

 ייסירינות, ימ5וית השמקע סהוא טסטוב ריטשףשימיר-ים,
 לססיר ס5לקי רסישר מש"י יחק חיל חיה ל.א סהוא מסצד5שר
 סהוא. סטובמצליו

 שיגיע לרשע, הטגיע וכטוב לצדיק, סמגיע )רע אפשרוכסר
 בקטלה כזלנו שתשרי וזה, שקדמו. ונדרסים זולת "סרת,ידרף

 אמנם וזה ב(. מ, )קדושין ףבו" אסי מון "סעולם היותסכמתית,
 לצמתיי, הנפשיי ונעקש כנמול כי הגשמיים. כיעודיםהסד
 יאמרם: א(, )קנב, שית בגי' שבא במו )דוצה. אמד סלמדרות
 לסר סהוא ומסעד לבודו". לסי מדוי לו עושה 4סד שסל"מלטד
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קסם ה'אור במאמר
 ר ביסמרקכלל

 שישתנה 4טדו*ה, ןס7ה ושלא לצדיק, הנע לרשע טובן4י?
 למה כי רןס, סייסי. ששי 4סק %ל יקוה ול'א פשכילו'ססדיר
 הלב ?ל 97דרו י4ר סכוללים, סגשמןים יהענששס*מיל
 סמדמות ססזלחות שי-נו סכוכ4ים רזיו סשמימיים.מסותמים

 על י-ני סךעית' שי-נו וסטזיקים טובית, מכונות הרב ?לי-נו
 לקיית סייסי הישי בחק יצפר ס4ר הגה דעות. מבונותסרב
 סימול ה~א החממי ויענש שסגמול "סר סיב' אסינדונים
 הזכקןה שיי אצלי, שבעבות השקה היא האת סניש"י.רסענש
 לכללות הוא שקזכיךה סיעודים כי רזה, סאמתיי. הקמולסתוךה
 ,ל7חידים, המןחד הנמול אמנם אך הסב. "סר עידוניםסיטה'
 סכמתית. כשקלה נ-קרש הפה מעתודה, יטקומות שנרטזעם
 ,סטייר' סלע שינושב מה מצד 9פק נשאר ל.א שיחוהרציף

 ש"יז סאוטקת, ססקדטה הודו 4שי סשני, נידפקר4טנבן
 ב4ר לרשע, טצניש שהוא סןה ר4ם מיזמות, טסים טויעסרע
 וזה,. שיקשה. ממה סמרו "ין סנה לעזמות, רע מטנו מגיעסןה

 ותדע טוב. מחלתו הנה הצדיק, ?ל לסש*סה לו סטגיעשסרע
 הישר מעל למילית צלול שהא למה הפה הענש, ט?ד ליסטני?
 יעצמו. טוב, הוא סילסי מישי להיות טוב. הוא קפהרסזדק,
 "ם שי,ה, קיר לךשע, קטני? שסרע י-4טת, יסררלזה

 טוב. הוא הנה ר7(ישי, הצדק לפעל ו"בז סצדיק, ?ללסש*חה
 ישה אשר כל 4ת יל.הים "וירא : ה( ט, )ב"ר חז"ל דרשוולזה
 טןת". טוב רקנה מאד, טובוחנה

 ימו מקטי, בו וירע -סידי, כיציאות סנקשף רטוברלחיות
 ; טוב למילית הוא סיעטי רסרע ; המורה סרב לזהשיטריף

 הנה ברצונן". חיים יקפו ך2ע "פי ו(: , )תהלים סטשורר4טר
 כיסס הטוב, אל שמוחש, הרע בו נרמז אשר האף יחסקטשיל
 ,שטקטי כהוא סר2ע כי ביררו, בזה, רהסליג ~?tis 4לסך2ע
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 בכאפר ה'אורקע
 ד ב/פרקבלל

 סם?ים הוא בו רסניסף סירקה לליטר ירצונו, סיים -מסעף
 סנה. סשני סשפק המר .בו אשר סנה, והמויןרסטוב.

 באס סידם טדרנת יסיתית יסודו טשי סשלישי,ריקנם
 יהירך,אליו

~laK 
 שישגיח טאד רחוק סיותו יחשב סיכה ליאת

 שסש"י ש4מ"מת "סר שנקשה, סמה כן aA סתיו "יד סנהבו.
 לדכר סדצון ענין ואין כרצונו. סנדקאות תמיד וקסדשממקיא
 ושהרב שסדיר רחוק רסיסנו סנריה. הדקר "חלתו יילתטה,

 רחוק, או קרוב "לין, יהסו שיאה "יף ממנו, טש*ח שיהיהאצלו,

 יאה יטלו יהוב שסיותר מזה רימסיב הרסק. ימיליתוטפלי
 יקלו, טהיב ייתם שיאה ראוי ושרב סייתי ולויות יותר.9ש*ח
 ראוי 5יה האדם, היא סלסלות מסנדקאות ישיב סיימיאיה
 שןסודו סרה שהנופק מבאר, הוא ןל!ה משגח. יותר מקבולדיותו
 היותו שןס4ב מה "יננו רס5דם' כש"י כין טשי לדחוקפיחס
 העסקה מרד פיאת שסהשגסה רלפי טיבר. קשיחילקי

 ימו ילל, ססזסלה "ל שסינה מקלי ירואיו, אלמסבורא
 הוא סצור, י14רת כטסטר מןה ססמישי כילל עזישימ4"ר
 ס2ה "ם מסטזסלות, קנה לשר ירשע יחישו שמשפקמבאר,
 אינני משש"י, יע?מות רע מגיע ליה סיר חגה נישיי ענששיענש
 סיות מצד ששדם, ימה סמר יסר ואם שהוא, שיקשה.מטה
 המר ב4ר הנה סימור, חטוב שהיא טלקי' רשי ?דק ההואמרע

 "סר שירסק, אנקיף הוא רשעו שיסכת יעזמר. סטיתלפי
 ועזמ'תי טבעי סענש סיה ולנה ססשסלה' לסכת ס"ס4השטיו
 מטילה לטיב ושנס ימירך בו חק לה ואין סחיא,ל*סש

ועצמותיו.
 ממה זה ל:א. "ם רצוניי, מיחד ענש ושיגה אמנםואם
 סצור, כ14רת סשלישי כטסטר בושנסקר
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קעא ה'אור במאמר
 ו ה, בערקכלל

 ססטישיס*רק
 ?גולמית. סלאת כ45ה ידיצתנו4א4ן

 מצד אצלנו שבתחימה טה טלכד מיאת, שהפנהראמר,
 ל5י לעיון. מצד אצלנו נתקןמה הנה שחנחנוה, 4אסזסקילה
 שהניעו , היסקות, רהתר סיצנות שבבטול טליי,שהוא

 לטה סיאת. ס45ה בקיום די סידטית, ססש*סה לבטלסטסרשים
 4טה הסלקיה חסרון היודע, סילם, לטיקיג ליסס ראויש"יד
 ימה מירטים 2דע שהוא לראשון, יילל שנ"4"ר ולפישידע.
 4גד שטינו טה ב9ל שאין הבאור, מקלית וח"באר פדטים,שסם
 "הניגה ססרון ליסס ראוי "ין אומה/ ?בטל ד4ר סיאתס45ה
 יו"ר ססש*סה שתהה ראוי שהוא אלא,4הם.

 שלמ"
 ביומר

 סרה היעשי, שכטין שלטה אצתנו כלל ןלחיות סטינים.טייר שלמה יוטל סינושי כטין ההשגיה שתהלה ראוי ולזהשלם.
 גלוי שיו*יף יטה שלטה. יותר 4ה ססש*סה שתההראוי

 סחדוש. אמונת שרש כשלמות כשןתב"ר מלאת, כ45הושלבזות
 הפועל יתברף, היותו בו, ספק שאין יטה י"4יר' ש40י

 אותם פועל ןציר רל.א הפשוט. כרצונו קלן ס4ט4אותרסטטייא
 ,לנטנע, קרוב דחוק, רהוא שעיפל. מה שיאהב טזילתקרצת,
 יתבאר מלהן סשרש ראמים בו. לשייף רל.א תיספנו דירשידע

 סצור. 144רת סשלישיכטסטר

 נגששיס*רק
 סלאת. ל45ה ט"?ססים ייישים ?שלשה בונסקר

 לאנושי, שבטין שלמה סייתר שססש*חה שהנח, לפיסיעד,
 התורה זולת החד, ד4ר שם a~C ; איתנו 94לל הסיקסהשיא

 ד4ר שם "ין אם או השגסה, י"רון בו ישה לאטה, כוללסלאת,
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 במאמר ה'אורקעב
 ו ב/פרקכלל

 לפי יקום; זולת סלקום השגחה יתרון יש 4ם השני,ייחד.
 קליף שיש לרז"ל מקטרים ומקצת יתויים טק7ת י?4השיסר
 יזטן סיקסה ?תרון שם יש 4ם השלישי, כקרוש כמקומות.בזה
 מאמרים וקסת כתובים קצת כן גם יריה שיסר לפי ; זטןזולת
 יאד, מתמיר דבר ויך4ה כזטנים, לזה חליף שם שישלרז"ל
 רה7טגים. סיקומות סלוף יפי ממשאה חליףשיאה

 ש"17ת סקסלה' לפי יריי יסר הראשון, הקרושאולם
 האמה, יילל טדסד ?סר רהרא יכינו' ל4יךסם שנאהסטילה
 טטשכע י?4ה יקסם רזה טמהש*סה. חלק בו נמלית ענני,הוא

 מבטן ידיד קדש "אשי : ב( קלז, )שבת 4קיי יי"ל. שחקנימיכסה
 להציל עיה צורנו סלקנו חי 4ל יאת יאת כשכר בן עלוכו'

 יבשינו". שם 4שר יריתו לטען משמת שארנו קיש זרע?דידות
 יעצמו הוא עסת, רקדת טס4כדו7 שמהצלה מבאר,והוא

 טה רלוה, ממסש*סה. *דול חלק שהיא סנדקיי,מחששנית
 במו קיאת, לסש*סה הלאת כמצוה ""יחס 4יף לסקי,שיריר
 בבה על ?או מה שתייחס, היה ר4ם הברלה. טמטבעשיריה
 זכר בה תקנו רלף סעסש, זקר שהוא משחת, הסללה סהלמקן

 השכר. שהואסקשארות
 מה גק7ךה שנגיע קריך הענינים, אלו שמ ביאורוסנה
 חוה על ססש "משבא : א( קמי' )שבת 4סד יטורטר לרז"לשיא
 זוהמטן" פסקה סיני הר על שעקדו ישראל זוקטא. סהקטיל
 מרי וחוה אדם חטא יעיה שיך4ה, מה לפי כי זה, וכאורוכו'.
 הנטיה מן החזק הישם והוא זוהמא, בו מטיל יסר חגהייללו, האנושי הטין חצב טענו אשר ובצור לראשון, כשרשגדול
 והאבדון. ססיסד 4ל ייללו סטין מיעז ליה רלזה החמריות.אל

 הנה תורתו, בנתינת שלטים לשיטנו עלייד טססד סנהוס4שר
 אל ס4?ם שיטה 4ל די מההערה סה בי הלאת, סזוהטאססקה
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קעג ה'אור במאמר

 זה בל שיתבאר ימו ?צרו, ר2טית 3נטרומיו' ד?סניעכשלמות,
 זרחה כאשר ריקנם, סצור, יגורת סזה בטסטר סזהכילל
 ויה, ; יןם אל ייחס מקטד כקרה שסיה טרדים, שלשטשו
 יל מסשה מילית מוין ושה הקב"ה של כליו שיר ליהשזה

 והפליג ע"ז, עובדי יין נוצר רזה ; בצול רהיליג קדהסילמות,
 בגורת שיט. כמו הענושי, השלמות מילית מיא 4שר9טס9ה'
 מניסר מטין 4ל ןממסלה שרש שמהיה ראוי מיה מנהמצור.
 להפסיק ידי קדש יערית הש"י ש?בי4הו דאוי היה ולהמזה.
 בעצמו בבלי קדש קרית לאות ושן4חדו כיתו, ונישות 09יוזיסטת

 מזה ירשם ושישה ושחותו. l~ec קיום ישלםשייטזעותו
 4ל תולדתם, מילי ומישרם, מדקם הקריבו לאלובבללם,
 ומכטול ממחקריות מהמרסקה ישם שבו 4ל קצדףמשם.

 סירקה ההוא, ביבר מרשויה סמ14ה לחיותממסיית,
 להטיל היץ ייחוד, סקיא שסטיתה מבאר, הוא ןל!השי48וות.
 החקא לסכת סליו מוקנים היינו אשר משסת, שירנו?דידות
 4זה, שרקזו לטה יענש, סילת ?סר רמקנר יקרי רל!הלראשי.
 אליו. מיענים עיינו סטי1ה' זאתשיזילת
 סמיס4ה יחוד כן גם מיה ייקדה, כלה שסכונה יראה,ובבר
 היעוד שהרה מסר יפלא, שך9ר רזה, nKIC. סיטה 4ללקלסית
 וך9ר סלאת? לצן4ה יקום סרה 4יך זיע", לף יקיאייזסק "כי : ןב( כא' )בראשית ייסרי ליקלק, נייחד לטלרסםמטוב
 רשיחיב nxc, למעוד סצקדה ט14ת שינקים דאוי שסרהיקשב,
 יריה' בי ?ץין שכטשר 4לא, היקדה. כזבות ליזסק סגהסיעוד
 שיקדם דאוי ושהה הזה, לרעוד טייטס סצקןה מסשהשהה
 יטלדסם,לחייתו שש"י ישביר ן!ה, *נים. סל צל מגה שעודלה
 נקראו זה כצבור 4שר ייחוד, טיבו מלסגים לחיות נסלתו,וחיל לסלקי שניסרת, ליסה רממסלה IU~W וייחוד גויים, סמון4ב
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 במאמר ה'אורקער
 1 ב/פרקכלל

 יפי שויטים להם ישם חלק אשר העמים מכל סגלה""עם
 והסיךם לעבודתו, כלם קרבם קנה ו"נוצתם; השטיםטעךכות
 מציה רהוא האמה, כלל כולל ישרין סכוללת,טסססס*ה
 רהוא, סיעוד. בו שהיה בנו, יצחק לשם, יסקריב ר!ה,סצקןה.
 ס2ה סמצשה ישר ןרכו, יוצעי וכל יציק לשם, הקריב כבריטלו
 התבאר ויסר י"בדף. להנאתו ונתיסדו זולתו, מהנהנתהוסרו
 כולב השפעת "?ילות יסשרות שכוכבים, משיטייסלטת

 שבא ימו האיש, יתולדת הרה לא ואם פועל, פצלתבאמצעות
 החכמה גזךה כאשר ולזה, לתלמי. "הפרי" בסיר כלוזה

 י4טצעית סכינה רגם חשךה סיאת, סיטה ליסדס4ל.סית
 ל.א ואם זולתו, טסנהגת רשתרסי סלסלתי לקיל ס2ה,סטעשה
 האיל אךךסם שכשהקריב תמצא ולזה כן. לקיות בתולדתההיה
 רצה יך4ה". "ה' יטר: וממוךה, לינו לפר שמתו אשר בנו,מסת
 הרואה עימו laC~1 שיחןה ךאוי הרה ס2ה הפעל שעםבזה,

 הזכירו יני", לעולה סשה לו יראה "אלהים : ימר ס2הסטייה יקדם סטןסד. השם שהוא ד', בן בשם נסמב רלזהרסטשגיס.
 לאת להשגחה כף כל עדין מוסן הלה לא בי אל'הים,קטלת

 מכון הןה סן 2ם ס4טהות' שקשיות יראה, והגהסקןסדת.
 מהל, סיוצאת סיאת היטה פיות ישלם בו כי זה.למילית
 מוכנים יומר סיו ובזה ייחוד. יסמרר "סני רשרשהס"סלמה
 4צקדה. סמילית עם סט-סים הטןחדת, סיאתנסש*סה
 יוצעי יטמנו לכל חסד שהיה ס2ה, שהמקשה יריה,וכבר

 *דיל עני שבי עם ישם, לסם "סט שייטי דארי סנה י?סק'?רר
 ?שני סכונה שהןטה יראה ילזה ההנהגה. יחידלסתמדת
 חלוף בעת שהם הערבים, בין של רתטיד שחר של טטיד"טידין,
 מסססנת לקסקןם ייך4ל, לכל כפךה שזה להורותסזטנים.

 האלו ה"מידין היו ימלו הש"י. ימסהנת י,ליסדםסטשרתים,
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קעת ה'אור במאמר
 1 בורקכלל

 סים לעבודת כללם יקרבו ובהקריבם, ?שריל, כללרנמורת
 ימו ס4יל, 2רך יוצעי ~ac יסשימ, כממידין סיו רלזהימסחר.
 מטרומת באין תיו רלזה ייסק. 2רך יוץ4י ייללהשיסטה
 שקלים. למשית זה שלא סמו מסיבור, שהסהסלשסה,
 השנה, לראש 4יל של שופר בטקיעת שהכונה ידלה/וסנה
 יהטליף כן. גם יאת חיא סקסלה' שבא מה לסי סדין, יוםשהוא
 ז"ל שגמי, סמו סה9הגתו. ולהמיקדנו שטים, רוטב טלכיתצלינו
 - מלכמות ושופרות. זכרונות מלכ14ת לפני "אגרו : א( טז,)ר"ה
 לסני זליונ*ם שיצלה גדי - זכרונות ; צלילם שמהליכוניידי

 *אמרנו, מה עם טאד מיסים זה והנה ישופר". ? ריטה ;לטובה
 )מ"א יימרו סילוקה, סקסת ייום ס*הוג בלי שהואשסשופר,

 ראוי סיה הטלך", ?חי סלם כל ויאמרו בשוקר ??יקעו : לט(א,
 סיכך ס*טקז יץסק לעיל זכר שמים, מלכרת יחוד ביוםלקויות
 צד לכל ימיכים לערמון עד שהוא סטטת' סייע והואיקריר.
לערמו.

 יבלל קת2חדם מלבד אממנו, שכלל בסאן, התבקרוקנה
 סירות, טץוות וקדת סטילה מצות כמו יחודים, ש0 ישסתורה,
 הנרשמת המקדה, וביחוד שצור, כ24רת שששי כקלל עודימסירו
 ריחרד הסיקסה יתרון בסם תהסה כצבורן טשיכטטידין,
 הראשון. מדרוש רהוא לבארו. שרצינו מה וזהרשסוסיה.
 זולת ייקום השיסה ?תרון יש 04 רהוא, השני,ואולם
 במקומות. לדול חלוף מורים כתובים, בתורה סאו סנהיקום.
 )בראשית כדרך שם שכב ישר סיקים 4ל רומז יבינו, יעקבימר
 ריל טלהים", כיח 04 כי !ה 4ין הזה, היקום מרא "מה : יז(כח,

 סתורה תסטר סשסים"' שער "ורה מסגלנל: לו סריסישיקום
 סכףכים" שני מסין ססשרת מעל אטף רדכרתי שם לף"רנועדתי
 "וימר : ח( )שם, בתוקם" ושכןמי מקדש לי "וקשי : כב( כה,)שמות
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 במאמר ה'אורקעו
 1 ב/מרקבלל

 ראמר ג( ט, )מ"א ס~טים'. 9ל שם ולכי עיני 'והיו יב( יא,)דברים שנה" כסרית רעד טשנה טרשית 4ה, אל"יף ה' עיני ,תמידעוד
 : ב( פז, )תהלים ?יקב משכנות טיל ציין שצרי ה' 'אסבסטשורר

 ורכים ב( פד, )שם רגו', ניסיה" ?4אית1 ה' טשיניסיף ןדידות'טה
 .הרבה, במאמריסם שהפליגו עד זה, לרז"ל רנ"4טתזולים.
 t~lffs עובד כאלו לארץ לחוצה סךר "כל א( קי, )כתובותר4טרו

 שסמוכר כ92לה1 י9א לחו"ל. ישךאל טארץ לזאת שיסריעד
 רדקדקו י(' )ד, גטין יטטסת שאמרו ימו לחרות. נ"א לחו"לעיין
 פתילן "ובזין : יא( )ו, יך4י4ל שנרטז ימו לירושלים, סיסיה4עת
לה

 בעלית"
 לטקךש לבו לכון בירושלים רסעוטד ןרושלם". נגד

 : מח( ח, )מ"א אמר שלמה, בתפלת שגריז ימו לתרשים,ולקדש

 כמו סלה", שכית אל שתטלל 74?0"1 ירך כליף"וח"8ללי
 א(. )ל, בךכות במטיתשנתקטר
 בהשגחה, הןה שחלוף סכת הוא, לבאר שצריף מהרלזה,

 יקשה שלא ממה והוא אחד. כיסס י"ברף עמו 9לם היותעם
 אם העקומות, עם אחד ייסס סטייים היות שעם ןזה,כאורו.
 חלוף שמדידו יסאב י4ר עטסם' 4סד ייחס 4י4ביסיי4ח
 הנה - עטהם יחד ביחס הישגח סיות בלתי ואינם,כסיססה.

 סססנות ?"סיפר סיקומות שיסמסלף לטה סטאר.זה
 ונודוסנבודדות, סיוישררנ במו ?"ברך, האל עבודת 4לסססרחיות

 כקקומות, ז"ל שרמזו ימו ד4דצמות. שמיטיות לסבות ימנםרזה
 שאין כקבלה, שסא עד בזה. לסם מיחדת יזךאל ירץידיית

 )יומא( בטסית שבא ימו ישךאל, בקרץ, אלא שוךהס4בראה
 חכמת *זרה זולתו, על נבחר ההוא שיבול רלחיית א(. )כה,]מו"ס[
 יקרו לסם. שקבל בסי משם, סעדם ?צירת שטחה ייברךס4ל
 סיקים ניסר ולזה נירא". כקרתו טיקום ."אדם ח(: יד,)ב"ר
 במקום לעבודה שיה"מדת עם הקרבנות. לעבודת ייחודסהוא
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קעו ה'אור במאמר
 1 בנמרקכלל

 שבפילות למה והשלמות, השפע להגעת גדול רשםסהוא,
 הדרוש 94אד וחמ44ר ששדם. ימו שסע, כמצילות סזקלשם
רני.

 4זטן השגסה ימרון יש אם והוא, השלישי, סדרישואולם
 קמרם מליה. הוא כן נם כ42לה1 ש4א טה לסי הנה זמן.זולת
 )יח, שכן רדךשר דכו'. נדון" יעולם ירקים "4חך4צה א(: טז,)ר"ה
 ל"ס שבין .משובה ץטי בצשרת בסטץאו, ה' דרשו "חיטתא(:

 ורכים יל"הנ. נימחים קפרים "שלשה : ב( )טז, ויקדםליוס"ן".
 סחלרף סגת למת יקשה ל.א שקרם, טה עם ו4טנ13 מלר.מליד
 י4ר הטייס, עם 4סד דחס צל הם ר4ם שהוא, בזמבים.סןה

 סס9נות ימסלפר סזטנים שיחלוף רזה, סיש4ח, י4חינתימסלפו
 מפאת ואם יעץמו, סזטן טיחת אם ; סצבודה 4לססירחיות
 מירקים האטר, כאלו סחם. כזטנים סטןסדותסיצלות
 ימו לזטיים, ממיספות טדסדות לעבודות שנמיסדוס4ר4צה
 הא~מנים", "ירח מעללם 4שר סצור, י4זרת סששי כסללשרבא

 סאלי טיסדות' ובעבודות ימץיותשנמעטי
 קללת תאסר,,

 זה כצבוי ישי ימ4רף, מסתו סס4סנה רקמיסדות שטים,טלכית
 : 0 ח, )נחמיה יצןרא שימר טה וליה ; שטחה סמעיךרות בויש

 סילוקה, ץחוד שבו לטה מרזבו", דיל ל4לננר, סיום קדוש"בי
 ומקיעת סיום צבורת 4יט?עות זולתו, טישלת מצלינורססר
 סצום יו6 עד סטם, סנוראים כיסים סמשובה רהמעוךרותשופר.
 טסירישית שבו עם סיטה' ירטי בולל קך4ן שהואסניפה
 לטה סי כן. להיות דאוי והרה יצלם. שלא מה סמיוותרססנעת
 ואם רסטטשלה, סילולה ץחוד אם לחינות: שמישלזה

 ,רששין שטסה סילולה מיחוד לסמסדב ראוי סנהמצבירה;
 פמו עצלו, לספות רנבנסים זרלתו, מיטשלת מיועריםלי4סגים,
 : סטלה ויס?ה וגו'. מממקים" ושתו טיטנים "אסלו : )שם(שיטר
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ר

 במאמר ה'אורקעת
 1 בנמרקכלל

 - ומסצבודה ; ספדנות לקךשת רטז לאלנינו", מיום שדוש"כי
 הקרבנות. בשיר סמו טמזרלת ל.א עזטי, וקרבן מילג,ירוטות
 יז, )ברכות סצום ייזם אולרים שליו לסמינו, לקצת שטעינובמו
 רצון ןהי וכו', 9בודף כסא ליף רנדוע *לוי עולם, של "רבונוא(

 רתרצני". סטזכמ גוי על טיח כאלו שנמטעט ורפי סלעישיסא
 שתקנה וזה ךאוי סנה ממנגד, יסעמק מיא שסשטסהולפי

 סס9נקה רעת לוטי, רציני סיעי, צזיכת ועת שהיאכס"סלה,

 עד רמ"שובה, סירישות ידרך ולהסגס זולתו; ועזיכתיסנס*תי
 סניגור. סצום והיא שיישם מה ימילית זהשישלם
 שהוא מעת, לטכע 4ם : לסבות סקיא, בעת קטנם זהרהנה

 קךה שמיא מסקילה התסלת לגויותו מירישות, 4למוסן
 ולזה סבולד, לחיי גדול לשם השנה שן"קוסת לטה 4ם ;ויכלה
 באמה וייחוד מזולתו, סהוא יישם לססיר הף9רם מןהיה

 נתרצה שקיא שבעת לטה ו4ם ; ימרתך לו ולתתוסנךסרת,

 קעת לעיות זה, ומלבד מאחרונים. יום סאךסעים למשהמש"י
 עצייה 44ה מיה' לעילם סיי שהיא המים, ידין קךחדתסמיא
 אם בטעם, 4ם כגדל, 4ם סנךסיים, שסם סטירים, 4רכעתעל

 ךמות בל טמטידים סיומם ושקסם 4סל יזולמם, 4םירים,
 יתירד, לו להקריסם סטנם רזה מים. בל על נדלים דקםטשנה,
 ולזה סןה. רמיין סלאת ממשיסה ימשיך שסטני מזה,ילהורית
 סל על 4דלים משבחים, היותר מסטינים לו שנקריב דאגיסנה

 טנסג סןה המים, טשסע טמס?לת היותר הצדקה ולעיותמטים.
 נשלם שבו משכיעי, כיום ייחוד מה לשמם שכטק?שמיכי4ים
 )סבה( בגמ' שבא במו מטים, בנסוך סןה ססג טךסד רהיהסיג.
 גשמי לבם שיתברכו בדי בסג סטים לפני "ניבו : א( (TD,]ר"הן

 אצילות ךשג יעלים שייטזעיין לני, שינש שיטי ולסימשנה",
 יללות שייטיעות מטלא טן 4ין הנה בן, גם ויוסרטשסיע,
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קעט ה'אור במאמר
 א ג,פרקכלל

 יתברך. לו וייחד ושרים, כוכבים ממשלת יוסרו ידועיםיזמנים
 שכח סןה. נילל מספיק והוא סשלישי, סדרוש בכאןוהמבאר
 ומהלה. ברכה כל על ומרומם לבדו, לאלומהלה

 סילישיסולל
 סשםביללת

 ל'א אשר לתורה, ועמוד יוד סזאת הפנה היות טמירוהוא

 טסט?ןה 1?ל-סה n:cup למה כי וזה, בלעדיה. מציאומה7ציר
 נסר ש4ן, רכל עליי. רכיל שיהה צריף הנה המצוה,4ל

 וסיעודים והמופתים יאותות סם תאב, עליסם טשישקטייס
 4ה, דברינו יחיו ולזה זולתו. מציאומם 7ציר ל.א 4שר 4ה,שקאו
 באסן ואם סתורה, שתגזרהו טה ימי היאת המנה ינאוראם

 פרקים. לשני הזה הקלל חלקנו ולזה 4ה.7דיעמנו

 מראשיךסטרק
 התורה. שמ4זרהו מה יפי סיאת ספיהבבאור

 יתערף, השם יחק חירון שהלאות מבאר, שהוא לפיואמר,
 שאישר מה בכל סזדדין, ט9ל בכ"מ 7כלתו שיהןה מחיבהוא
 סיכע. "על נטנע ןח2ה אם ואף סשסל, טעל מציאותושיציר
 כעל- ה2וז שאם וזה, קטאר. הוא כנ"מ, 97לתו סיות חייבריקנם
 בהלת 7ת4ר לא ישר ההוא, טסיבול חוץ הנה ומגיל,מילית
 למה ס"דדין, מיל ככ"מ לטינר וסטנם סלילה. לייה ליהעליי,

 במזק. בב"ת ומטנו כזמן, ככ"מ ממנו בחינות: שתי לושסבב"ת,
 ס2ה יבר הגה הבחינות, "לו משתי ביסד כעל-תכלית ס2הולו

 סיגינו ריקנם סלילה. טן4ל עליס שן9לתו בבחינהלואה
 למה סשסל,', "זל מציאותו ש7ץ4ר שאפשר טה "בבלוימרנו:
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 במאמר ה'אורקפ
 א ג/פרקכלל

 יתאר לא השכל, אצל מציאותו יציר של.א שמה מבאר,שהיא

 רססירב סיללה קבוץ ויאמר, סילו צד. ישים סוללתעליי
 קציאותו שיסשרות שטה וזה, 4סד. טצד יעיני 4סדסרסר
 ולזה סןללת. שם עליו ושל לא סיכל, יקי יקשסל טהרכלמי
 כןללת ןת4ר לא רלה ילל. לאות 4ינ4 עליו סןללתיגדר
 סיללה קבוץ הוא שכטולם למה הראשונות. המשללותלכטל
 כמופתים פועל/ מפעלת שחינם הדקרים ובכלל,וסחייב.

 רסגדרם שמציאותם רזה, הטין. מרה כן גם סםסיסלטים,
 רסחייב. השלילה קבוץ הוא וכסולם וסשקר, האטתחולקים
 ושמע לעיר "הנכנס : א'( נ"ד )ברכות שאומרים לרז"ל תמלאולזה
 זו קרי - עימי בתוף מקא שלא רצין ןקי ר4טר צלקהקול

 אל יצא יסר בסיתי, הקלקה 04 הוא, כי טסם, רנה שוא".הסלת
 קבוץ יקןה - י"א שיא נצא שלסר מה וציותשיציאות;
 יסןה 04 "ו4ף ויקרנו, מומר. סנה רהאריבות והחיוב.ששלילה
 ק?יאותו קטיעות ןצ~ר שלא מה סל יסלל סטסע"5YK 1סטנע
 המר יזולת דבר-מה שקדוש קהיר, שהוא ולפי השכל.אצל

 הוא סשסל, אצל שייאותו המנעות שן?ייר סטה טיסנוקדטהר1
 שמה קטאר שהוא וזה, עליו. הללת ןתאר ימסרף שהואמבאר,
 רסחירב ששלילה קבוץ הוא השבל, אצל קריאותו תיירשיטנע
 טל.א-דבר סדיר סיות ימינו ליה 4לף רלה, 4סד. מצדיחד

 זה, שחיקינו שיקען, לטוען סנה מהנסב, סטכעת חיותליקרני

 דבר, מל'א הדבר היות אקרנו 4סל ; וסחירב כשלילה קבצנויבר
 קבוץ כיסנו וזה דבר, קדטהו לא ו4ם סדיר סיות זולתאיננו

 244רת ששלישי כטיטר עוד !ה ימסאר ובבר רסחירב.ששלילה
שצור.
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קפא ה'אור במאמר
 ב ג,פרקבלל

 סשייסירק
 מיאת. בפנה ?דיעמנו איןליאור

 המנועה נצחות לו שכמחיב למה ארייטו, הנהואמר,
 אפשר אי כעל-תכלית שלשם לו ונמסיר השטיטיים,וסקיטים
 ואנסנו, נבדלת., מניעה שילית ממסלה חיב ?1"מ, פם לושיחה
 סג"מ ~ס אלא מזה יתסדב לא סח"וב, זה לו שנוןה ס?האם

 בפח, ולא לפעל לא יחזק, ?ב"מ פס ימםיב ל% טילכזטן;
 ui~ui יז4, דסשעוי. לטייר שיתוסף טה 4ל שיתוסףרצוני,

 להנעתו מחסל היוסי, לגלגל סטניע שסיס שיאסר,למערער
 השעור. טזה בפחות להניעו שיוכל מזולת שעות, בב"ראותו
 סזאת, בסנה עינינו יסגיר שמה מבאר, הואולזה

 ה3"
 אמונת

 כטסטר ימס"י שיסר תה, וכקטלה. בתורה שבא ימומחדוש,
 מטרו נמחדש יבללו שהמציאות בו, ספק שאין יטהמשלישי
 הוא ולזה דיר. קדטהו ל% ואם המסלט, הרצון צד עליתסרך,

 למה הממפעל, ובין בינו ?חס יזולת ייעל שכפועלמליר'
 הוא כן, זה סרה וכמשר לכד. לרצון אלא נמלית "ינהשיעלתו
 זולמי "יסה יכם שהמיקלה וזה, טייל. לם לו שאיןמבאר,
 ?סס לזולת שיפעל ויסר וסממסעל. כפועל בין שמור יחסלסכת
 שהיא יס4 סחדוש, טמונת סימה רלזה, ינבל. "ין3ו הנהשמור,
 עינינו סיירה סע4מו' סקסת ייני סיטהיקילת

 בסל"
 סיאת

]לשלמות[.

 להזק בב"מ בכאן שהתסאר שטה ש1טטר, טטה קס?בייסר
 טה 4ל יפעל שיתוסף האטר, יעלי לכד, 4פם "יקייסזטל'
 וזה, בפעל. להזק כב"מ פח מהיאות יתס'ב טבל מסיד;שיתיסף
 בתאר והיפלת, יחס, שוטי שעייני כזה כ?פ,לת כמק"ישיסר
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 במאמר ה'אור.קמב
 ב ג,מרקכלל

 הבב"ת ואין לבד, הרצון שאודו 4מר מגבל,' כלתי הוא ה3המסה
 מסלסלה. מניעות לזמר, רצוני זה,זולת

 וכשבלה בתודה שבא ממה 5וג(ר, יזיד ירנ)5ורולסר
 לנסש, מטלה ההפך ימו והפסדם, עצמים תחששטממוסתים

 אין והפסד שמהייה בטיעיות, ישיר שבסר וזה, בכורות.יטכת
 היות עם סטיה, באות ראמים מנוצה. מקלית טסייטםהטלט'
 באה בכורות יטסת 4)ל זטן-טה. מנקש שית ילשק"ניעע שאטי לקערעי הנה זמן, בזולת היותו יורה הכתובישט

 יורה וכבר הדקדוק. צד על )א מלזלה" "כסצי שיטיומקסלה'
 מאלה", "כחצות אמר לטצרים שישס4טר הלשוו, שנוי זהעל

 מלילה סצי ולחיות א(. )ד, ברכות בגמרא בלו !ה שבאוכמו
 ולפי ןמן. לזולת מייסד שיהיה יתמיב ה3ה יעסה,סחטתי
 שיאה יתחיב תנוצה, לו שתקדם ןח?ב Dnnui" שים'שן4ר
 קודמת. תנוצה בזולת מייסד שיאה או זטן, בזולתמצנורה
 למח יהכרח יתחיב וזה שמור. ביחס פועל ש4?3ו יודה, זהשסל
 היומה שיאת במכה רז"ל המסימו שסיר קנאה רקגה 4ח!ק'?ס"מ
 טייל. כלתי לס על ייחוד להוראתה אמצעי,בזולת

 ובקבלה בתורה שבא מטה ק4)ל, בלתי לח ימחיבובבר
 האתון, לפי משכל מיבור סדור שקדוש וזה, עיתון. פיטיתיסת

 למה נושא, בזולת סדבור מחדוש דחוק יותר שהוא יראהבבר
 לו. מנגד בנושא חדושו שכן דבל עצום, פלא הוא סיבורשיגדיש
 סדצין שאודו ט4סל' ?למי לח על שיירה מטה שקה יראה,ולזה
 ידיאה ובדו ייתנו, טמיטי קצת המופת בנה יצדו יך)רלכד,
 כהלכה של.א סנים גלו מיבואה. במך4ה לעתון דבורלחיות
 וטעמו, מנס תכלית מכינו לא סי !ה, להם וקרה הקבלה.וכמד
 מיה. סילל ע"ד: סיד: הרי מצור. 244רת לרביעי כילל שיבאבמו

 ותחלה. ברלה כל על 'וירוטם לייז' ל4לובאחלה
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