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אור ה'

מאמר ב

בלל ר,פרק א

קפג

סיללסרכיעי
יני,

יבואה.

לסי שכבר שדם
של.א יצנר מציאות תורה אלתית,
שהיאמצי
ה אוהלוות ,טלאה ,והוא האלימברף4 ,ל סמצוה,
והוא
סיטה ,לזולת התהסות וקשר טהייגיהם ,והוא
ס*בוטה; קנהךאוי ש444רעינהכילל ס~ה טקסינו
 .וקקה
חלקנו אותו ל4ך4צהירקים.
סשרק סראשון' למארר שם הבואה רעננה ,כפי מה

ילל

ימי

שטס?כהו התורה.

סירק סטני,יכאורמשיגי ס4בואה העצמיים.
י מה
סירק סשלישי ,כסמר קסקות-טה בנבואה*,פ

שכזעיריעליי
ם הקודמים ,ומסם שלא העירו עליהם.
סשרקסרסיעי'נגשיר בו אל סדרף חשר -שג בו מדרגת
ייבואה ,בפי מה אשר תגזרהו התורה,ויסיים בו לעיון.

סיר
ק מראשון

יכאור שם ס4בואה ועענה,יפי

טה שתח?בהו סתורה ,תקכיםבוהעיון.

"כה הבבואה,לפי מה שבמצא ממנה ,הוא שפעשופללשכל

סידם /רוחני ,מדעי ,ממתו?תירך,בייצעי
מודיעלו 4 -ם בזולת סקדמות אשר מסםיתחרבו -ונרן או
ע24נים99 ,לם האיש ההוא ,וזהיכל סחמרים,וזה
4 ,ק4ם
להשרתו אולסיירת זולתו.

או בזולת אמצעי,

,

ואולם אירנו ,כתדר הזה ,שסע שוסע ,הוא כסוג לבל

נשסעים סשופעים מהטשסיעים לנשסעים .ר4ירנו לשכל
רסטירים,
תאדם,הנדל?בדלססשסעיםסשוסעיםעלשי
י
ל
ע
י
יששקנו מקבל סשסע שסל,
האמר,לכצלי D1~Cרל?ט"ים.ילס
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קפד

אור ה'

מאמר ב
כלל ד/פרק א

יוציא אגלום רסקסם' שהכס סקק(ל להם  -סדטיין,ימו
ליבדילהו
שהטיסייספי "סחושרסמוסש".ר4טרנורוחניסיד
טסשפעיםססיריים ס5שמיים.ויקינג נודעי הבדל?ידילהו

מלשפעיםהרוחניים אשר ~tCbיוכלר תאסר,סשפעסשיסעעל

ם שישיטהו משניליפח
סיי
 .ואמרנו מאתו ?תצרף
י
ע
ז
י
מ
ל
אםיזולתייגועי
,יוציא 02מן אקלוםרסקים,וירמז אל נבואת
משהשהיתה בזולתימ?עי ,ושארסיסייים שהלהבאמיעי.
ואמרנו מודיע לו  05בזולת הקרמותעין אוענינים,יבדל
יידילהו מהשסע
על האךם?שימהו משבלימעל,בדרף
עמתתו(זילת ססקךמותיש
ר?"סיב מהם
א ישסה (ה סשו~
שי

סהוא .וזה ,אם מסטש(לית8 ,ם טסמוחשות ,ואם
מסטק(לות סנטשכות,
שק"(8ר לרקומו .רקנה אמרנו

סישסי
י
מ
י
יסלם האיש ההוא ,יבדילהו טסישסלות הראשונית,סי

ל.א

סללם והוא טיש,סנריה בו"ישמשייל .ואמרנו וזהיכל
ר כמו
לסיריםיירה על כלבויה שכברתחיה בהמרסייש
כשירלסירים.רס"ר יך4ה והירב ס*בואותוסיעידים,ימו
שסעירונר על זה בכלל הראשון מזה סט4טר.ויקר
(זה
י
ד
צ
ק
ס
שיות ?דיעת סים בהמר
רעלי קעתט
סעיםט.ייטתני'
י
א
ר
ש
ו
א
י
ה
ה
ר
י
מ
ק
ק
ס
י
סססרמלכד .שהואיטירה
סתימה /מבאי

סנפילה בעצמו ,במו שקדם לנו,ונעירעודעליו בכלל החמישי

בגזרת הצור .ואמנם אקרנו וזה אמנם אם
י
ת
?
ש
?
ס
ל
ת זולתי ,הוא קקים התכלית.שיסר יושמו המסליות
לסייר
בגדרים ,לסיות התבלית ססזקה שכסבות למריעה ,כמו
שסטן8ריטקומו .והנהלפי מה שנמצא בתורהוכיתובים כבר
ת;
יחזהמסיבואותלהישרתסנסיא,כיבס4בואותשהסיעוליבו
אם

וכבר יהזה לסוקרת זולתו ,מנבואת חדתסייי8ים ,שס?תה
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אור ה'

פער ב

כלל דנמרק א

קפה

לסיירתילל לטתנו ,ורבואותסנבי"יםסשייסים 4ליזך"ל
וזילמם טף4מות.
הנה !ה מטה שקנאהיכאור שם סרבולהלפי מה,שנטלא
ריך4ה שהואיסללסלטדרגותשנבואה.רנה,לפי מה
מטנה.ייס

שקא כלסלה ,ע2רסיסת שם הנבולה עלהסכיניםסשייסים'
יסיכיאים .רעל צדהסלילה געקךהנסכן 4ל
וזהו סללסיר
ס סקדש ,והוא כללסיתוכים .ובסל אקד טפלו
סמך4ריםירו
הףידליםמדבונת משהךבנו?ליו
יכיבוי
מדרגותנםכן.רזה,
י
ו ש4א בתורהיפרוש .נם ברבואות
סשלוםלשירס*כי"ים,ימ
שיר מסכינים לערלים .כי מסם ייק?עו
ת חלום( ומהם

באמצעות טך4ה ,ומסם במשליםוחידות ,ומסם בדבורןרנםכן
יטדסריםסריס מקדשסידלים.כי טסם,ישפע לקםסדירים
שד"רר*ףםכיעודיםמצמידים,וזה קטנםיזולת חלום וטך4ה.
5מר,ט*"רלזה (ש"ב כג ,ב)" :רוח ה' דבר נטלתועלישוני".
ו!הו טדרנת דןד במקלותיו ,ושל.מה כשגלתשיי סיירים,
וירטןה במגלתקינות ,עםסיותונכיא",יסונשנעיסקולככר
סקדש ,דתם סיא טדר*ה לטשה טס*בויה ,ינותו
מקיותו ממנכא .וזהמביריעצמו .והיא נםכן טדרנתדניאל,
לפיסקילה .וטסם ,שלא 2ש8ע לסםייעודים"תידים'
ו סףם,ודקדוקיסופרים,
ספוריםקרו .רהנונה4 ,שריקדרקכלשי
יסמיב וקרי ,ךססרון וימרון ,דאות"ות גדולות וקטנות ,וסךשיות
סטדרגו,
סתומותויתוחות,נפלסףםירוםסקדש.וסכלנליויאים ,רעםהעלי
ו שכללו טדרגות הנביאים
כיתובים,ימ
ימסלפו יטדך4ה ,לפי טהשיריה מהם ,ומעידו צלי 4כשני
טינפה(יג ,ב) סקרם" :סל טה שראהןחזקאל"וכו'.רשה
סטדרגות של.ש :מדרנת עדוןפיניקים ,דהוא בתוךה:ידרגת
,יהוא בלביאים; טדרנת סקך4רים קררם קקדש,
סיכייים

יי

ירא

יי

יעת

ילא

יסר
,סיויל

שיר
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אור ה'

קפו

מאמר ב

כלל ד/פרק ב

והואביתובים .ולה
ם וכתובים.
תורהסייעי
כאולם ,עםסיותבין סבואת מדץ"ס ונבואת שארהנביאים
הבדל ץצום ,לאראינולטנומהבפנה מ35ות סתורה.ימ
ו שלא
ו שקא בתורה.
קניני ססדל מוקמי מיץ"ס ממופתי זולתו,ימ
לטה שיקר ?ציר מציאומה מזולתשיציר סךיל כיבואות
וכמופתים .וזהו מבאר יעלמו .אבל להיותו דעת תורמנו/
ומכופרבו ככופר בספור מספורי התוךה,ראינולקטרוכמשטר
ששלישי כלזרת הצור ,שכולל הדעות סיטריות שתוריות,
רנרסיב בו סנאור .לפישיאו בו ידברי סרב עשנים בלתי
מקכימים אל קבלתנו ,לפי מה שיך4ה.
מה שךרשו ז"ל לראשון מכרסא(,יג ,ב):

סירקסשיי

יכאור משיגי הנבוטה סע?ס?ים.
סנהלפי מה שנמצאבידינו ממנה ,יראה,שמשיגי הנבואה
סע?מיים של.שה .סאסד מקכים ועעה בכל ס4כי"ים ,בלתי

ם יתחלפו בסמסלף מדרגות הנביאים.
ממסלף 9סם,וסיני
לסטדרגות.
סיסד'"מות?עודיס4כי"ים .והואעזיהומ-סיםיל
סשה ,סמוימים והנילאות למדלית-טה" ,שר יתסדשו
ייק?עית סנניא ,ויתחלפו בהם מדרגותססכי"ים .השלישי,
נם
בסףנטךץ ואמץ לבב לקראלזועמםלאבידת השם,וימסלפי

סן !9ההנבייים.

אולם הראשון ,רהוא "מותיעודיסנייא' סגה סא כתורה
ה' ,רל.א יאה
משרש (דברים יח ,כב)" :אשר ?דבר סנכיא
ו ה'".רנטמרעל שמואל
סדיררלא?בא ,הואסדיר קשר ל.אדיר
(ש"א ג ,ב)" :וה'סנה עמו,ול.אהפיל מסלדבריו ארץה41 ,דע בל

ישם

יזרילמרוועדי"ג

שכע,כינטטז שמו"ללנכיא לה'".וזה
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אור ה'

מאמר ב

בלל ד,פרק ב

קפז

מבאר מאד .יטה שלריףשייעורר צליו הוא ,טה,שנקיא
בסבוכתיונה4 ,שר קךא אתייבואה
ינינוה(יונהג,ד)" :עוד
נ
ז
י
י
?4סעיםיום וניעה נהטכת" ,וכאשר האמינויאלהים
,ןיקראו

צום ושבו מדרסם הךצה ומן הלמס 4שר לכייסם' ,זיבתם
ס4לקים על סףצה 4שרד"ר לעשות לסם ולא צזה" .ולא
ממרש גםסןבסיריךמ2הו(ירמיהיח,ז)" :רגע אדברעלגויוצל
מקלסהלסתישולסרנוץ ולמצייד ,ושבהגויויהוא מרצתווגו',
רך2ע 4ד3רעלגויועל ממלכה לבנותרליטוע,ולשה הרעבעיני,
הסטתי על הטובה 4שריסרתילמיטיב [אותו]" ,וטהשסטיר

סטסרשיםיסמר!ה,שסיעודסטיבאינוחוזר,לדצהחייי
.רלזה
תשהבחינתהנביאסיעודיםהטובים.כימיעודיםנזרעיםיפשר
שי.איציען,כי ס11ן ררחום הוא ,ונסם צל הךצהישולםאליו
בסל לבם ,כמו שהלהבנייה
.ריסןהלפי!המיטרירמן"ו "רנע
אףבר",ירזה,ר2עאדיר אללסי4 ,ךל לאייט?עותסבליה,כי
 TKלאינחם על המעוד .וכאשר הקשה לסם יראת?יק
ב ופחדו

מעשייחיו
 ,ד4ם כסר הךטח בנבואתו (בראשית כח ,טו)" :רהנה
אשר תלל ןקשבתיף אל האדלה
אנכי עמף ושמרתיף
שיאת,כיל.אאצזבף"דגו,התירו!הבשניפנים.סובסד,בשיירו,
שסיעוד כטוב אינו חוזר ,בקנאי שיהןהי4סצעותסביא'שלוח
לזרלתו .שנם בזה המעוד הרע חוזר ,כמו שהיה ביעוד יונה
סכיא
שינוה ,וכיעוד?שצנתו לחזק2הו .ולהיותיעודנעקב
שלוס לזילתו,
שקא קרם מסקא .ובזה 5ףךףףרף סה
ק של.א
סרב ז"ל .הק:ה !ה "?2עירכי" נם אל נכיא,וניב
"ךנע נזדכרליתוש ולנתוץ"
ישה שלרםליטה.
יקבל שץהןה שלוח 4ל הגוי ר5טקלסה ,שסיעוד לרע חוזר;
ואמרו "רנע 4ך3רלינותולנטוע" ,לאיסללשץמרשסן,שהיעוד
מטוב איםחיזרבשמחיהשלוםלחטה.משני ,והואמדרף,שדרף

ימל

ניירא
ליי

ילאשיטרי

יזול"

ן
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אור.ה'

קפח

מאמר ב

כלל ד/פרק ב

בה סרבלוי.יטר,לפישמרעשיגידצלייסנכיא' הואלשמירה

שי.א 2בא,וליהכמיליתסייעסהידצהיו'יסריטסדשיא

ישי

ס2המהודרה,
יט4מתסיעוד,ר!ד :בהקעתממצלית
י
י
ו
ב
צ
כ
ימלו תאמרלהטיבדרסיוס4ישאוהצם 4שרנייע
דברע .אבל
מאתו לאיש ,הוא רחוק שיא יגיע ,לטה
כטוב
ם למקןסטטית כסדרר
שמבחירה הושטהסיד
י
ש
4
ס*רטיםסשטימיים ,ל.אלקלקל.יטזה סעדישלם בחינתמנכיא
לשיא?ניע סטוב אשריעד .ואולם ?ריך שלובן זה סטוב אשר
מימת מסדיר סשטימ"י ,מסל הטוב 4שר מימת המעסה
לשישיית ,והוא טץחס 4ל השאת סים בזולת רקיעות
טהריה ,הבה ,ר4ם לא ן4רש בו תנאי?,ריךשיובןיקשרטנאי
לצבירה רמדבקות .רלהנמריא יעקב שמא יגלם ססקא,לפי
שקטוב ההואמטץצד,היה מפאתממשנסהס4ישיית.
י
4
ס
מ
ק
ר
לו זה,כי לאיתכן שמשלםלו השמירה בסל אשרילף מפאת
וז"ל (ברכותז ,א)
מטדור אשרמקרטיםהשמימיים .ואם יטר
"כל יעוד ש?2א מפי הקב"ה פסלו על תנאי,כינו חוזר" ,הנה
ראוישיוכןישל.א יהנהספונאייע?מות.רנה,
בארו !ה
יתדרך" :רעטההביסהלירדסר4פילסם
ן משה,
יעף
ד (למקום)
41סלם" דגו',כי 4י7ראיי לרטר,שיאה מטובסיעו
נלומול]מניעתמטפלה4 .לודברי סקסםס2ה.דסקה סםרחוקים

ייקדר

"י4ת

יסר

יתיימרלי

שיסר

אצלנו .תחלה ,בי כשנניס סן ,נזקדךלד"ק סטקרא שכתוב
"4שרןיכרמנכיא בשם ה'רל.איאהמדקרדל.א2בא",כיסשיעד
על סטוב הקקדר מפאת ססש*סה ס4ישיית ,יסכן
יהרה הדקררלאיבא.ראמיםלדרךשדךף  13סרב ,ישהבשןיעד
על הטוב בשלוח ,ונלבדשיהה שלוס'ולפי סססם סנה,יצטרף
ם השמיטיים .והוא
לד"ק אותו בטוב אשרמימת סדורסיסמי
רחוק מאד.ועוד,כשי.א מדקר דל.א 2בא,מיימןומדעדיך

יסר שיא

יחיה
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מאמר ב

כלל ד/פרק ב

אור ה'

קמט

ילחןבוהנביא,וזה,שיס
ריתנצלסנכיא ,שהטוב 4שר?עדס2ה
יגיע,
ךנח.
מיטת ממשוסה ס"ישיית'
י
ש
ל
ק
ש
דעור ,שגם כששיח שהיה סטוב הקיפד מפצת ,ס*ךמים
משמימיים ה3ה ראםנידה שהוא רחוק של.איגיע ,קנה אינו
גדנעיוזהמיטת רעסיחיךה .וחסר שהואיפשר של'אסיע,
ואם הוא עלמיעט ,ושה מגדרליקיר
 ,טשרישה3ח נמצא
לא יקרה מהנסתו בטול ,סנה ל.א אשערטיךירסן בו הנביא.
אלא שבל זהבדייה,ובניןבלי?סוד .עם שמהשביהיירקב,
שנמסיר לושסיה מפאת ההשנסה ס4יש?ית,כי לא יסכן
שתשלם לו סשמיךהיב
ל לשר ילך מפית הסדור לשר
מס*ךמיםסימימיים .הנה ,ואם ס2ה לאמת כן ,סס*ה שנמן
"יננהצלום .תה'שיםס2המיעודלוולזךעו,ס2ה אפשהשיאמר
כן,שטיל סזמן שצרוך"י 4סשר שחשלם לו השמילה".סל
אינונצנעכסלדיעיש 4סד'שיחהסל2טייכשמירהייכטחיז.
רכל שבן,שבישר נאמרלוזהיקר צבר רב שנותיו*.בללפי
דרכו ה2ה אישר שנאמר שיעקב ה2ה מת2רא ,שהלה מצד
ממשיסהס4ישיית.רלזה לאס2ה%טים של.איעלםססיא .ומזה
א כשלאיהרהרלאיבאסיעוד הטוב,
סצד בעצמו ,ל.אילחןס*יי

שיא כישי

ליישריתסיותימיסת ההשגחהסיישיית,ימו
ן לו על מה שישמך.
שמדרך מזהיי

שזבלנו .אלא

ובבר זכרנו ,שגם ודדך הרב יקשהמיטרירק2הו,יאדרו
' שסמקה סיעוד הטוב והרע ,במו שרמזנו .וגם
"ך2ע טייר"
סירבו נזטרך לומר,ביקרו "אשר ידבר שנקיא בשם ה'" ,הוא
כיעוד סטובלסד .והוא הפך פשטהכתובים ,אלאשרובייםלזה,
ן עזור(ירמיה כח ,ט):
למי מהשיריה ,מטמרירטשולקנינהי
"משיא אשר ?3כאלשיום% ,בא דבר משיא,יודע הנביא טשר

שלחו ה' %סטת",ונסס4ב להם מזה,שבקינתסנכיאמיאכיעוד
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אור ה'

קצ

מאמר ב

כלל ד/פרק ב

סטוב ההוא.ולפי זה נצערף לזמר ,שטנת הכתובס2ה לדקדק,
ש8ם ל'א 2באדכרמנביא,עדע של.אשלחו ה' באמת .והא אם
ליה מטמרמניתוב צודק ,יצבר,שתחי
ה הטרה לדקדק
מסותר הקודם סותרשנקשר,
מ"ס4ב4.סללסיירקם
דכי משיא
ט4טרמניתובכל"יצודק.
י
ש
4
שלחו ה' ס4טת' יסשנית סרב -ויה
,שיסר אפשר
שיף2היקסם כללום  -במושראמיעל שמואל" ,ל.אהפיל
מסל דבריו אףןה,וידע כל ישראל מדן ועד באר שכעכי
דברמנייא ,משפט 4שרינבא
שמואל לנביא לה'" .הנה

אי

ילא

יסר
וים
י
נ
נ
י
י
שייומיחיאיבא

יבא

ניטז

[לשלים'41שי ינכא] לטלסטהיסד'וביחידהלסידיריסם
ןיסנה'כי 04סשי.איבאדכיסנכיאקשיידכאלשיים.יילכד
זה ,הנהלפידרכם,אירו
הקודםלו" :הנביאים אשרהיו
לסניולפניף טן סעולםהנaיoאeו
~nאל ארצות רבות ועל ממלבות

גזילות למלחיה ולרצה ולדבר" ,מותר,מיןעננן לו .גם נחסר
שסטנה בכתובים אלו,לפי מה שאחשב,
מנשיא ממח.
שירמיהר כלסמל עללנסיה ומשיב עלדבריו ,ואמר לבאדבריו
ע"ע שסשם שלחויכטת .וסיטת ,מה שאמרו ,שהוא לקח
טלאורזהסקילהלמסית.רסרצון בה,שסנביאיםאשיייגיסם,
ירצה שהם לחזקים בנבי4ים ,ו?3ךאו על אדצות לרצה4 ,שר
ינכא לשלום ריחלק סליהם ,בבא דבליו יודע שסים שלחו
ם לרעה,
רזה'כילקיוטם מחזקיםבנביאים ,והםמ"נייי
יבריריהיב
א דכר סטסנכא לשלום ,שבא להם השפע
טמסדור אשרלירמיםהשטיטיים,וי
ל זה המקניא לשלום,
ה'
טסשפע שטפאת ממשוסהס4ישיית.רלזה אמר
י
ש
א
"
י
ח
ל
ש
סקסת" .כי  04ה2ה שלסרים גם סן שלוחים מט3י' מינם
שלוחים בקמתהלילקוצעי.וסנה זהכן,שקרערארישןיחס 4ל
מטדורהשמיטיי,רסטוב אלמסש*סהס4ישיית.ולזה לקח מזה

ילא

יקית.
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אור ה'

מאמר ב

כלל ד,פרק ב

קצא

שהוה
קסזקלנסיא'ושיהמקניאלדצה,
טשי'
י
ה
י
ס
ך
י
י
ח
ט
ש
בבא דבר חנניה שסיה קיערטיב ,וראה ששלחו משם באמת,
כלוטר,סלייס?עי,ריסיהיךקיהי ייק?עי'והואיסדיר.
ולקח זה הדרף,יאלו 5מר ,עתה נך5ה אם שלחף משם באמת.
ולזה 4יןיחלנו הוסחה מזה,שמיחינה תהה כשלאיעקים
 I1y~cמטוב בלבד.

שיים

שסל טהשיפשר שיאמר בזה,לפי מהשסניה ,הוא,שאין
הפרשבין יעוד הטוב לזולתו ,וסמו שיוךהצליו פשט הכתוב.

שימר" ,אשרץדכרסנייאיש
ם ה'"רגו'רל.אחלקכדסר~ם .אלא
שסבונה בו,
י3רהנביאלהודיצ עלהיותונביא .ושרע,
י
ש
ק
כ
אם לחדוש אות,וי
ה ?אמן בפעם 4סת ,כשלאישה חשדסאות
שהוא ,אוביעודולדקריםהעתידים,ויצסרףכזההשנות.רכטשר
ץד3רמנכיאכףרך מןה 04 ,שלחו השם,איקישר כדבר ההוא
שישמינו ,הנה יעוד טוב או רע .ויורה צל זה מסתוב שלפניו,
5מר",וכי תאמרכלליף4 ,י9ה גדע 5ת סףסר
ל.א דקרו
י
ש
ט
ה"' ,שכברירי
ה מזה,שהבינההיא,לדעת אם הואנביא שלוח,
והודקתו גם כל למטלית זה בעקמו .ובן סישיר"נוסקילה
סיעתית ,שכששה דבור הנביא על האפן הןה,להודיעהייתו
נכיא שלרח ,שמסר ישהמיסרדל.א?בא[ךגוץ.כאיר
ו(מי,ב
א ,י)" :ואם איש טל.הים אני תרד אש" ןגו' .ובבר קדמו אדון
מימירים ,באסרו4" :ם כמות כלסידםץטתון 4לה ופקרת כל
סירםייק
דצליסם ,לא ה'שלחני" .ו4םציהשסיעיד הרעחוזר
באפל הזה,יב
ר הנה אקשרשימותו למות כל האדם ,דשהשם
שלחי,וסירלאי ומההמוגעשי.
א לרעסנסיא 04בןביעודו אם
ר מאנו !ה,
יחזר  04ל.א? עלא שסמונעיםסץדיצה לאפשריב
סלם יצילנו מסנובלשינם.

שיא

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

אור ה'

קצב

מאמר ב
כלל ופרק ב

ריקנם ישסדבור אקנו לאפן סןה ,ר"ל ידרף ימות
ע ומפרסם,
סיבו4ה ,אלא ליעוד רע או לטוב;לסי שהואידו
שיעוד סטיב רסרע הוא על צד סימול והענש סממסיב
המנעים כתורה(ויקראכו,ג)" :אם
מססש*סהס"ישית:רסיילי

לעקמיתלכיע",ן"םny~uinלי .ואם ל.א תשמעולי"; עםהיות
טספונאי סהוא ולאטכיך3ו  -סרי הוא
שסנכיא ביעוד?,ימי

יעלינימרססריש.וסיעיי
אסיע סטובאו הרע שיעד/אינת

ר סמ5רסם ,שדקריו 4זה על צד
קתירה לדבריסנייא'כיי9
סימול ולענש ,שסלסל בוספונאי סןה כתורה .ויתס5ב מזה גם
דטובןרע,כי אםקעקעיםקרואו
כלשיבירסנכיא,ישאיננוייעו
יקרו ,סמסטרשמריל 4לשאילנזדכרסטתונות (ש"אי ,ב) ,הנה
?ריףשמגיעדירס*כיא ,וסם ל.איגיע ,הואסדיר לאדירו
סים.וישה אםכן הכתובכוללוכלתימלישכיעודיםבקשוטו.
אכיעודים סטובים והרעים,הרי הואיאלו מפרש
כימדברסניי
בוספונאי ,לטה שהואמקבלאילנור9דורבפינובתורהשבביב.
ה מטמר רז"ל" ,סליעוד שיצא מפי סק"4ה לטובה
ולפי זהיהי
טבלר על מנאי"ינו חוזר" ,ראוי שירכו,
ס2ה מנאי
ו שקדם.
כעלמות,ימ
ואםאי 4סשר טבלתי שמדהשיסוה שטסטרכישוטוןויש
הבדלבין ?עוד הטובוביןיעוד לרע,ושיהי
ה מאמרירס2הו "רגע
ע ל*כיא ,מבלתישניריש בין נכיא שלוח
נזדכר"
יידי
ט סיתוכים ומטמר רז"ל; חכה הטוב
לילתי שלום ,וכיור
' לא
שבאמר ,שבבחינתסנייא' ר"לישץמז אות עלחיותונייא
יסכים סטם על כטול האות סהוא ,ס2ה טוב או רע ,אחר
ה מאמרססתובכישוטו" ,אשר
שסיביםשימן סאות ההוא.ריסי
ם ה' ול.אישה הדבר דל.איבא הואסדיר טלר
שכר סנביאיש
ירטת ?עקב יסעדו
לא דירו ה .",ראמים

ישר

ישי.א

ישיא

נשיי ש"94י
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קצג

וכשמדלותו מעשו אחיו ,ואם לסרנייעדיעודטוב,רה?ה שלא

חלקנוסין ?עוד טפינייאשיוםליעידלנייא עזמל,כישט
סט4טר לרז"ל ,שאמרו" :סל יעוד שן4אמפי ה?ן"ה לטוסה",
ועינו מסלק סיןנייא שלוחלניי
אעימו .ןכל שלן ,שטה
שהוכיחו !ה מטה שאמר" :הניסהלי וגו' ואעשהאיסףלגוי
גדול" ל.אס?ה המעוד אלאלנביאעקמו.ולנהיראה ,שחלוק סרב
ילדי טקכים 4ל מסטרם זה .ו4םיבראישר שיאמריזה,

שכסר שנסמב,דינודין נביא שלוס.
אלא שהתרןה,ירטת?יקבוסשמדלותו,אינו סטהייקשה.
ר!ה ,שיעוד הנביא בדקרים אפשריים,יסר[יהיה] מידייתו
ייברך לסם ,ובהשתלשלות סמבות בהם.ולפישסנכ~א בלתי
יודע השמלשלות סךסרים ,הנה ,ר4םיס
ר נתיעדלסיעת ובר
ךסס*צתו הטבות שלאותות להגעת הדבר
טהר הנהראוישיךר
שהוא .ולמה שיצקב אבינו ,עםשנייעד מהש"י על השטייה,
ע השמלשלות ססבות שיאמצעומם ממיסד
היה בלתיייד
סש"ירה' סגה זמן עצמו לסל סךסרים שהנהיישר
 ,לפי
טסשיתו ,שבאמצעותם תגיע לו השמירה .וזה,ימו,שאמרו
רז"ל (מד"ת וישלח)" :לדורון ולמפלה ולטלחמה".ולפישיסר
ם לו ,למה שהנה יודע שיעקב ?ךבה
סנה 4סשר שיעודסי
במפלה להנצל טרד עזייסי
ג מיריתו אותו ,או שתהיה
סשמירהסיקזעיתיורון או מלחמה,היהראוי של.איקצר בכל
4סדטילו,יעלו לאסנהבטוח.לטהשהנהיעשר,ש"הבטחה
שמהבידיעתויתברףיריכת?צקבססבות ההם.וזה מבאר מאד
ל סראשץיססטישיטוה המאמר .והואקטרו":ויירא
לטע74סיל
ידועה,
שקב קאד 41זר לו".לססיז עקמו 4ל ס"פלה
י כשמיכה.
לשצרו בסבנה סצצוטה ,ייטזעימה ס?היעי

4שי

ישנה,
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קצד

אור ה'

וזד; עודן שרצינולעירו

י 5נסיא.
אמותדיר

מאמר ב

בלל ד/פרק ב

כטשיג שראשון ליבואה ,רהוא,

אולם סשני ,והיא סמופתים ר35ילאות שי"סדשו
בימצעות5נסיא,שי"סלפרטדרגותסיסי6ים בהם.קטנםהיות

ת משיגים ע?ממיםליבואה ,הנה ,כשחקרנו
סמופתיםוסנילאי
ר טסם ,לא טלאנו בכתורים נפלאות
רחטשנו טהשבקיאי2דינ
אלא באמצעותנביא .וזה ,אםלהישרתו ,אם ל25שרת זולתו;
אם שנועד בהם טרם בואם ,או ש"3סדשו באמצעותו .עד
4לישע (מ"ביג'
שנ"סףש פלאעקרי מות5נייא'
ת המת,
לעצום סהואמיחי
בא) ,שאין 9סק ujnnnauj
שיטשף טססש*סה ס6יש"ית טוב לזולתו ,כמו
לכבודו;
שקא כתורה "רנשאתילסל סלקום כקבלם"( .בראשית יח ,כו):
"כלל"י סד(רף" (במדבריד ,כ) וןמשף סטוב גם בןהסרי מותו.

שיקיא,
ימו

סילא

יעיז

ף לדכקרת הנביא ולשלמותו,
ר4טנם6סיישסייתסילאניש
הוא מבאר ,שהוא ראוי ,שסל אשר תק2ה מדרסתסנביאיותר
גבוהה,ראוישיהיו המופתים והנפלאות שזתסדשו על2דויותר
י משהרבנו,
ידולים .ולזהשיוסמופתיםוס3ילאותשנטשועלוד
ייתר עצומים מזולתו ,לרבעם ,ולסרסוטם ,רל"5טדטם,
שיבא כטרטרסשלישיי*זרת סצור,כי עם היותשיאבקילה
טעטידת השמשליהושע ,ר"ל ,אחורס"נועות כלםביחס שמור,
הנה זתרו 7מופתי משה היה בשל.שה הענינים שזכרנו .עם
ו רז"ל,שנצשה המוסת ההואבעצמועלןדימשה.ודי בזה
שקיל
נם כן.
אולםהילישי
 ,והואסילף5נטדץלקיאלזולגים לעבודת
סש"י,שי"5לפר 8םבן מדרגותהנבי"ים בהם,די *מה שתמצא
ם תמיד ,של'אהיו נמנעים טלהוביחם ,ואם
בהם בדבריסיסי"י
סיו טלעיכים וממצונעים (סם .אמר (ישעיה נ ,ו)" :גוי נתתי

ימי
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מאמר ב

בלל ר,פרקג

אור ה'

,

קצה

למכיםולחוילסרטים"וגו' .ואמרעוד(ירמיה ב,ט)" :ואמרתי ל.א

אזכרנו ,דלא אדכר עוד בשמו ,רסנה בלבי כאש לצרת צער
עצימתי .רנל"יתי .כלכל ולא אויל" .ריטה שסא כקמלה
טף4בות.ריקנם,לטהשזהיטמיב לשלמותהנכיא
אהסתו

רמז"

יקנה השלמות יותר גדול,

כעבודת הש"י ,הנה 4ל עוד
י
ש
4
וסיקסה יותר סןקה,יסוה התשוקה והטפף יותר*דוללקיא

לזולתם לעבודתשיהוב .ולה הוא הבאר שיתסלפו טדרגות
הנטיעים בזה .והוא מה שרציתי לבארוכילישי.
וראוי שנסטר ,שפבר ישתתפוהשניהשלישייש44זא
ו DA
סן לשלטים ,ואםאינםקייצים,סמושמבא כעקומות מתחלפים

כמעמיד .ילא

שסם צ?טיים לנייא' לסיומם מתחיבים

טשלמרת דכקרסםי"קסטם ,שהם סלה ע?מיתליבואה,ימו
שנבאכירקסרייעי.

ורקס"ילישי

יסתר קפקית ,נעיר צמהצליים,יסה שהנח בפדקים הקודמים.

אולם הראשין4 ,טה ששדם בגדר כנבואה,סיוץה שפע
שופצ מטתו יתברף,רקידלנוהו סזה מןהסלים והקסם .והוא
ל ססבי4תו 1עדי שבצבור
מבארטהנייא,בייתיבלתי טספקיל
זה נצטוינו לשמע"ליו ולרטשך"סריי,דסנייאסעיכרעלדברי
 ,א),
עצמוסיב סיטה'לסי טה שסא כשסלה(סנהיייזפט,
י
מ
ס
י
שיתבער זהטעיין סצקדה.ישנ?רף"ל !ההקיטקטהירת

יצזטה' וחיאשהיכי"יםטשי ל.אישניאו תמיד,כחשייא

יקניאו ,לאיטמעו מחםפילות כקדמות כסלוםיסשסם,ימו
ר ~ ;DIUilnלסריתמיב מזה סמק
שיאיקיעו טסםיעלותשי
ו שבא
איננויצט ,והוא באשרינבא ההיא באט?עותצלום,ימ

'כסלים אדברבי",
לכריש (במדבריב,ו)""ם יהןה נביאכםיגי
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ר ה'
אי

קצו

מאמר ב
כלל ד/פרקג

45יף?יעלנכיאהיותו מנבא?יזה,שטיך קנח סאותעלהייתו
אימנהמאית סהוא
קנכא,מייתן ותדע,סי הרא סמוגעשי
כמלום? ס4םיש שםךסרימנעסילתו כללום ,עדשיגח הדבר

כהוא אות על גויותו קנכא?
סיני
 ,לטה שהנח שם,היותסךדל ץצוםביןסבואתמרץ"ס
ו(דברים
לנביאים,ובין מופתיהם ,כמושסעידץליוימר
לג,י)" :ול.א קםנביאעוד בישך4ל כמשה" .כסריפלא מאד ,אם
סיבואהךסרטבעי ,שהתפךסם אצלהמצננים ,וכמושיורה
לא הןתה טבעי ,ךסרנסיי,
על זה נבואת בלץם,
הוא רחוק מאד שיץשה הנס כלדול לבלץם הרשע;ךלזה הוא
מקום תטה גדולה5 ,סר שיבאת משה אפשרכטיןסינוטי
כשעסה ,מדוע יטנע קטוב מבץליו ,רל.א נקום זולתו כמוהו?
ה שהוא כמד
סילישי ,שלנח שם מהסידל.ירי
סףךש שררשו ש"ל(ספרי ברכה)" :ביזטך5ל לא קם4סל באמות
מעילם 2ם,ימנו כללם" .עם שהוא רקום תמה*דול שהנבואה
ם בו
טחול צל רשע כיוצא בו .ןהוא דבר רססם מהם,דייכי
סעיול' שסנבואה צריך סלעית ושלמות להשיגה.

לשיי

ימו
שים

דיר ילא

ימה

סנה5לי סקסקותדצינולסעיר בטה שהנחביר
קוכראשון.
אולם בשני ,סנה למה שהנח סטשיג הצלמיי לראשון,
אמות יעודי סנכיא ,והוא שוה ומיסים יכלם; כסר יפלא
כיעודים כטובים אשר קומו בברית ובשבוץה ,טהו הערך
ללילם ,כי ל.א איש 5ל ויב?ב ,ובןיךם ךיסנחם ,וכל שבן
נ"עידים סטוקים במה שאטי.יאםסנה שסיערד הטוב כלשר
ל.א נאמרעל צד האות ,חוזר ,סנה סשסק סןה ל.איקשהסתרו;
~?Rjבו שבוץה,אינוחוזר .אסל  04נאמר
ר נאטט,
שיס
~"ny?C
שסיעוד סטובצינוחוזר ,מה מעךף 4לששביצה?מייתןר5דע.
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אור ה'

מאמר ב

ילמה

רסנילאית

צז

שהנח גם כן שם ,שסטשיג השני ,סמופמים
שמססדשו לתכלית-טה באמצעות סנכיא ,אשר

יסר
כימיית

יססלפו *סם מדרגות ס4כי"ים;
ישיגו זהשגי קפקות:
סיסד' שמופת שנצזה
טהקיתון ,של.א מצאנו שם
מסלית טוב ,גם כשנניםסיית כלצם שיא.רסשני,
סךה
שס"סלפו מדרגותהנכייים בהם ,איף קצךה סתורה מהודיע
ל שבא בקבלה (תענית ב ,א) מעמידת השמש
סמופתס*די
למשה3 .י 3ברייאה ,שהמופת סרה שנעשה ליהושע ,למה
שנושאו יותר חשוב ,ס2ה מופת יותר ודול מכל המויתים
ילזרף*זה ספק אסר,רהוא ,מה
שנצשיעלךדימשה .עםשראי
ן;רזה,שיקר נשלמה נקמת
סמךלית כצטלדת
":לו

שים

סירסיעטק

אויביו קדם בא השמש.

רכן למה שהנח 05כןauiסטשיגהשלישי,לסףנקרץראמץ
ן עסקבו; הנה
לב לקראלזולמםלצבויתסים ,והוא אמתיי
מראשוניםלקיאליטר
" 0סן ,מדוע לא כשמדלו
סימות לעבודת סש"י ,רלססות מסת כנפי תורתו; אלא שבא
*23לה ,קילודריםסיטישימה' וטסטריםליז"ל' מורים
הסע24ז .קנהזה DAכןיקוםטלא .סם סטסקות
סךסקהיז
"לי
שראינו לסאן להעירעליים.

סייי"ים

שיא

ואמר בהתרם ,אם סראשון,סימלה סאותטשיימכן
י
ב
רבו כצלום Anntej,מבאר
ץדיעתסנייאהיותו טנכא באשריךכ
,שיין שם דבר ץדטהו הנכיאבחלים שליבואה ,שלא
יעימו
,
ישה עישר בו נטכע שץךטה כסלום שאינוי
ל נבואה;

ס4ל"ים!"ם לא ישה שםדיר
 ,בו ערע החלוםס4בואיינגזר
טסנויסעיף ,של.אץדטהבוכסלוםסילתירבותיי,ידעזהסנייא
לכדו ,מה שהואךחוק לאד .סנה נשאר ,אלאשישה סאות,
הזק ססך4שכדטיון כהוא .וזה ,ל"
יתרוןלסך5ש סחוש

שימושיש
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איר

קצח

ה'

מאמר ב
כלל ד/פרקג

על הך4ש סדטיון ,שכעבורו יודע סטך4יש רהוא ער,שייננו

טך4ישניקיון לכד ,ך"ל נחלום; פןישיתרון לסךגש הדקיון
ססבואיי.,רעם הוא ,חלום,,לדטיילסילתי וברקיי.רהיא
ש
י
ר?יע לנכיא,סיותוקניא ,ואם ה2ה חולם.ראולי
סטטתי
לוה רטז (תהלים,יזל..ט":0סניסירקיסזה יזן?ה
בהקיץ"מסרקתרףי
" ,ר"ל,כשסנירויהפסיףעלדרך הטסת,שיצדק
גזיותי יואה סניף ,לפוטר נסלום ,סנה להקיץ 4זס?ה
ט"מונמף; סלף טה שנעמר נסלום ססשוט (ישעיה כט ,ח)
"סטיריסלםירעב אוכל,והקיץ,ררקהנפשו".ולפישיסר
י"סלףסדקיין וסללה ,בפחותר2תר,רעישתשיקדהדקייו
יתלום תזק מסך4ש ,קרוב למרגש ?,leinnCריףסנסיא דקדוק
גדול בהרגש ההוא ,לסעף על דעת עקמו .ואחשב ,שחנקהבן
י הכתובים?9 ,ה
עזרר שהנה קס!ק לנייא'ימושיוי'ישע
רהזקדמיונו ,שדמהסיות ממהשסלם ממלףעשור חלום
ישעי
נבואיי .כי .הנא רחוק מאדיס
ק סלידם ,שהזביטה שאין
מנכיא .והריניתוב סנה
הקלט מהבחינה בו ,ובל שכן
הנק
אותו ~?'DUנניא' 9סם.יל
א שאין 9סק ,שמטעות

יאית

סיף

ייגה

ישק

יסק

ייעור

סיטיון

א בזה עולהזדון,
הכייהו לזה .ואמנם,שהשגיהיניוצ
ננעל.
ילפיסך אנש .וזה גם כן טטה שיורהשי.א ס2ה
ס2ה כן ,הנה ה2הראוילו טסענשיומר הךנה? ,לסיותו
נניא לצ"! ,טעל היותו טנכא במהשי.א
"ל.א
שלחף ה'".וסויסכימו רז"ל בסרק סנחנקי
ז (סנהדריז פט' א)'

טיכי"י
ילח'ייטרו:

שיניי

שיכיא 4טת ס2ה,רעלולעיתו וחטר".ראולי מ"2ליחקר"
סנייהו לטעותידמיון .רדי בזהניסק סראשין.
f

t

w

h

l

t

~

h

ז לבוטת משה על סל
ייקסם סשני ,מנקלהיימרי
סנני"ים .סגה ,ואם ה2השנודה של.א 2צא מהמנהגסטסעי'לטה
םס2השקיולולברל"בלבו ,שכל אשר
*סשלמותסטנושי'י4

שאר

h
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מאמר ב
כלל ר,פרקג

אור ה'

קצם

ייצלף כעבודת סש"י ,יתוסףמשימית; סלך מה שדמו קזת
מסלטינו ,לטה שדמי שהשלמות נמלה כשסל לבד ,וקילו
שלשלל האנושייבול,וימסי
ב מזה ,שלשלמות סאנושי*בול;
יתוסף אל טה
סטטתיעזמי
' ש4ץלשימות *בול'
שיתוסף עמיד,ימו ש?מב4ר כטרטרסשלישייתר
ת הצור;
לא דטצא סשלמית כלמי קן(לימעל .רלהיות ?דיעת
יסירסתאותו,סמושחסן"יכסלללראשון
סש"י ילמ
טזה שטסטר ,חנה איננו רחוק ,אסל מהב ,שידע השלמות
סיומרלדולשמגיאלפעלכמיןהטנושי .רהשלמותסלהסנה 4זל
.nuJiaמילטישמסיים?דינית
ו קטנעות סז2ת השלמות סהוא
יזולתו ,אקל נשאראישר.יל
א שידע של.א יצאלפעל הגבול
סהוא מסשלמות (זולתו ,במו שחתבארזה .וית(ארעודכילל

טיל
רייקם
יט4שי

טיל

ססטישי מזה סמסטרי74רת הצור.

וסטננו מסוה ,שפעת רז"ל' שעםסיות ס4בואה בכלל ,דבר
ג הטמעי ,קנה מדך2ת משה רבנו ס"ה (ה,
כלתייוצאמסטיס

סנהרי
ר יוצא מסט4סגסטיעי ,וסנה על צד סמופת
י
י
ש
כ
ו שלמות התלה ונזחוטה,
סמוסתים .וזה ,לקלעינישותינ

רש4ידראיי לשמעלנייאיילתוייטולה .ולזה מה שדךשי:
"בישראל הוא דלא קם ,לסלקימותיעולם 2ם,יטנוכלצם".

שיא

הורו (זה,שיבואת בלעם סרה
על המנהגהטיעי .למה
ר מסם אותו
שסש2תסיבוטהצריף סצנות רהשלמות,סנהיס
סרשע סהוא; ולש סנה אותו הכתוביקוסם;ילא שבחיותו
"צל בלק נתנכא עלדרן נס ~פלא .וזה להשגחה על ישראל,
שלא הללם( .ש?ש ליללות ולדקרים ךשטים יזולסם ,במו
שסטריר (זה כעל ונבוזר,וי"ן4ר (מה שיבא (טסטרסרסיעי
הזרת סצור .ושימ(אר גםסןלמנשיםטילת ?שראל .והיה בו
תועלת נם כן למטס ללבם ,כדי לנצה אותם ימספר לעט
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אור ה'

ר

מאמר ב

כלל ד/פרק ג

מיזראלכיהירות נפלא.ולציות סךשע עזה רחוק ואד הרכה

יטועו סטהשהשיג'מה4בואה,יותרממסק מדצ"סלפיטועו
יפ
לא שםמישסייע לטדיגתו,
,
ג
י
ש
ה
ש
מטה
שנצזהבונס 4פמטורהיו",שוי
ת העולם 2ם,ואולייומר*דול.
אבלזירי4מינ
זהו מה שנאמר בהתר סשפקסשניוסשלישי,לפי דעת רז"ל.
ת נברקת משה על צד סמופת ,הוא דברחדשורבנו
רטטיםשיי
ה הטפקותשסעירונו
נטים ז"ל בהמר כשסק סשף .וקמרנויז

ק ולראשון.
כיר
ד5ם השפק סנמלהיוזמותיעודי סנ4יא .הנה,סיבולת
ם5 :םלהורות
שקזירה43עידיםסטובים,ס3היפשרלשניעיני
שחות סיערד,ימ
ו שנאמר כךרית לח והאבות; שאם היה
שהיעוד הטובמינוחוזר ,אפשר שבל.אשבוצה ל.אךסיבשגיחות
על כל פנים .ראם למה שלעוד ההוא מהרע לזלתו.יעלו
תאמר ,ביעוד 5ךרסם
שהמנבא מירושת קירץ ,שעם
טובל5ידסמ ,ס3ה לקם ,ד4םסיוחיזרים למשובה,
אוליהיה מאריףלהם .ולזה טהשתיצאשיאמיןטלרים תכף
ליעוד סרנים,
(בראשית טו,ו)" :והאטין בה ,ויחשבהלו
צדקה" ,וציעוד ךרושתסירץיטר (שם ח)" :נטה 5דעכי
4ירשנה"4 ,א
דהיתרים.וכןהלבוגד34 :וחות
ני
י
מ
ע
זכר ימלק ,למה שהיה רע לצטלק.רסירי
ת הכולל לחורב
ובערבות ם41ב ,להיותו כולל טורדות סתורה ואזסרומיה
ביעודיס הטויים דסדעים .ד4טנם ברית הטילה ס3ה שיכנסו
ישראל בברית עם ה' ,במו שיבאבילל הששי מזה
שזרת סצור.
ר4ם השפק
כטשיגסיני ,סומלהימ4ליתסמויות
י
שראשח
שנצזהכימיסת
יתון .אחשב ,שסנה לסקנות לנו דעת
צודק,ולסרסםסדשע סהוא,מןירו
םלסבוו?מסלללחיותונביא

סייתי

יטה

יע

ייטרו
ויו ייפית

הטייר

יה
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מאמר ב

בלל ופרקג

לשימיתו.יייה

אור ה'

רא

נרמז לו ,שהשגתו הימה על צד הכס והפלא,

שלאסןהיסקווימושיאסןה 4הקסיתתלדיר,וליבי
תכדין
צוייר
'.לס"8רסם סמולית סנה 1זליז"ל ,מדבורקיתון4 ,א
בסלדה 4זלמ,שסיתת 5ר9טה נקלותו ףלע מכונתו,יאקרה

(במדבר כב ,ל)" :סלואילכי אתקף 4שררכיםצלי" דגו',ימו

ש4א ןהליטר
א (לדכות) [סססדרין] (קה ,ב) .ולפי שנצלם !ה
י קבלת
מעיני קצת חסמינו,גלוסניםבתירה שלאכסליה,לש
קדמתינו ז"ל שמימתם 5נו שזמין.
וים כשסקסיני ,סנמלה קימרון מהמי משה.
כ4ר

"3ה

רטזנוכיר
ק סשני,שסיקרוןמיה ברבוים ופרסומם רהתטדסם.
וים סןה שצטידת השמש יחשב בו שיש ימלוזודיל
למשיבותנושאו ,קנה ,אם סןה שלא נקבלהיותסיקיםסיים
ידברים ,הנה4ין שקוםלשסק ס!ה.כיציה סמוסתס"היטיל
סמנוצה או אחורהלבד,שהיא מקרהבמסנועע,
משה
מופתים ~ ,ayyבטקזת סטכות שסןה ססםקןית,עצמים.

לי

י4מייתי

ט הנתובים,וימו
ס4יסילישנירה סיומם סייםטדייים,ייש

ם ל.א 4א מופתעל !ה ,הנה מה ש4א
שיראו רבססליסופים,די
כקללה יסתר השפק .אלא שהחטהימה שקצרתיתוב
טלדבר בו .וסמשובה,שיבר ידמה שהןה סנס יהוא סקעט
טלרים.רוה ,למהשיריה,שסכה עת הבקטה ~
9מוףלכיסת
כלמי
ו (יהושעי,יג)" :ףלא  14לבוא
,1tiG~icימו שזורה על זהיטר
מסי לבאו 4מו שכהיות השמש
ם ממים" ,ירצה בו,
יינ
סיטים ,שמנוצתו ממטמרת 4זל סחוש ,שא.ז סיום
לשיימה משטהמיסירות
יממימית ושלמות .ולפי
אנימסה ספי שצת ,הוא קרוב לאד שלא
ודול ,ואולישי
תרגישו בתחורו בסיותם בילחמה ,זולתי אותםשיא היו
במלסטהןלציית סומן לעטי ,רלף חקדימו לסם סןדיצה,כי

יי

ייטצע

שיא

שיישי
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אור ה'

רב

מאמר ב

כלל ד/פרקג

קרוב 5ךסר של'אוירגישו בוילאונעטים ססרג"ליםבסיטה

רטוב
תקיא.ךלחיותמסליתסמופת4 ,ם שתוללתשנטשך
י
נ
ט
מ
תזיקתוכססר'לסקנות
גוממי4 ,םלסקנותממונתו;רס?המילי
טמינהלכד,ס3ה למעוטפרסומו,קזךהסתורהמזסירתו במשה.
י קצת טססמינו ,שקססישו ס3ס 5ןה,
וכסר נרצדו לזהדיל

ר4טרו' שיקירותפילגת 245טה,יטר שסנהי"לרנינסר

טילא סשסש .יסטה שןסיב היות סנר כקשוטו ,הוא צטידת
סגרםיעסק"כלון ,שלאהיהלויביאכזניתו,שסיקסהיסר
 ,רהודיע לנו ,שאחור
מגזמה ניום' ילא שסעיד פישוטי
סכוכבים גםכן,ייחסיסד .וזה,סדי שלא
סמנו?ה היה

דשיי

םסילסל ,אשר גזךה חכמתו.
ימכליל סדררסיךטיםסימימיי

רלפי ש5יאורות סם סטסחיגים מודולים ,רשהנו?תם יותר
ה כזכירת סשטש רסךס .רחלה בטסטר
קרושת' סיה יז
סשלישינוסיף כאוריהמרסשפקסוהיגזרתשצור.וךסאן התרו
ס59קות ספלו בעניןסנילאות.
ך4ם השסק"שר כטשיג ששלישי,סימלה שמינת סשסה
םלקיאלזמרסימותלצבוית סטם .ס3ה
להתרשלותסיני"י
ד אקד לרז"ל ,אמרם
סמרו סטה שיקל ,כאשר 4קכל מאטרניס

יי

(יבמות מז ,פ" :קשים גריםלישר"ליספסת" .ובאורו,סי למה
סשטימיים מ4היגים
שחמס"ר ,בזולת זה

סיקים,שסירמים

"שי

לנולדים ,והרעית,
שעולם ס!ה סשסל; שיו סס?לחות
יסקר"סירי"לסלמי סטלך;
ביחס אלסיבות,
י
"
ס
מ
ס
ש
רציה מסימת סש"י לסירת סיטה ,למה שןססר סשנע
סטנה סלה סועת
לסילימו ,לטלאסה' וחיא סמיה,
י
ש
ט
סילמות מענושי  nicacכקיום מטמעה רסצבודה; ק3ההיו
סימות קשים לישראל,לסיימם
סגרים סטנים
מרכנים אל סשלמות ס!ה.רעיך לא? רקנה עם כלזההגיע מה

ימי

משיי

יל"י
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י

אור ה'

ב

רג

שסיעטסיבותססשאים4נסשומםלחטשך"סיצ"ז'וסלשבז
שיםויצרבו.בגויים  K'buiהיה נשאר זקרמסיטה .רלחיות
מסידשעליתלזכותסיט
יסעיאבן
היש,צארתיחסהתורה,ימטטררי
ף גטדא מפות,
הסכמהסטל"ית
צקש:איסו
,לילולי
ו
נ
מ
ו
ל
ג
קיא לזולתנו; עד:באויורה צדק ,ש4ימזעות
ופזורנו
כגויים ?"פרסם שמוי"ברף לאמות ,ויזכרו מופסי מ44י"ים

הילאותסים;

ובסקלות סטטת :באו כלם למבדו שנם אחד,
ויטסה שםצ"2מןסעילם,
(צפניהג ,ט)":כיאז אהפך4ל
עמים שפה ברורה" דגו' .זהו מה
להתר אלוסיפקות,

ייטרו

והוא מהשדיינו בויזה

שהיאה

הפרק.

וקנה ל %ראינו דכאן להעיר על ס?סק שמעירו בו קדת
מסימים .אמרו ,לא ?שלט יעניו" ,ם שיה שהשם ?חדש
שוילאות ,או שכליחד נבדל ,אם שתמחדשלוידיי
הושנוי
רצון 4הססדש הנפלאות ,או שהה מסדר ומגבל מקדם ,ולז
ייטל טבעשאישר .וזה ,שכקר התבאר,שמידיעתהשם,יצתיד
ל%ייטל טבעהאישר,וייבארעיד לשלמות בכלל ססמישי
כלזדת שצור.
טזה

שטייר

מטרקסר4יעי

בנאור הףףך אשר תשג בו מףרנת הנבויה ,כפי מה ש"4זרהו סתורה

תסכיםבי

כעיון.

ואמר ,למה שהתבסר בודר הנבואה ,היותה שפע שופע
טס"לית4דךעל האדם ,הנה הוא מבאר,שסמוכן אל השלמות
ק בו והמתבודד עמיד בצבודתו .ולזה ,אם
סלה ,הוא סדי

שייטזעית

סתורה וסטווות:שג הקשר וסדכקות בו
י""4ר'
ימ4רר' שהיא מסלית השלמות כמין וכאנושי ,הוא מבאר,
שסדרף ס4בון אשר תשג בו המדריה סיאת ,הוא במזנת
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אור ה'

רד

מאמר ב

בלל דנמרק ד

סלנךלית מ2ה ,שהוא העבודה והאהבה האמתית .אמנם בכלל
מששי יתבקר מקלית היאור ,היות המבקות דסששר מ2ה,
נשגי4ט?עית מתורה.רלזה הוא
מקליתממעליות כלם,
י
ש
א
מיכן אל
מבאר ,שכל"שריתמזקמששיוס"ססה' ישה
י
מ
ו
י
ממיקה הלאת .דכטשרי"טיד כקשר מ2ה ,ויפלע מק"בודדות
*"קסתו9 ,סק
משסע לקלחי",ם ל,א?עיקה'
קמנוי"ל ואמרו (שבת צב ,א)" :אין מלבואה שורה
טעיק.
הוא
ה
ט
י
ס
ה
,
"
ר
י
ש
י
ו
קנה
אלא על לסם גבור
"נאי עצמי
לשיא,כי סךמת התודההיא המביאה 4להתיליתס2ה בעצם,
ו שרמזו ש"ל באמדם (אבות ב,
ובזוללה לא?שג התכלית,ימ
לסיד" .ר4קנם' לטה שמנכיא יותר מוסן
ה)" :לא עם
למזשיריולתו'ולזה הרא נושא את נקשו ,רקמו
משני ,חקנו שיקנה גבור ,להיות אטיץ לבו להוכיח לזולתו.
רמסנו נם בן עשיר,שי.א שסרלו דקר ,באפן שיצטרךלהטריד
ושיארהמטשנה.
נישו בצרבי מחיתו,דייקנה שטםיסלקו,ימ

י
ין שישפעעליי
יכיר
סירץ

שח"ס"יכירק

סיסילסללהיז נשוטטמסייתובסיליי'ריירידסששיויקליש
מדנקית .ולזה ,כקשר ימבודד החסם באהבתו ,ןיסבימו בו
ן 9פק
מיניים,וישלמומהלנית,כישי לאנעיקטעיקטך"ץ,יי

יים

ושנשסע
י יבואי .רהבה לפי טה שבא בקללה /מתנאי
י
ל
ע
ו שקא עוד בבלל מששי כקרת
משפע מזה הוא הלקום,ימ
סלקום ערוך הוא.
ואולם דעת מפילוסופים בזה בטפסרם ,שס"יש חסשרב
כשללייימדומיי ,כקשר ליה לחו הקדמה שלם,ויוכןכסינית
מיריבות ,אין 9סק ישי"נכא .והנה אם כן סייש ממיכן
ייפשר של.איתנכא .והגה סרבקים דעתם ,אלא
לממניאות
"
שהוסיף' שכטשרירסןללבויה,יעבר של.א יתנבאכרצון האל
יתברף; והוא אצלו בדמותמעילאות .רזה ,שסאשר נקח דעת
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מאמר ב
כלל ה

יה

אור ה'

ססילוסויים ,ישארסילא",י
ךסנה שלא  KYn3בסל זה הזמן
טשריעסקו"לינ
ו קורותיו ,מי שהגיעליאת הטדר*ה אחר
לקינת התורה ,אלא מלאמה סנססרת; והנה סכמת הירנים
ושכשדים מפרסמת מאד;רלזהיחסמניעתהששוה טסםלסלא.
עדיזיילא ,איך הפלא הזה בבלם ,ר"ל בסכמיהגויים.
נניס מדעת לאמתי,
טלל
שהנחנוה ,ל.איהנה מקום
לסלא סרה.בי העבודהשיטתיתוסיקסה שבאמצעוטה תשג
יאת המדרגה ,תשלם
התירה והטצוות .עם שהוא רחוק
מאדשנייה,שטישמילח לנבואהריחנה מוכן לה ,שדש הש"י
אות למנע הטוב מבעליו .והנה
נאמר לערוך נרמה
ש לףיללות ,אל תבקש",
(ירמיה מה ,ה)" :ואתהינק
ענק
-1UK
לזה,
הרב .שהנבואה בהק ברוךבןנרזה  -גדולות.
טסל סמרסזליבואה ולאנעיקלוטעיק טחוץ,אייפשר של.א

ריקים

ימו

כישר

יעים

ין
,ינו

ימושיסר

יקניא ,סל של.איסמיריטרדות סזמליזולתו,
נינעת היבואהכילות  ,nxcבמטמר רז"ל (שבת ל' ב')" :אין
-1UKל
כיבואה שורה ,לא מתוךעילות,ול.אמתוףעצבות,י
א מתוך

יעבלם

לlu~cןהקיעלי4יד
שמחה,שסטטי (מ"ב ג' ט"ו)"והנהיע
וזהו מה שרצינו לבארו בפרק סנה.
יססאז נשלםסילל סרסיעי מזה המאמר .וסלסלה לסל
ה""

לכדו ,ומרומם על בל ברבה ותסלה.

סילל ססטישי
-ב,בחירה

לסישיסרקיםלנרשטיסודית מדת הוא הבחידה,השטחנה
-

ואנוסליע
ל דבר מגבל ,טסל צריךשיהיה מנח לרצונו הפשוט
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רו

אור ה'

מאמר ב
בלל

ופרק א

לסל 4סד טסזדדין ,ואז תשה הצויה לוראויהומייחסת
וס"ה ?סודהיחירה ,היות"avייפשר נמצא; והנהראשיים
יסרנ"סיט
ר בו,ומצינו בסם,לפי מה שהגיעלגדינו טדבריהם,
;

דעות מתחלפות; קנה צריך שנחקר בהם כפי התורהוהעיון.
ולפי שהדעות שמצאנו בהם הםבשגיסלקי כסותר ,הנה חלקנו
סיל
ל סןה לשלשה פרקים :משנים לראשונים ,בשתי הדעות
וטענותיהם ,כפי שבא בלסדיריסם
 .והשלישי ,נזכיר בו מה
טה שיראה לנו.
שתס?כהו התורה והעיון

ליי

וראוי של.אישיגנו עקלה כסקיךה שיאת,כי הפנה הלאת
?סוד ועמוד גדול בידיעת סטם הנמצאות ,במו שרטזנו בבלל

לראשון ,עד שהטעות בזה מביא אליקיות*דולות ועצומות
לידייתו יתערף רהשוחתו כנמצאות.
ולזה צרפנו עוד שלשהיךקים,סמו שיראהבדברינוכילל
מןהיסרת מצור.

סלדק סראשוך

יאור דבתסיאריה שטבע
ייעי
סם
לעיון.י

נמצא .והפה?"יא
ר זה ,אם בצד

מצד סתורה.

אם מצד העיון ,יראה מפנים:
טסם/כי לטה שהוא טב4ר' שסדסרים  -טבעייםסיו או
מלאכותיים  -לא ימצאו אלא בקדיטת ארבע סבות ,והם:
שפועל ,ושאמי ,והצורה ,רסמילית,
שהיבאר בספר
"סשטע" .וקנסנו נראה בקסת הדברים ,שטקזת סבומיסם
נילאות,וקצים בלתי נמלאות ,ואפשרשייצאו בלם ,או של.א
יטלאו; קנה יאפשרות סבות הדבריםי"ם'ב אפשרות הדברים
עצמם.

ימו
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מאמר ב

כלל שפרק א

יז

אור ה'

ונזחת ,שפבך ה"54ר 4ססר "ששמע" ,שהדברים ,מהם
נישם
 .נאם היו הך4רים כלם
רסהזימד
מחשים,סמושיתחיב אם ל.אס2ה ס4ישר כטלא,ס2הסל
4סד מסםמחיב שאצא ,ומה שהואמחיבשייצא ,לאיצדק
יקרי,כי לאיזוקק צלות טשטש שיצלה
צלו

שיבאייקרי

ימיית

יכע

שייצא
ס'
ים
ימקרה .רלההיאטבלישסין סדברים 9לםקס2נט
י ,ושטבע
סיור גטזא.
ימסם ,שאם לא ס2ה טנעסיסשר נמחא ,סידם
מכדחעלי?לומיו,מיה ססשמךלותוססריצותדקרבטל,רהיה

ממסיב בטול סלמודוסחמלידית ,ובטולססגוניתרססזעית

סיריסהפלם,רהזריזותכמסיפותסקסיניםרהךסריםסמועילירםס2,ו

מןסמ?יקין.רזה כלוסיףסטירים

דסמוחש.

י למה שסה סדצטלידם נטשף 4לסיסש
סטדיירמתסם4',ישי סיאנידלת מחטר'5יןראוישייעל 4הדיר
סקרי'יעלו תאסר ,גופות סגלגלים /שסם פועלים,בגופות
סשסלימ .לטה שהוא קבאר,שסקנדלהיאקידליעל,
,דסהטר
ו שהמסערזה ב"מה שסמר ~ajiwnולזה
ט?סדלקמיעי,ימ

וויסריחו
4ין ראוישיישב,שסגלגלים~nxzi,נצליגופות,ייעל
נקש ן74ם' 4סלסדציז בוטילה ,השולל מסל חלב.
קנה מכל אלרכיניתירידן מצד סעירן' שטבע ס4סשר
נטלא .אולם טצד סתורה הואיבאר גם כןמינים:
מסם'שיםזיוסךסרים 9לםיס2יים'רסנהסידםקידח
שהם
על ממזיד,
י טזדות עתודהו4זסרומיסלנשלה'
י
ס
5
י
מ
בלתימועילות,לציותיעלותסידם קכדחות,ריעפובעל?עלת
ורצון צליסם.
ומסם ,שים ס2ה סעדם טכךחילצלימיו' ס2ה ס4מרל
ו ימ4רף' סלילה .לטה שהוא מבאר
רסענש צליסם צלליסק
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אור ה'

רח

מאמר ב

כללהיתפרק ב

 ,ל'ארשל אלאבפסלות האדם
לעקמו,שהסמילושענשכיעלית

ת שהואמירחוינוס ,ל.איטכן 4סם
סרצעיית ,ט9לכיעלי

גמול וענש .ולסי שאמיל רסענש שרש משרשי סתורה ,הוא

 ,ונקי מסל אנס
מחרב שהאדם כעל רצון משלחיי?לוטיו
נטלא.רהוא אנת!הסירק.
רסירס.יטןהי"ן"ר שטנע

עיקשי

סידק סטני*

יכאור דעת מי שיראה שטכעס4ישיילתינקיא.
ר גם כן ,אם מצד לעיון ואם מצד התורה.
ראהיתיס

אם מצד הערן יראה מפנים:
טסם,כי למה שהתקטר בחכמההטיעית ,שסל הדקרים
אוילים תצת ההוה ותייסד
 ,יקדם בהכרח ארבע סבות
לטציאותם .וס"ה ,שביציאות הסבות ימצאו הממולכים
יסךרס ,סנה אם בן ,מציאות סטסו9ביםישב ,לא אפשרי.
ז גם כן במציאות הסבות ,ה3ה הוא מקן בהברח,
וכישרנעי
שיקים לפיאות סבות אחרותטליסז'טשייטזיאיטזי"ס4ב
מציאות ססבות ההם.ויא
ה בהכרס קריאותם
ל.א
ש לסבות ההם סבות לסרות,יאה המשפט
וכטשייבק
4סם 4סד ,עד שיקלה 4ל אמצא הראשון ,המחיב המציאות
נטלא.
יצירךשמי .ססס"ר"ם כן,שטיע
ומהם ,שהואמהידועיעקמוומסיםעליו,שהדקר שאפשר
שייצאושי
א ימצא,יצטרך לסלה תקריע טציאותועל הקדרו;
ואם לא ,הרה ההעדר קרם .ולזה ,בטשר האפשר נקזא ,קנה
ך9ר קדטה ס9ה חן9הוהברייה מציאותו עלהידרו,
ראה סנט?א"םכןטשי קנח אפשר,טח?ב .וכקשרנעין aAבן
ביבה הקודשת אם אחהיישרית
 ,יש13יחה נמצאת? ,תחיב
9ה
ה"ס?ביאפשר שראשון טשר ה1ח נמלא .עד טשר

יישרי.

יחיב,

סיישייל"י

יצירך

ישר
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%
יללה סטלה כראשונה ןהנקזא לראשון ,הקח2בסי?יאות
ימירך4.י
ומסם ,שהואמןס?דועיעקמ
וומ-סם?ליו,שסל מה ~?KX

מןסיס 4ל הפעל ,י?טרךי
ל מוציא זולתו,יוצי"הי.ילזה

ימסיב,שכישר ךתחדשרצון לאדם לפעל דבר טה ,קנההרצון
טשר סנה רנ"
;
א 4ל הפעל /סנה מוציאו זולתו
ם עם
והוא הדבר אשרהניע הטמעוררלסמקכץילסיכי
מדםסידטה' שק"ס"רנססי"סנסש" ,שהוא nOgלרצון.
קנה"םכן,ישנקזא הקבוץ סהוא אשר הוא סכתסדצון,
הזהלדיון מחיב ,וסקבוץ  02כן מסיב סשנטזא סטניע.
אשר
רךשייטירזה,שסטניעסרציזיהוא ,הואסדצון
הוא הפף סףיוב ,הנה יתחיב מזה משנייטולים" :ם
טניע לעקמו ומוציאו מן  C~cאל
ןהוא
שיסרה
י
ס
ר
ס
ם שיהנה לרצון,רצון קודם,
ססקדטהסריסם?ליס.וי
ן אחר
?ניעהוויוזייהו טןס"ס 4ל הפעל ,ולרצון הקודםרזו
קודם;רימסמבללצון 4סדףצוכיב2יב"כנ .והואלמסליתאקטול.
עם שסל אחדי"סךב מסקידם לו ,רל.א ישה " 0כןיפשר.
עיעלמו ,כמו שנימר ,שסל דבר
ימים ,שהוא מןהידו
ל.א?חדשעצמו .ולזה,
לריף אליחדש?סדשהו.כי
לו?ץ2רשיסיגשניאנשים על מזב אסדולזגיחדומכונה 4סת
לדנר-סה' סלוףילל ,לא שברשיךסר,ף4סד
ויסס
ק?יאררנו,דס"סר הסדרו .טבל ?מסרב ש?ךסרויףזההיסד סה
רףצון,
ה ס"סר .רזהa~ui /סיו ממחלפים
שיסרררי
לעיות סקלוף ,מלדש,יצטרף מחדש.יטה סכת כקדוש,מי
ימן ומדע4 ,סר שסם מיכימיםיסו
ג ומילד ומבונה מכל
? ואםסימתשי?יאות האנשיםסילו,ניסע/סגה"ין
וכטלר
ססייב ט?דהיותונשנע,אסל

יבם

ימו

,יהכרח

סים

יסר
ליד,

יסד

הפי.

יסך

,

קידש
יסד

סדיר

ילי

יל

סיידים

כיחירה,

"YDסייתייישר'

מיסיר
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כלל אפרק ב

שהוא מחיב בהם שיהיה הרצון אחד ,הכה אםכלהיא טס2ב
והכרחי ,ול.א ישה אם כןיישרי.
יטרם,שיסרסס("רכילל הראשון עזהסט"טר'שגדיעת
סשי"טטשסתלסלסירטים במהשהםפרטים ,ואם הםקידרים,
א שאו 4ל סט?יאות .ולזה הוא טס2ב ,שישסע כסלק
שי
שקיע;ו"ם
שיגיע,היא ~1?o
ס"סד טסלקי

יסייט

סיישי

לא ,לא הץטהץדי?ה ,אסל מסש(האוטעות".םכן ,טהשהנח
ז קטלט טט3ו.
הוא קשב",י
נט?א' קגהג?טיףלהודות
וטסם ,שאם ס2ה
משכי כסלקים,גזילת סרה
יסורס,שי?יאות כרצון

יישר,

יכע
שי
ס
י
ס
ייסד

מחך(ת,אסירי.וי"ס"ב

אם כן ,שץדי?תו בו"י34ו מעצמותו,

3ץדיעתו הנמצאות להיותו ס(מם'"(ל תקךה ץדי?תוקנויה
ת טט?יאותם .והוא בתבלית סיטול שהקזה לידיעתו
יג"?ל

סילסלה טזולתו.
רטבם ,שהוא מבאר,סי ססש*סהכירטים,ךשי.א תחךה
מצד הסדור ככולל ,היאנינעת ,אלא .בלחהיולני .והוא נמנע
בחקו יתבוף .רהגה לשיות מציאות סעדשיסריזרלת סלה
קסוסת ,הגה"יגגה משגת טרדמסדייסבולי.
ה3ה מסל"לו הדברים ,יראה ט?ד העיון שטכע
בלתי גטזא.
ואולם ט?ד סתירה ,לטה שיתן"ר ממנה בטה שאין ספק
ציטטתי ,טטה שזכרנו ,מידיעת סלם שהיא סקסת בסל
מירטים ,וסם סם נעדרים ,וגםב3כי"ים נמצא,שסיומידיעים
ם בעצמם,
ערכה מןסידטים קדם שיותם ,ואם לאהיושחיכי
רסע24זיסרעה .שבל זה
רצוני ,טה שהואטליייךסירה,ימ
הוראה 4לו2ה שטבעהאישרכלתי נק?א .והוא כונתזה הפרק.

שיישי

