
קפג ה'אור במאמר
 א ר,פרקבלל

 סרכיעיסילל
יבואה.

 אלתית, תורה מציאות יצנר של.א יני, שדם שכברלסי
 סמצוה, 4ל ימברף, האל והוא טלאה, הלוות, או מציהשהיא
 והוא ייגיהם, טה וקשר התהסות לזולת סיטה, יללוהוא

 וקקה טקסינו. ימי ס~ה כילל עינה ש444ר ךאוי קנהס*בוטה;
 ירקים. ל4ך4צה אותוחלקנו

 מה כפי רעננה, הבואה שם למארר סראשון'סשרק
 התורה.שטס?כהו
 העצמיים. ס4בואה משיגי יכאור סטני,סירק
 מה *פי בנבואה, קסקות-טה כסמר סשלישי,סירק

 עליהם. העירו שלא ומסם הקודמים, עלייםשכזעירי
 מדרגת בו -שג חשר סדרף אל בו נגשיר סרסיעי'סשרק
 לעיון. בו ויסיים התורה, תגזרהו אשר מה בפיייבואה,

 מראשוןסירק
 העיון. בו תקכים סתורה, שתח?בהו טה יפי ועענה, ס4בואה שםיכאור

 לשכל שופל שפע הוא ממנה, שבמצא מה לפי הבבואה,"כה
 אמצעי, בזולת או בייצעי ?תירך, ממתו מדעי, רוחני,סידם/
 או ונרן - יתחרבו מסם אשר סקדמות בזולת 4ם - לומודיע
 4ק4ם וזה, סחמרים, יכל וזה ההוא, האיש 99לםע24נים,

 זולתו. לסיירת אולהשרתו
 לבל כסוג הוא שוסע, שסע הזה, כתדר אירנו,ואולם
 לשכל , ר4ירנו לנשסעים. מהטשסיעים סשופעיםנשסעים
 שסל, סשסע מקבל ששקנו ילסי רל?ט"ים. D1~C לכצליהאמר, יעלי סטירים, שיר על סשוסעים ססשסעים ?בדל הנדלתאדם,
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 במאמר ה'אורקפד
 א ד/פרקכלל

 ימו סדטיין, - להם סקק)ל שהכס רסקסם' אגלוםיוציא
 יבדילהו סידל רוחני ר4טרנו רסמוסש". "סחוש יספישהטיסי
 ?ידילהו הבדל נודעי ויקינג ס5שמיים. ססירייםטסשפעים
 על סשיסע סשפע תאסר, יוכלר ~tCb אשר הרוחנייםמלשפעים
 למיזעי ?תצרף מאתו ואמרנו יפח. משניל שישיטהוסיים
 נבואת אל וירמז רסקים, אקלום מן 02 יוציא ייגועי, יזולתאם
 באמיעי. שהלה סיסייים ושאר ימ?עי, בזולת שהיתהמשה

 יבדל ענינים, או עין הקרמות בזולת 05 לו מודיעואמרנו
 מהשסעיידילהו

 סשו~
 בדרף ימעל, משבל ?שימהו האךם על

 מהם ?"סיב ישר ססקךמות )זילת עמתתו )ה ישסהשיא

 ואם טסמוחשות, 8ם מסטש)לית, אם וזה, סהוא.סישסי
 אמרנו רקנה לרקומו. שק")8ר ימי סנטשכות,מסטק)לות
 ל.א סי הראשונית, טסישסלות יבדילהו ההוא, האישיסלם
 יכל וזה ואמרנו משייל. "יש בו סנריה טיש, והואסללם
 כמו סיישר בהמר תחיה שכבר כלבויה על יירהלסירים
 ימו וסיעידים, ס*בואות ירב וה יך4ה רס"ר לסירים.כשיר

 )זה סקצדי ויקר סט4טר. מזה הראשון בכלל זה עלשסעירונר
 בהמר סים ?דיעת שיות שראי יטתני' טסיטי קעתרעלי

 מבאי היא סתימה/ יסק קמירה יטירה שהוא ועם. לכד.סססרמ
 החמישי בכלל עליו עוד ונעיר לנו, שקדם במו בעצמו,סנפילה
 אם לס?ש?תי אם אמנם וזה אקרנו ואמנם הצור.בגזרת
 המסליות יושמו שיסר התכלית. קקים הוא זולתי,לסיירת
 כמו למריעה, שכסבות ססזקה התבלית לסיותבגדרים,
 כבר וכיתובים בתורה שנמצא מה לפי והנה יטקומו.שסטן8ר
 ; ליבות שהסיעו ס4בואות כיב סנסיא, להישרת מסיבואותיחזה

 שס?תה סייי8ים, חדת מנבואת זולתו, לסוקרת יהזהוכבר
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קפה ה'אור בפער
 א דנמרקכלל

 יזך"ל 4ל סשייסים סנבי"ים ורבואות לטתנו, ילללסיירת
 טף4מות.וזילמם
 ,שנטלא מה לפי סרבולה שם יכאור שקנאה מטה !ההנה
 מה לפי רנה, שנבואה. טדרגות סל יסלל שהוא יך4ה ייסרמטנה.
 סשייסים' הסכינים על הנבולה שם סיסת ע2ר כלסלה,שקא
 4ל כן נס געקךה הסלילה צד רעל סיכיאים. סירי סללוזהו

 טפלו אקד ובסל סיתוכים. כלל והוא סקדש, ירוססמך4רים
 ?ליו ךבנו משה מדבונת ףידלים כיבויה יי רזה, כן. נםמדרגות
 ברבואות נם יפרוש. בתורה ש4א ימו ס*כי"ים, לשירסשלום
 ומהם חלום) ייק?עות מסם כי לערלים. מסכיניםשיר

 כן רנם בדבורן ומסם וחידות, במשלים ומסם טך4ה,באמצעות
 סדירים לקם ישפע טסם, כי סידלים. מקדש סריסיטדסרים
 וטך4ה. חלום יזולת קטנם וזה מצמידים, כיעודים *ףםשד"רר
 ישוני". על נטלתו יי דבר ה' "רוח : ב( כג, )ש"ב לזה ט*"ר5מר,
 סיירים, שיי כשגלת ושל.מה במקלותיו, דןד טדרנתו!הו

 לככר יסקו נשנע "יסו נכיא, סיותו עם יי קינות, במגלתוירטןה
 ינותו יעת טס*בויה, לטשה טדר*ה סיא דתם סקדש,ירא

 דניאל, טדרנת כן נם והיא יעצמו. מביר וזה ממנכא.מקיותו
 ילא "תידים' ייעודים לסם 2ש8ע שלא וטסם, סקילה.לפי

 סופרים, ודקדוקי סףם, כלשיו יקדרק 4שר רהנונה, קרו.ספורים
 וסךשיות וקטנות, גדולות דאות"ות וימרון, ךססרון וקרי,יסמיב
 סטדרגו, וסללו סקדש. ירום סףם נפל ויתוחות,סתומות

 יסר רעם כנייאים, הנביאים טדרגות שכללו ימוכיתובים, העלי
 כשני צלי4 ומעידו מהם, שיריה טה לפי יטדך4ה,ימסלפו
 יל ,סיו רשה וכו'. ןחזקאל" שראה טה "סל : סקרם ב( )יג,טינפה
 ידרגת : בתוךה דהוא פיניקים, עדון מדרנת של.ש:סטדרגות
 קקדש, קררם סקך4רים טדרנת ; בלביאים יהוא סיכייים,שיר
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 במאמר ה'אורקפו
 ב ד/פרקכלל

 : ב( )יג, מכרסא, לראשון ז"ל שךרשו מה ולה ביתובים.והוא

 וכתובים. סייעיםתורה
 הנביאים שאר ונבואת מדץ"ס סבואת בין סיות עםכאולם,

 שלא ימו סתורה. מ35ות בפנה לטנומה ראינו לא ץצום,הבדל

 בתורה. שקא ימו זולתו, ממופתי מיץ"ס מוקמי ססדלקניני
 כיבואות סךיל שיציר מזולת מציאומה ?ציר שיקרלטה

 תורמנו/ דעת להיותו אבל יעלמו. מבאר וזהווכמופתים.
 כמשטר לקטרו ראינו התוךה, מספורי בספור ככופר בוומכופר
 שתוריות, סיטריות הדעות שכולל הצור, כלזרתששלישי
 בלתי עשנים סרב ידברי בו שיאו לפי סנאור. בורנרסיב

 שיך4ה. מה לפי קבלתנו, אלמקכימים

 סשייסירק
 סע?ס?ים. הנבוטה משיגייכאור

 הנבואה שמשיגי יראה, ממנה, בידינו שנמצא מה לפיסנה
 בלתי ס4כי"ים, בכל ועעה מקכים סאסד של.שה.סע?מיים
 הנביאים. מדרגות בסמסלף יתחלפו וסינים 9סם,ממסלף
 סטדרגות. ילל ומ-סים עזיה והוא ס4כי"ים. ?עודי "מותסיסד'
 יתסדשו "שר למדלית-טה, והנילאות סמוימיםסשה,

 השלישי, ססכי"ים. מדרגות בהם ויתחלפו סנניא,ייק?עית
 נם וימסלפי השם, לאבידת לזועמם לקרא לבב ואמץ נטךץבסף
 הנבייים. 9!הסן

 כתורה סא סגה סנייא' יעודי "מות רהוא הראשון,אולם
 יאה רל.א ה', ישם סנכיא ?דבר "אשר : כב( יח, )דבריםמשרש
 שמואל על רנטמר ה'". דירו ל.א קשר סדיר הוא ?בא, רלאסדיר
 בל 41דע ארץה, דבריו מסל הפיל ול.א עמו, סנה "וה' : ב( ג,)ש"א
 וזה לה'". לנכיא שמו"ל נטטז כי שכע, י"ג ועד מרויזריל
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קפז ה'אור במאמר
 ב ד,פרקבלל

 ,שנקיא טה הוא, צליו שייעורר שלריף יטה מאד.מבאר
 "עוד : ד( ג, )יונה נינוה ייזני ייבואה את קךא 4שר יונה,בסבוכת
 ןיקראו יאלהים, האמינו וכאשר נהטכת", וניעה יום4?סעים

 'זיבתם לכייסם, 4שר הלמס ומן הךצה מדרסם ושבוצום
 ולא צזה". ולא לסם לעשות ד"ר 4שר סףצה עלס4לקים
 וצל גוי על אדבר "רגע ז(: יח, )ירמיה יךמ2הו בסיר סן גםממרש
 וגו', מרצתו ויהוא הגוי ושב ולמצייד, ולסרנוץ לסתישמקלסה
 בעיני, הרע ולשה רליטוע, לבנות ממלכה ועל גוי על 4ד3ררך2ע

 שסטיר וטה ]אותו[", למיטיב יסרתי 4שר הטובה עלהסטתי
 רלזה חייי. לדצה חוזר, אינו סטיב שסיעוד !ה, יסמרסטסרשים

 יפשר נזרעים מיעודים כי הטובים. סיעודים הנביא בחינתתשה
 אליו ישולם הךצה צל ונסם הוא, ררחום ס11ן כי יציען,שי.א
 "רנע ירמן"ו מיטר !ה לפי ריסןה בנייה. שהלה כמו לבם,בסל

 כי סבליה, ייט?עות לא 4ךל לסי, אל אדיר ר2ע ירזה,אףבר",
TKופחדו ?יקב יראת לסם הקשה וכאשר המעוד. על ינחם לא 

 "רהנה : טו( כח, )בראשית בנבואתו הךטח כסר ד4ם יחיו,מעשי
 האדלה אל ןקשבתיף תלל אשר ימל ושמרתיף עמףאנכי
 בשיירו, סובסד, פנים. בשני !ה התירו דגו, אצזבף" ל.א כישיאת,
 שלוח סביא' י4סצעות שיהןה בקנאי חוזר, אינו כטובשסיעוד
 יונה ביעוד שהיה כמו חוזר, הרע המעוד בזה שנםלזרלתו.
 נעקב יעוד ולהיות לחזק2הו. ?שצנתו וכיעודשינוה,

 יזול"
 סכיא

 סה ףרף 5ףךף ובזה מסקא. קרם שקא ניירא לזילתו,שלוס
 של.א וניבק נכיא, אל נם ירכי" "?2ע !ה ליי הק:ה ז"ל.סרב
 ולנתוץ" ליתוש נזדכר "ךנע שיטרי ילא ליטה. שלרםישה
 ; חוזר ן לרע שסיעוד ר5טקלסה, הגוי 4ל שלוח שץהןהיקבל

 שהיעוד סן, שץמרש יסלל לא ולנטוע", לינות 4ך3ר "רנעואמרו
 מדרף,שדרף והוא משני, לחטה. שלום בשמחיה חיזר איםמטוב
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 במאמר .ה'אורקפח
 ב ד/פרקכלל

 לשמירה הוא סנכיא' צליי שיגיד שמרע לפי יטר, לוי. סרבבה
 שיא יטסד יסר יו' סהידצה סייע כמילית וליה 2בא,שי.א

 מהודרה, ס2ה כצבויי ישי ממצלית בהקעת ר!ד: סיעוד,יט4מת
 אבל ברע. נייעד 4שר הצם או ס4יש דרסיו להטיב תאמרימלו
 לטה יגיע, שיא רחוק הוא לאיש, מאתו ייקדרכטוב

 "י4ת 4שי כסדרר סטטית למקן סידם הושטהשמבחירה
 מנכיא בחינת ישלם סעד יטזה לקלקל. ל.א סשטימיים,ס*רטים
 אשר סטוב זה שלובן ?ריך ואולם יעד. אשר סטוב ?ניעלשיא
 המעסה מימת 4שר הטוב מסל סשטימ"י, מסדירמימת

 רקיעות בזולת סים השאת 4ל טץחס והואלשישיית,
 טנאי יקשר שיובן ?ריך תנאי, בו ן4רש לא ר4ם הבה,טהריה,
 לפי ססקא, יגלם שמא יעקב נמריא רלה רמדבקות.לצבירה
 רקמס4י ס4ישיית. ממשנסה מפאת היה מטץצד, ההואשקטוב

 מפאת ילף אשר בסל השמירה לו שמשלם יתכן לא כי זה,לו
 א( ז, )ברכות ז"ל יטרו יסר ואם השמימיים. מקרטים אשרמטדור

 הנה חוזר", כינו תנאי, על פסלו הקב"ה מפי ש2?א יעוד"כל

 !ה בארו שיסר רנה, יע?מות. ספונאי יהנה ישל.א שיוכןראוי
 לסם 4פי רדסר לי הביסה "רעטה יתדרך: לי יתיימר משה,יעףן

 )למקום( סיעוד מטוב שיאה לרטר, ראיי 4י7 כי דגו',41סלם"

 רחוקים סם דסקה ס2ה. סקסם דברי 4לו מטפלה. מניעתנלומול[
 שכתוב סטקרא לד"ק נזקדך סן, כשנניס בי תחלה,אצלנו.
 סשיעד כי 2בא", דל.א מדקר יאה רל.א ה' בשם מנכיא ןיכר"4שר
 שיא יסכן יסר ס4ישיית, ססש*סה מפאת הקקדר סטובעל
 בשןיעד ישה סרב, 13 שדךף לדרך ראמים יבא. רלא הדקריהרה
 יצטרף סנה, סססם ולפי שלוס' שיהה ונלבד בשלוח, הטובעל

 והוא השמיטיים. סיסמים סדור מימת אשר בטוב אותולד"ק
 דיך ומדע ימן מי 2בא, דל.א מדקר יחיה כשי.א ועוד, מאד.רחוק
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קמט ה'אור במאמר
 ב ד/פרקכלל

 ס2ה ?עד 4שר שהטוב סנכיא, יתנצל שיסר וזה, הנביא, בוילחן
 ךנח. כישי יגיע, שיא שקלשי ס"ישיית' ממשוסהמיטת
 ,ס*ךמים מפצת הקיפד סטוב שהיה כששיח שגםדעור,

 אינו קנה יגיע, של.א רחוק שהוא נידה ראם ה3המשמימיים
 סיע, של'א יפשר שהוא וחסר סיחיךה. רע מיטת וזהגדנעי
 נמצא ישה3ח טשר ליקיר, מגדר ושה מיעט, על הואואם
 הנביא. בו ירסן טיך אשער ל.א סנה בטול, מהנסתו יקרהלא
 יירקב, שביה שמה עם ?סוד. בלי ובנין בדייה, זה שבלאלא

 יסכן לא כי ס4יש?ית, ההשנסה מפאת שסיה לושנמסיר
 לשר הסדור מפית ילך לשר יבל סשמיךה לושתשלם
 שנמן סס*ה כן, לאמת ס2ה ואם הנה, סימימיים.מס*ךמים
 שיאמר אפשה ס2ה ולזךעו, לו מיעוד ס2ה שים תה' צלום."יננה
 "סל השמילה. לו שחשלם 4סשר "י שצרוך סזמן שטילכן,
 ייכטחיז. כשמירה 2טיי סל שיחה 4סד' יעיש כסלד נצנעאינו
 לפי *בל שנותיו. רב צבר יקר זה לו נאמר שבישר שבן,רכל
 מצד שהלה מת2רא, ה2ה שיעקב שנאמר אישר ה2הדרכו

 ומזה ססיא. יעלם של.א %טים ס2ה לא רלזה ס4ישיית.ממשיסה
 הטוב, סיעוד יבא רלא יהרה כשלא ס*ייא ילחן ל.א בעצמו,סצד

 אלא שזבלנו. ימו סיישיית, ההשגחה מיסת סיותיליישרית
 שישמך. מה על לו יין מזהשמדרך

 יאדרו ירק2הו, מיטר יקשה הרב ודדך שגם זכרנו,ובבר
 וגם שרמזנו. במו והרע, הטוב סיעוד שסמקה טייר"'"ך2ע
 הוא ה'", בשם שנקיא ידבר "אשר ביקרו לומר, נזטרךסירבו
 לזה, שרוביים אלא הכתובים, פשט הפך והוא לסד. סטובכיעוד
 ט(: כח, )ירמיה עזור ין לקנינה ירטשו מטמר שיריה, מהלמי

 טשר הנביא יודע משיא, דבר %בא לשיום, ?3כא אשר"משיא
 כיעוד מיא סנכיא שבקינת מזה, להם ונסס4ב %סטת", ה'שלחו
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 במאמר ה'אורקצ
 ב ד/פרקכלל

 לדקדק, ס2ה הכתוב שטנת לזמר, נצערף זה ולפי ההוא.סטוב
 אם והא באמת. ה' שלחו של.א עדע מנביא, דכר 2בא ל'אש8ם
 לדקדק הטרה שתחיה יצבר, יסר צודק, מניתוב מטמרליה

 ירקם לסי 4סל מ"ס4ב. יינני וים שנקשר, סותר הקודםמסותר
 אפשר שיסר ויה, - סרב יסשנית ילא ס4טת' ה'שלחו 4שי משיא דכי יבא מיחיא שייו צודק. כל"י מניתובט4טר
 הפיל "ל.א שמואל, על שראמי במו - כללום אי יקסםשיף2ה
 ניטז כי שכע באר ועד מדן ישראל כל וידע אףןה, דבריומסל

 ינבא 4שר משפט מנייא, דבר יבא הנה לה'". לנביאשמואל
 דיריסם לסי וביחידה יסד' לטלסטה ינכא[ 41שי]לשלים'
 יילכד לשיים. ידכא קשי סנכיא דכי יבא סשי.א 04 כיןיסנה'
 אירו דרכם, לפי הנהזה,

~neoa 
 היו אשר "הנביאים : לו הקודם

 ממלבות ועל רבות ארצות אל הניאו סעולם טן ולפניףלסני
 נחסר גם לו. עננן מין מותר, ולדבר", ולרצה למלחיהגזילות
 שאחשב, מה לפי אלו, בכתובים שסטנה ילא ממח.מנשיא
 דבריו לבא ואמר דבריו, על ומשיב לנסיה על כלסמלשירמיהר
 לקח שהוא שאמרו, מה וסיטת, יכטת. שלחו שסשםע"ע

 ייגיסם, אשי שסנביאים בה, רסרצון למסית. סקילה זהטלאור
 4שר לרצה, אדצות על ו?3ךאו בנבי4ים, לחזקים שהםירצה
 שלחו שסים יודע דבליו בבא סליהם, ריחלק לשלוםינכא
 לרעה, מ"נייים והם בנביאים, מחזקים לקיוטם כי רזה'יקית.
 השפע להם שבא לשלום, סטסנכא דכר יבא יריהיבר

 לשלום, המקניא זה ויל השטיטיים, לירמים אשרטמסדור
 ה' שלחי "אשי אמר רלזה ס4ישיית. ממשוסה שטפאתטסשפע

 מינם מט3י' שלוחים סן גם שלסרים ה2ה 04 כיסקסת".
 4ל שןיחס רארי שקרע כן, זה וסנה לקוצעי. הלי בקמתשלוחים
 מזה לקח ולזה ס4ישיית. מסש*סה אל רסטוב השמיטיי,מטדור
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קצא ה'אור במאמר
 ב ד,פרקכלל

 לדצה, מקניא ושיה לנסיא' קסזק יךסיהי שהוה שטחיטשי'
 באמת, משם ששלחו וראה טיב, קיער שסיה חנניה דברבבא

 יסדיר. והוא ייק?עי' שיים יךקיהי ריסיה יס?עי, סליכלוטר,
 באמת. משם שלחף אם נך5ה עתה 5מר, יאלו הדרף, זהולקח
 יעקים כשלא תהה שמיחינה מזה, הוסחה יחלנו 4יןולזה
I1y~cבלבד. מטוב 

 שאין הוא, שסניה, מה לפי בזה, שיאמר שיפשר טהשסל
 הכתוב. פשט צליו שיוךה וסמו לזולתו, הטוב יעוד ביןהפרש
 אלא כדסר~ם. חלק רל.א רגו' ה'" ישם סנייא ץדכר "אשרשימר,
 ושרע, נביא. היותו על להודיצ הנביא י3ר כקשי בו,שסבונה

 סאות חשד ישה כשלא 4סת, בפעם ?אמן ויה אות, לחדושאם
 רכטשר השנות. כזה ויצסרף העתידים, לדקרים ביעודו אושהוא,
 ההוא כדבר קישר אי השם, שלחו 04 מןה, כףרך מנכיאץד3ר

 שלפניו, מסתוב זה צל ויורה רע. או טוב יעוד הנהשישמינו,
 דקרו ל.א טשי סףסר 5ת גדע 4י9ה כלליף, תאמר "וכי5מר,
 שלוח, נביא הוא אם לדעת היא, שהבינה מזה, יריה שכברה"',

 סקילה סישיר"נו ובן בעקמו. זה למטלית כל גםוהודקתו
 הייתו להודיע הןה, האפן על הנביא דבור שכששהסיעתית,

 )מי,ב כאירו ]ךגוץ. ?בא דל.א מיסר ישה שיא שמסר שלרח,נכיא
 אדון קדמו ובבר ןגו'. אש" תרד אני טל.הים איש "ואם י(:א,

 כל ופקרת 4לה ץטתון סידם כל כמות "4ם באסרו:מימירים,
 חוזר הרע שסיעיד ציה ו4ם שלחני". ה' לא צליסם, ייקדסירם
 דשהשם האדם, כל למות שימותו אקשר הנה יבר הזה,באפל
 אם ביעודו בן 04 סנסיא לרע שי.א המוגע ומה לאי וסירשלחי,
 !ה, מאנו יבר לאפשר סץדיצה שסמונעים עלא ל.א? 04יחזר
 לשינם. מסנוב יצילנוסלם
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 במאמר ה'אורקצב
 ב ופרקכלל

 ימות ידרף ר"ל סןה, לאפן אקנו ישסדבורריקנם
 ומפרסם, ידוע שהוא לסי ; לטוב או רע ליעוד אלאסיבו4ה,
 סממסיב והענש סימול צד על הוא רסרע סטיבשיעוד

 "אם : ג( כו, )ויקרא כתורה המנעים רסיילי : ס"ישיתמססש*סה

 היות עם ; לי" תשמעו ל.א ואם לי. ny~uin "ן"ם תלכיע,לעקמי
 הוא סרי - טכיך3ו ולא סהוא ספונאי ?ימיט ביעוד,שסנכיא

 אינת שיעד/ הרע או סטוב סיע יא וסיעי ססריש. נימריעלי
 צד על 4זה שדקריו סמ5רסם, י9ר כי סנייא' לדבריקתירה
 גם מזה ויתס5ב כתורה. סןה ספונאי בו שסלסל ולענש,סימול

 או קרו קעקעים אם כי ןרע, טוב ייעוד ישאיננו סנכיא, שיבירכל
 הנה ב(, י, )ש"א סטתונות נזדכר שאיל 4ל שמריל סמסטריקרו,
 דירו לא ישר סדיר הוא יגיע, ל.א וסם ס*כיא, דיר שמגיע?ריף
 בקשוטו. כיעודים מליש וכלתי כולל הכתוב כן אם וישהסים.
 מפרש יאלו הוא הרי והרעים, סטובים כיעודים סנייא מדברכי
 שבביב. בתורה בפינו ר9דור אילנו מקבל שהוא לטה ספונאי,בו
 לטובה סק4"ה מפי שיצא יעוד "סל רז"ל, מטמר יהיה זהולפי
 מנאי ס2ה ישי.א שירכו, ראוי חוזר", "ינו מנאי עלטבלר

 שקדם. ימוכעלמות,
 ויש כישוטון שטסטר שיסוה שמדה טבלתי 4סשר איואם
 "רגע ירס2הו מאמר ושיהיה לרע, יעוד ובין הטוב ?עוד ביןהבדל
 שלוח נכיא בין שניריש מבלתי ל*כיא, יידיע ישיאנזדכר"
 הטוב חכה רז"ל; ומטמר סיתוכים וכיורט שלום,לילתי
 לא נייא' חיותו על אות ישץמז ר"ל סנייא' שבבחינתשבאמר,
 אחר רע, או טוב ס2ה סהוא, האות כטול על סטםיסכים
 "אשר כישוטו, ססתוב מאמר ריסיה ההוא. סאות שימןשסיבים
 טלר סדיר הוא יבא דל.א הדבר ישה ול.א ה' ישם סנביאשכר
 יסעדו ?עקב ירטת ש94"י נשיי ראמים ה,". דירולא
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-  קצג----ל ך-

 שלא רה?ה טוב, יעוד נייעד לסר ואם אחיו, מעשווכשמדלותו
 כישט עזמל, לנייא ליעיד שיום נייא טפי ?עוד סיןחלקנו
 לטוסה", ה?ן"ה מפי שן4א יעוד "סל שאמרו: לרז"ל,סט4טר
 שטה שלן, ןכל עימו. לנייא שלוח נייא סין מסלקועינו

 לגוי איסף ואעשה וגו' לי "הניסה שאמר: מטה !השהוכיחו
 סרב שחלוק יראה, ולנה עקמו. לנביא אלא המעוד ס?ה ל.אגדול"
 יזה, שיאמר אישר יבר ו4ם זה. מסטרם 4ל טקכיםילדי
 שלוס. נביא דין דינו שנסמב,שכסר

 ייקשה. סטה אינו וסשמדלותו, ?יקב ירטת ןה, שהתראלא
 מידייתו ]יהיה[ יסר אפשריים, בדקרים הנביא שיעודר!ה,
 בלתי שסנכ~א ולפי בהם. סמבות ובהשתלשלות לסם,ייברך
 ובר לסיעת נתיעד יסר ר4ם הנה, סךסרים, השמלשלותיודע
 הדבר להגעת שלאותות הטבות סס*צתו שיךרך ראוי הנהטהר

 השטייה, על מהש"י שנייעד עם אבינו, שיצקב ולמהשהוא.
 ממיסד שיאמצעומם ססבות השמלשלות יידע בלתיהיה

 לפי יישר, שהנה סךסרים לסל עצמו זמן סגהסש"ירה'
 ,שאמרו ימו וזה, השמירה. לו תגיע שבאמצעותםטסשיתו,

 שיסר ולפי ולטלחמה". ולמפלה "לדורון וישלח(: )מד"תרז"ל
 ?ךבה שיעקב יודע שהנה למה לו, סים שיעוד 4סשרסנה

 שתהיה או אותו, מיריתו יסיג עזי טרד להנצלבמפלה
 בכל יקצר של.א ראוי היה מלחמה, או יורון סיקזעיתסשמירה
 ש"הבטחה יעשר, שהנה לטה בטוח. סנה לא יעלו טילו,4סד
 מאד מבאר וזה ההם. ססבות ?צקב יריכת יתברף בידיעתושמה
 "ויירא : קטרו והוא המאמר. טוה יססטישי סראשץ סילללטע74
 ידועה, ישנה, ס"פלה 4ל עקמו לססיז לו". 41זר קאדשקב
 כשמיכה. יעיי ס?ה ייטזעימה 4שי סצצוטה, בסבנהלשצרו
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 במאמר ה'אורקצד
 ב ד/פרקבלל

 רהוא, ליבואה, שראשון כטשיג לעירו שרצינו עודןוזד;

 5נסיא. דיריאמות
 שי"סדשו ר35ילאות סמופתים והיא סשני,אולם
 היות קטנם בהם. סיסי6ים טדרגות שי"סלפר 5נסיא,בימצעות
 כשחקרנו הנה, ליבואה, ע?ממים משיגים וסנילאיתסמופתים
 נפלאות בכתורים טלאנו לא טסם, י2דינר שבקיא טהרחטשנו
 זולתו; ל25שרת אם להישרתו, אם וזה, נביא. באמצעותאלא
 עד באמצעותו. ש3"סדשו או בואם, טרם בהם שנועדאם

 יג' )מ"ב 4לישע יעיז 5נייא' מות עקרי פלא שנ"סףששיקיא,
 המת, מיחית סהוא לעצום סילא ujnnnauj 9סק שאיןבא(,

 כמו לזולתו, טוב ס6יש"ית טססש*סה שיטשף ימולכבודו;
 : כו( יח, )בראשית כקבלם". סלקום לסל "רנשאתי כתורהשקא

 מותו. הסרי בן גם סטוב וןמשף כ( יד, )במדבר סד)רף""כלל"י
 ולשלמותו, הנביא לדכקרת נישף סילא שסיית 6סייר4טנם
 יותר סנביא מדרסת תק2ה אשר שסל ראוי, שהוא מבאר,הוא

 יותר 2דו על שזתסדשו והנפלאות המופתים שיהיו ראויגבוהה,
 רבנו, משה ודי על שנטשו וס3ילאות סמופתים שיו ולזהידולים.
 בקילה שיא היות עם כי סצור, י*זרת סשלישי כטרטרשיבא ימי רל5"טדטם, ולסרסוטם, לרבעם, מזולתו, עצומיםייתר

 שמור, ביחס כלם ס"נועות אחור ר"ל, ליהושע, השמשטעטידת
 עם שזכרנו. הענינים בשל.שה היה משה מופתי זתרו7הנה
 בזה ודי משה. ןדי על בעצמו ההוא המוסת שנצשה רז"ל,שקילו

 כן.נם
 לעבודת לזולגים לקיא 5נטדץ סילף והוא הילישי,אולם
 שתמצא *מה די בהם, הנבי"ים מדרגות בן 8ם שי"5לפרסש"י,
 ואם טלהוביחם, נמנעים היו של'א תמיד, סיסי"ים בדבריבהם
 נתתי "גוי ו(: נ, )ישעיה אמר )סם. וממצונעים טלעיכיםסיו
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 קצה, ה'אור במאמר
 ג ר,פרקבלל

 ל.א "ואמרתי : ט( ב, )ירמיה עוד ואמר וגו'. לסרטים" ולחוילמכים

 צער לצרת כאש בלבי רסנה בשמו, עוד אדכר דלאאזכרנו,
 כקמלה שסא ריטה אויל". ולא כלכל . רנל"יתיעצימתי.
 הנכיא לשלמות יטמיב שזה לטה ריקנם,טף4בות.

 רמז"
 אהסתו

 גדול, יותר השלמות יקנה 4שי עוד 4ל הנה הש"י,כעבודת
 לקיא *דול יותר והטפף התשוקה יסוה סןקה, יותרוסיקסה
 טדרגות שיתסלפו הבאר הוא ולה שיהוב. לעבודתלזולתם
 כילישי. לבארו שרציתי מה והוא בזה.הנטיעים
 DA יש44זאו השלישי השני ישתתפו שפבר שנסטר,וראוי

 מתחלפים כעקומות שמבא סמו קייצים, אינם ואם לשלטים,סן
 מתחיבים לסיומם לנייא' צ?טיים שסם ילאכמעמיד.
 ימו ליבואה, ע?מית סלה שהם י"קסטם, דכקרסםטשלמרת
 סרייעי. כירקשנבא

 ס"ילישיורק
 הקודמים. בפדקים שהנח יסה צליים, צמה נעיר קפקית,יסתר

 שפע סיוץה כנבואה, בגדר ששדם 4טה הראשין,אולם
 והוא והקסם. הסלים מן סזה רקידלנוהו יתברף, מטתושופצ

 שבצבור עדי ססבי4תו1 ילל טספק בלתי בייתי טהנייא,מבאר
 דברי על סעיכר דסנייא "סריי, ולרטשך "ליו לשמע נצטוינוזה

 טהירת הקיטק !ה "ל ישנ?רף סצקדה. טעיין זהשיתבער יסמי א(, פט,, )סנהיייז כשסלה שסא טה לסי סיטה' סיבעצמו
 יא כחשי תמיד, ישניאו ל.א טשי שהיכי"ים וחיאיצזטה'
 ימו יסשסם, כסלום כקדמות פילות מחם יטמעו לאיקניאו,
 סמק מזה יתמיב לסר ; ~DIUiln שיר יעלות טסם יקיעושיא
 שבא ימו צלום, באט?עות ההיא ינבא באשר והוא יצט,איננו

 בי", אדבר כסלים יגי' נביאכם יהןה ""ם ו( יב, )במדברלכריש

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



 במאמר ה'אירקצו
 ג ד/פרקכלל

 הייתו על סאות קנח שטיך יזה, מנבא? היותו לנכיא ?יע45יף
 סהוא מאית ימנה שיא סמוגע הרא סי ותדע, יתן מיקנכא,
 הדבר שיגח עד כללום, סילתו ימנע ךסר שם יש ס4םכמלום?
 קנכא? גויותו על אותכהוא

 מרץ"ס סבואת בין ץצום סךדל היות שם, שהנח לטהסיני,

 )דברים ימרו ץליו שסעיד כמו מופתיהם, ובין לנביאים,לשיי
 אם מאד, יפלא כסר כמשה". בישך4ל עוד נביא קם "ול.א : י(לג,

 שיורה וכמו המצננים, אצל שהתפךסם ימו טבעי, ךסרסיבואה
 נסיי, ךסר ילא טבעי, דיר הןתה לא שים בלץם, נבואת זהעל
 הוא ךלזה הרשע; לבלץם כלדול הנס שיץשה מאד רחוקהוא
 סינוטי כטין אפשר משה שיבאת 5סר גדולה, תטהמקום

 כמוהו? זולתו נקום רל.א מבץליו, קטוב יטנע מדועכשעסה,

 כמד שהוא יריה מהסידל. שם שלנח ימהסילישי,
 באמות 4סל קם לא "ביזטך5ל : ברכה( )ספרי ש"ל שררשוסףךש
 שהנבואה *דול תמה רקום שהוא עם כללם". ימנו 2ם,מעילם
 בו דייכים מהם, רססם דבר ןהוא בו. כיוצא רשע צלטחול

 להשיגה. ושלמות סלעית צריך שסנבואהסעיול'

 וכראשון. בירק שהנח בטה לסעיר דצינו סקסקות 5ליסנה
 לראשון, הצלמיי סטשיג שהנח למה סנה בשני,אולם

 יפלא כסר יכלם; ומיסים שוה והוא סנכיא, יעודיאמות
 הערך טהו ובשבוץה, בברית קומו אשר כטוביםכיעודים
 שבן וכל ךיסנחם, יךם ובן ויב?ב, 5ל איש ל.א כיללילם,
 כלשר הטוב שסיערד סנה יאם שאטי. במה סטוקיםנ"עידים

 ; סתרו יקשה ל.א סןה סשסק סנה חוזר, האות, צד על נאמרל.א

 נאמר 04 אסל חוזר. אינו שבוץה, בו ~?ny?C~ Rj" נאטט,שיסר
 ר5דע. יתן מי ? ששביצה 4ל מעךף מה חוזר, צינו סטובשסיעוד
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צז ה'אור במאמר

 סמופמים השני, שסטשיג שם, כן גם שהנחילמה
 אשר סנכיא, באמצעות לתכלית-טה שמססדשורסנילאית
 קפקות: שגי זה ישיגו יסר ס4כי"ים; מדרגות *סםיססלפו

 שם מצאנו של.א קיתון, טה כימיית שנצזה שמופתסיסד'
 סךה שים רסשני, שיא. כלצם סיית כשננים גם טוב,מסלית

 מהודיע סתורה קצךה איף בהם, הנכייים מדרגותשס"סלפו
 השמש מעמידת א( ב, )תענית בקבלה שבא ס*דילסמופת
 למה ליהושע, שנעשה סרה שהמופת ייאה, 3בר 3ילמשה.
 המויתים מכל ודול יותר מופת ס2ה חשוב, יותרשנושאו
 מה רהוא, אסר, ספק *זה לזרף שראיי עם משה. ךדי עלשנצשי
 נקמת נשלמה שיקר רזה, ; ":לון יעטק סירס כצטלדתסמךלית
 השמש. בא קדםאויביו
 ראמץ נקרץ לסף השלישי, סטשיג aui כן 05 שהנח למהרכן

 הנה בו; עסק יין אמת והוא סים, לצבוית לזולמם לקראלב
 ליטר לקיא מראשונים סייי"ים כשמדלו לא מדוע סן,"0

 שבא אלא תורתו; כנפי מסת רלססות סש"י, לעבודתסימות
 מורים ליז"ל' וטסטרים שימה' סיטי דרים קילו שיא23*לה,
 סטסקות סם "לי טלא. יקום כן DA זה קנה סע24ז. יזהסךסקה
 עליים. להעיר לסאןשראינו

 מבאר Anntej כצלום, בו יךכר באשר טנכא היותו סנייאץדיעת בי ימכן טשי סאות סימלה סראשון, אם בהתרם,ואמר
 שלא יבואה, של בחלים הנכיא ץדטהו דבר שם שייןיעימו,
 נבואה; , יל שאינו כסלום שץךטה נטכע בו עישרישה

 נגזר ס4בואיי החלום ערע בו דיר, שם ישה לא "ם !ס4ל"ים
 סנייא זה ידע רבותיי, סילתי כסלום בו ץדטה של.א יסעיף,טסנו
 סאות, שישה אלא נשאר, ל" סנה לאד. ךחוק שהוא מהלכדו,
 סחוש לסך5ש יתרון שיש שימו וזה, כהוא. כדטיון ססך4שהזק
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 במאמר ה'אירקצח
 ג ד/פרקכלל

 שייננו ער, רהוא סטך4יש יודע שכעבורו סדטיון, הך4שעל
 הדקיון לסךגש יתרון יש פן ; נחלום ך"ל לכד, ניקיוןטך4יש
 יאית רהיא וברקיי. סילתי לדטייל ,חלום,, הוא .רעםססבואיי,
 ראולי חולם. ה2ה ואם קניא, סיותו לנכיא, ?יע ישרסטטתי
 סקרי רטזלוה

 יזן?ה סיף יסזה סירק "סני : יזל..ט0 )תהלים,
 שיצדק הטסת, דרך על פסיף רויה כשסני ר"ל, "מרתף",בהקיץ
 4זס?ה להקיץ סנה נסלום, לפוטר סניף, יואהגזיותי

 ח( כט, )ישעיה ססשוט נסלום שנעמר טה סלףט"מונמף;

 שיסר ולפי נפשו". ררקה והקיץ, אוכל, ייגה ירעב יסלם"סטיר
 דקייו שיקדה רעישת ר2תר, בפחות וסללה, ישק סדקייןי"סלף
 דקדוק סנסיא ?ריף leinnC, למרגש קרוב מסך4ש, תזקיתלום
 בן שחנקה ואחשב, עקמו. דעת על לסעף ההוא, בהרגשגדול
 9?ה הכתובים, ישעי שיוי' ימו לנייא' קס!ק שהנהעזרר
 חלום עשור ממלף שסלם ממה סיות שדמה דמיונו, הזקישעיר
 שאין יטה שהזב ידם, סל יסק מאד רחוק .הנא כינבואיי.
 סנה ניתוב והרי מנכיא. יסק שכן ובל בו, מהבחינההקלט
 הנק ייעור שמטעות 9סק, שאין ילא 9סם. 'נניא' ~?DUאותו
 זדון, עולה בזה יניוצא שהשגיה ואמנם, לזה. הכייהוסיטיון
 ננעל. טיכי"י ס2ה שי.א שיורה טטה כן גם וזה אנש.ילפיסך

 סיותו ?ל הךנה, יומר טסענש לו ראוי ה2ה הנה כן, ס2השיניי
 "ל.א ייטרו: ילח' שי.א במה טנכא היותו טעל לצ"!,נניא

 א(' פט' )סנהדריז סנחנקיז בסרק רז"ל יסכימו וסו ה'".שלחף
 יחקר" מ"2ל ראולי וחטר". ftwhlt~hh לעיתו רעלו ס2ה, 4טתשיכיא
 סראשין. ניסק בזה רדי ידמיון. לטעותסנייהו
 שאר סל על משה לבוטת יימריז מנקלה סשני,ייקסם
 לטה סטסעי' מהמנהג 2צא של.א שנודה ה2ה ואם סגה,סנני"ים.
 אשר שכל בו, "בל לברל לו שקיו ס2ה י4ם סטנושי'*סשלמות
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קצם ה'אור במאמר
 ג ר,פרקכלל

 קזת שדמו מה סלך משימית; יתוסף סש"י, כעבודתייצלף
 וקילו לבד, כשסל נמלה שהשלמות שדמי לטהמסלטינו,
 ; *בול סאנושי שלשלמות מזה, וימסיב יבול, האנושישלשלל
 טה אל יתוסף טיל *בול' לשימות ש4ץ יעזמי' סטטתטיל

 הצור; יתרת סשלישי כטרטר ש?מב4ר ימו עמיד,שיתוסף
 ?דיעת רלהיות ימעל. קן)ל כלמי סשלמית דטצא לארייקם
 לראשון כסלל שחסן"י סמו אותו, סירסת ילמי יט4שיסש"י
 השלמות שידע מהב, אסל רחוק, איננו חנה שטסטר,טזה
 4זל סנה סלה רהשלמות הטנושי. כמין לפעל שמגיא לדולסיומר
.nuJiaסהוא השלמות סז2ת קטנעות ?דיניתו שמסיים מילטי 
 הגבול לפעל יצא של.א שידע ילא אישר. נשאר אקליזולתו,
 כילל עוד וית)אר זה. שחתבאר במו )זולתו, מסשלמותסהוא
 הצור. י74רת סמסטר מזהססטישי

 דבר בכלל, ס4בואה סיות שעם רז"ל' שפעת מסוה,וסטננו

 )ה, ס"ה רבנו משה מדך2ת קנה הטמעי, מסטיסג יוצאכלתי
 ונזחוטה, התלה שלמות ינישותינו לקלע וזה,סמוסתים. כשיי סמופת צד על וסנה סטיעי, מסט4סג יוצא רירסנה
 שדךשי: מה ולזה ייטולה. יילתו לנייא לשמע ראיירש4יד

 כלצם". יטנו 2ם, יעולם קימות לסל קם, דלא הוא"בישראל
 למה הטיעי. המנהג על שיא סרה בלעם שיבואת )זה,הורו

 אותו מסם יסר סנה רהשלמות, סצנות צריף סיבוטהשסש2ת
 שבחיותו ילא יקוסם; הכתוב אותו סנה ולש סהוא;סרשע
 ישראל, על להשגחה וזה ~פלא. נס דרן על נתנכא בלק"צל
 במו יזולסם, ךשטים ולדקרים ליללות )ש?ש הללם.שלא

 סרסיעי )טסטר שיבא )מה וי"ן4ר ונבוזר, כעל )זהשסטריר
 בו והיה ?שראל. טילת למנשים סן גם ושימ)אר סצור.הזרת
 לעט ימספר אותם לנצה כדי ללבם, למטס כן נםתועלת
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 במאמר ה'אורר
 ג ד/פרקכלל

 הרכה ואד רחוק עזה סךשע ולציות נפלא. כיהירותמיזראל
 טועו לפי מדצ"ס ממסק יותר 'מה4בואה, שהשיג סטה טועויפי
 לטדיגתו, שסייע מי שם לא שויזר4י פטרי" שהשיג,מטה

 *דול. יומר ואולי 2ם, העולם יימנת אבל 4מוהו, נס בושנצזה
 רז"ל. דעת לפי וסשלישי, סשני סשפק בהתר שנאמר מהזהו

 רבנו חדשו דבר הוא סמופת, צד על משה נברקת שייתרטטים
 שסעירונו הטפקות יזה וקמרנו סשף. כשסק בהמר ז"לנטים
 ולראשון.כירק

 סיבולת הנה, סנ4יא. יעודי יוזמות סנמלה השפקד5ם
 להורות 5ם : עינים לשני יפשר ס3ה סטובים, 43עידיםשקזירה
 היה שאם והאבות; לח כךרית שנאמר ימו סיערד,שחות
 שגיחות ךסיב ל.א שבוצה שבל.א אפשר חוזר, מינו הטובשהיעוד

 יעלו לזלתו. מהרע ההוא שלעוד למה ראם פנים. כלעל
 שעם קירץ, מירושת שהמנבא יטה 5ךרסם ביעודתאמר,

 למשובה, חיזרים סיו ד4ם לקם, יע ס3ה ל5ידסמ, טובסייתי

 תכף טלרים שיאמין שתיצא טה ולזה להם. מאריף היהאולי
 לו ויחשבה בה, "והאטין : ו( טו, )בראשית ייטרו סרנים,ליעוד
 כי 5דע "נטה ח(: )שם יטר סירץ ךרושת וציעודצדקה",

 34וחות הלבוגד: וכן היתרים. ניד ייפית עמי 4א ויו4ירשנה",
 לחורב הכולל רסירית לצטלק. רע שהיה למה ימלק,זכר

 ואזסרומיה סתורה טורדות כולל להיותו ם41ב,ובערבות
 שיכנסו ס3ה הטילה ברית ד4טנם דסדעים. הטוייםביעודיס
 הטייר מזה הששי בילל שיבא במו ה', עם בבריתישראל
 סצור.שזרת

 השפקר4ם
 שראשי

 סמויות ימ4לית סומלה סיני, כטשיג
 דעת לנו לסקנות שסנה אחשב, חיתון. יה כימיסתשנצזה
 נביא לחיותו ו?מסלל לסבו ירום מן סהוא, סדשע ולסרסםצודק,
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רא ה'אור במאמר
 ג ופרקבלל

 והפלא, הכס צד על הימה שהשגתו לו, נרמז יייהלשימיתו.
 כדין וליבית לדיר, סיתת 4הק סןה שיא ימו יסקוו סןהשלא
 4א קיתון, מדבור יז"ל, 1זל סנה סמולית 'לס"8רסםצוייר.
 יאקרה מכונתו, ףלע נקלותו 5ר9טה שסיתת 4זלמ,בסלדה
 ימו דגו', צלי" רכים 4שר אתקף ילכי "סלוא ל(: כב,)במדבר
 !ה שנצלם ולפי ב(. )קה, ]סססדרין[ )לדכות( ליטרא ןהש4א
 קבלת לשי כסליה, שלא בתירה סנים גלו חסמינו, קצתמעיני

 שזמין. 5נו שמימתם ז"לקדמתינו
 כ4ר "3ה משה. מהמי קימרון סנמלה סיני, כשסקוים
 רהתטדסם. ופרסומם ברבוים מיה שסיקרון סשני, כירקרטזנו
 ודיל ימלוז לי שיש בו יחשב השמש שצטידת סןהוים

 סיים סיקים היות נקבל שלא סןה אם קנה, נושאו,למשיבות
 יטיל ס"ה סמוסת ציה כי ס!ה. לשסק שקום 4ין הנהידברים,
 משה י4מייתי במסנועע, מקרה שהיא לבד, אחורה אוסמנוצה

 ,עצמים. קןית ססם שסןה סטכות בטקזת ~ayy, מופתיםסיי
 וימו הנתובים, יישט טדייים, סיים סיומם ישנירה4סל
 ש4א מה הנה !ה, על מופת 4א ל.א דים ססליסופים, רבשיראו
 שקצר ימה שהחטה אלא השפק. יסתר ייכקללה

~ 

 תיתוב
 סקעט יהוא סנס שהןה ידמה שיבר וסמשובה, בו.טלדבר
 לכיסת 9מוף הבקטה עת שסכה שיריה, למה רוה, טלרים.כלמי

,1tiG~icלבוא 14 "ףלא : יג( י, )יהושע יטרו זה על שזורה ימו 
 השמש שכהיות 4מו לבאו מסי שיא בו, ירצה ממים",יינם
 סיום שא.ז סחוש, 4זל ממטמרת שמנוצתו סיטים,ייטצע
 מיסירות משטה לשיימה שיישי ולפי ושלמות.יממימית

 שלא לאד קרוב הוא שצת, ספי נימסה שיא ואוליודול,
 היו שיא אותם זולתי בילחמה, בסיותם בתחורותרגישו

 כי סןדיצה, לסם חקדימו רלף לעטי, סומן לצייתבמלסטהן
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 במאמר ה'אוררב
 ג ד/פרקכלל

 בסיטה ססרג"לים ונעטים ילא בו וירגישו של'א 5ךסרקרוב
 רטוב מטני שנטשך שתוללת 4ם סמופת, מסלית ךלחיותתקיא.
 לסקנות כססר' זיקתו מילית רס?ה ; ממונתו לסקנות 4םגוממי,
 במשה. מזסירתו סתורה קזךה פרסומו, למעוט ס3ה לכד,טמינה
 5ןה, ס3ס שקססישו טססמינו, קצת דילי לזה נרצדווכסר

 נינסר י"לר שסנה יטר 245טה, פילגת שיקירותר4טרו'
 צטידת הוא כקשוטו, סנר היות שןסיב יסטה סשסש.טילא
 יסר שסיקסה כזניתו, יביא לו היה שלא "כלון, יעסקסגרם
 שאחור לנו, רהודיע פישוטי, שסעיד ילא ניום'מגזמה
 שלא סדי וזה, יסד. ייחס כן, גם סכוכבים דשיי היהסמנו?ה
 חכמתו. גזךה אשר סילסל, סימימיים סיךטים סדררימכליל

 יותר רשהנו?תם מודולים, סטסחיגים סם ש5יאורותרלפי
 בטסטר רחלה רסךס. סשטש כזכירת יזה יי סיהקרושת'
 התרו וךסאן שצור. יגזרת סוה סשפק יהמר כאור נוסיףסשלישי
 סנילאות. בענין ספלוס59קות
 סשסה שמינת סימלה ששלישי, כטשיג "שר השסקך4ם

 ס3ה סטם. לצבוית סימות לזמר לקיא סיני"יםלהתרשלות
 אמרם לרז"ל, אקד ניסד מאטר 4קכל כאשר שיקל, סטהסמרו
 למה סי ובאורו, יספסת". לישר"ל גרים "קשים פ: מז,)יבמות

 מ4היגים סשטימיים שסירמים סיקים, זה בזולתשחמס"ר,
 והרעית, לנולדים, "שי סס?לחות שיו סשסל; ס!השעולם
 סטלך; לסלמי "סירי" יסקר שסמס"י ימי סיבות, אלביחס
 סשנע שןססר למה סיטה, לסירת סש"י מסימתרציה

 סועת סלה סטנה טשי סמיה, וחיא לטלאסה'לסילימו,
 היו ק3ה ; רסצבודה מטמעה כקיום nicac מענושיסילמות
 יל"י לסיימם לישראל, קשים סימות משיי סטניםסגרים
 מה הגיע זה כל עם רקנה לא? רעיך ס!ה. סשלמות אלמרכנים
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רג ה'אור בי

 רלחיות מסיטה. זקר נשאר היה K'bui .בגויים ויצרבושים שבז וסל צ"ז' "סי לחטשך 4נסשומם ססשאים טסיבותשסיע
 בן סעיא ריי ימטטר סתורה, י,את סיטה לזכות שעליתמסיד
 לילולי סטל"ית הסכמה שצריחה מפות, גטדא יסוףצקש:א
 ופזורנו גלומנו, ש4ימזעות צדק, ויורה :בא עד לזולתנו;קיא
 מ44י"ים מופסי ויזכרו לאמות, י"ברף שמו ?"פרסםכגויים
 אחד, שנם למבדו כלם :באו סטטת ובסקלות סים;הילאות
 4ל אהפך אז "כי : ט( ג, )צפניה ייטרו סעילם, מן צ"2 שםויטסה
 סיפקות, אלו להתר שהיאה מה זהו דגו'. ברורה" שפהעמים
 הפרק. יזה בו שדיינו מהוהוא

 קדת בו שמעירו ס?סק על להעיר דכאן ראינו ל%וקנה
 ?חדש שהשם שיה "ם יעניו, ?שלט לא אמרו,מסימים.
 ושנוי ידייה לו שתמחדש אם נבדל, יחד שכל אושוילאות,

 ולז מקדם, ומגבל מסדר שהה או הנפלאות, 4הססדשרצון
 השם,יצתיד שמידיעת התבאר, שכקר וזה, שאישר. טבעייטל
 ססמישי בכלל לשלמות עיד וייבאר האישר, טבע ייטלל%
 שצור. כלזדת שטיירטזה

 סר4יעימטרק
 סתורה ש"4זרהו מה כפי הנבויה, מףרנת בו תשג אשר הףףךבנאור

 כעיון. ביתסכים

 שופע שפע היותה הנבואה, בודר שהתבסר למהואמר,
 השלמות אל שסמוכן מבאר, הוא הנה האדם, על ית4דךטס"ל
 אם ולזה, בצבודתו. עמיד והמתבודד בו סדיק הואסלה,

 בו וסדכקות הקשר :שג וסטווות סתורה שייטזעיתי"4"ר'
 מבאר, הוא וכאנושי, כמין השלמות מסלית שהיאימ4רר'
 במזנת הוא סיאת, המדריה בו תשג אשר ס4בוןשסדרף
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 במאמר ה'אוררד
 ד דנמרקבלל

 בכלל אמנם האמתית. והאהבה העבודה שהוא מ2ה,סלנךלית

 מ2ה, דסששר המבקות היות היאור, מקלית יתבקרמששי

 הוא רלזה מתורה. י4ט?עית נשג אשי כלם, ממעליותמקלית
 אל מיכן יומי ישה וס"ססה' מששי יתמזק "שר שכלמבאר,
 מק"בודדות ויפלע מ2ה, כקשר י"טיד דכטשר הלאת.ממיקה
 ?עיקה' ל,א "ם לקלחי, משסע עליי שישפע 9סק יין*"קסתו,
 שורה מלבואה "אין א(: צב, )שבת ואמרו י"ל קמנו יכירטעיק.
 עצמי "נאי הוא הסיטה קנה וישיר", גבור לסם עלאלא
 בעצם, ס2ה התילית 4ל המביאה היא התודה סךמת כילשיא,
 ב, )אבות באמדם ש"ל שרמזו ימו התכלית, ?שג לאובזוללה

 מוסן יותר שמנכיא לטה ר4קנם' לסיד". סירץ עם "לאה(:
 כירק שח"ס"י רקמו נקשו, את נושא הרא ולזה יולתו'למזשיר
 לזולתו. להוכיח לבו אטיץ להיות גבור, שיקנה חקנומשני,
 להטריד שיצטרך באפן דקר, לו שסר שי.א עשיר, בן נםרמסנו
 מטשנה. שיארה ימו יסלקו, שטם דייקנה מחיתו, בצרבינישו
 ויקליש סששי רייריד בסיליי' מסייתו נשוטט להיז סילסלסי

 בו ןיסבימו באהבתו, החסם ימבודד כקשר ולזה,מדנקית.
 9פק יין טך"ץ, טעיק נעיק לא כישי מהלנית, וישלמומיניים,
 מתנאי בקללה/ שבא טה לפי רהבה יבואי. יים עלייושנשסע
 כקרת מששי בבלל עוד שקא ימו הלקום, הוא מזהמשפע
 הוא. ערוךסלקום

 חסשרב שס"יש בטפסרם, בזה מפילוסופים דעתואולם

 כסינית ויוכן שלם, הקדמה לחו ליה כקשר יימדומיי,כשללי
 ממיכן סייש כן אם והנה ישי"נכא. 9סק איןמיריבות,
 אלא דעתם, קים סרב והגה יתנכא. של.א יפשר "ילממניאות

 האל כרצון יתנבא של.א יעבר ללבויה, ירסן שכטשרשהוסיף'
 דעת נקח שסאשר רזה, מעילאות. בדמות אצלו והואיתברף;
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יה ה'אור במאמר
 הכלל

 הזמן זה בסל KYn3 שלא סנה "יך סילא, ישארססילוסויים,
 אחר הטדר*ה ליאת שהגיע מי קורותיו, "לינו יעסקוטשר
 הירנים סכמת והנה סנססרת; מלאמה אלא התורה,לקינת

 לסלא. טסם הששוה מניעת יחס רלזה ; מאד מפרסמתושכשדים
 הגויים. בסכמי ר"ל בבלם, הזה הפלא איך יילא, עדיזריקים
 מקום יהנה ל.א שהנחנוה, ימו לאמתי, מדעת נניס כישרטלל
 תשג שבאמצעוטה וסיקסה שיטתית העבודה בי סרה.לסלא
 רחוק שהוא עם והטצוות. התירה יעים תשלם המדרגה,יאת
 הש"י שדש לה, מוכן ריחנה לנבואה שמילח שטי שנייה,מאד
 והנה מבעליו. הטוב למנעאות

-1UK 

 נרמה ין לערוך נאמר
 ענק ,ינו תבקש", אל יללות, לף ינקש "ואתה ה(: מה,)ירמיה
 גדולות. - נרזה בן ברוך בהק שהנבואה הרב. שיסר ימולזה,
 של.א יפשר אי טחוץ, טעיק לו נעיק ולא ליבואה סמרסזטסל

 יזולתו, סזמל יטרדות יסמיר של.א סליקניא,

-1UK 

 יעבלם
 "אין ב'(: ל' )שבת רז"ל במטמר nxc, כילות היבואהנינעת
 מתוך ילא עצבות, מתוף ול.א עילות, מתוך לא שורה,כיבואה
 ה"" יד עלי4 ןהקי lu~c יעל "והנה ט"ו( ג' )מ"ב שסטטישמחה,
 סנה. בפרק לבארו שרצינו מהוזהו

 לסל וסלסלה המאמר. מזה סרסיעי סילל נשלםיססאז
 ותסלה. ברבה בל על ומרומםלכדו,

 ססטישיסילל
 ,-בבחירה

- 

 השטחנה הבחידה, הוא מדת שטיסודית לנר קים שיסרלסי

 הפשוט לרצונו מנח שיהיה צריך טסל מגבל, דבר ליעלואנוס
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 במאמר ה'אוררו
 א ופרקבלל

 ; ומייחסת ראויה לו הצויה תשה ואז טסזדדין, 4סדלסל
 ראשיים והנה נמצא; ייפשר av" היות היחירה, ?סודוס"ה
 טדבריהם, לגדינו שהגיע מה לפי בסם, ומצינו בו, נ"סיטריסר
 והעיון. התורה כפי בהם שנחקר צריך קנה ; מתחלפותדעות
 חלקנו הנה כסותר, סלקי בשגי הם בהם שמצאנו שהדעותולפי
 הדעות בשתי לראשונים, משנים פרקים: לשלשה סןהסילל

 מה בו נזכיר והשלישי, דיריסם. בלס שבא כפיוטענותיהם,
 לנו. שיראה טה ליי והעיון התורהשתס?כהו

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

 ועצומות *דולות יקיות אל מביא בזה שהטעות עדלראשון,
 כנמצאות. רהשוחתו יתערףלידייתו
 כילל בדברינו שיראה סמו יךקים, שלשה עוד צרפנוולזה

 מצור. יסרתמןה

 סראשוךסלדק
 בצד אם זה, ?"יאר והפה נמצא. סייעי שטבע אריה סי דבתיאור

 סתורה. מצד יםלעיון.

 מפנים: יראה העיון, מצדאם
 או סיו טבעיים - שסדסרים טב4ר' שהוא לטה כיטסם/
 והם: סבות, ארבע בקדיטת אלא ימצאו לא -מלאכותיים
 בספר שהיבאר ימו רסמילית, והצורה, ושאמי,שפועל,
 סבומיסם שטקזת הדברים, בקסת נראה וקנסנו"סשטע".
 של.א או בלם, שייצאו ואפשר נמלאות, בלתי וקציםנילאות,
 הדברים אפשרות י"ם'ב הדברים סבות יאפשרות קנה ;יטלאו
עצמם.
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יז ה'אור במאמר
 א שפרקכלל

 מהם שהדברים, "ששמע", 4ססר ה"54ר שפבךונזחת,

 כלם הך4רים היו נאם נישם. ימיית רסהזימד יקרישיבאי
 סל ס2ה כטלא, ס4ישר יכע ס2ה ל.א אם שיתחיב סמומחשים,
 יצדק לא שייצא, מחיב שהוא ומה שאצא, מחיב מסם4סד
 שיצלה טסי טשטש צלות יזוקק לא כי יקרי, שייצאצלו

 ושטבע קס2נים', 9לם סדברים שסין טבלי היא רלהימקרה.
 גטזא.סיור

 נמחא, סיסשר טנע ס2ה לא שאםימסם,

 רס2-

 סידם
 רהיה בטל, דקר וססריצות ססשמךלות מיה י?לומיו, עלמכדח
 רססזעית ססגונית ובטול וסחמלידית, סלמוד בטולממסיב
 וסיריסה סמועילים, רהךסרים סקסינים כמסיפות רהזריזותפלם,
 דסמוחש. סטירים סיף כלו רזה סמ?יקין.מן

 סיסש 4ל נטשף לידם סדצט שסה למה ייימסם'
 דיר 4ה שייעל ראוי 5ין מחטר' נידלת סיא 4שיסטדירת,
 ,בגופות פועלים שסם סגלגלים/ גופות תאסר, יעלוסקרי'

 דסהטר ליעל,, קיד היא שסקנדל קבאר, שהוא לטהסשסלימ.
 ולזה ajiwn~ שסמר ב"מה זה שהמסער ימו לקמיעי,ט?סד
 שסגלגלים, שיישב, ראוי4ין

~nxzi ויסריחו ייעלו גופות, נצלי 
 חלב. מסל השולל טילה, בו סדציז 4סל ן74ם'נקש

 ס4סשר שטבע סעירן' מצד ירידן כינית אלר מכלקנה
 מינים: כן גם יבאר הוא סתורה טצד אולםנטלא.

 קידח סידם רסנה יס2יים' 9לם סךסרים זיו שיםמסם'
 שהם 5סי לנשלה' ו4זסרומיס עתודה טזדות מיי ממזיד,על

 ?עלת בעל ריעפו קכדחות, סידם יעלות לציות מועילות,בלתי
 צליסם.ורצון

 ס4מרל ס2ה ילצלימיו' טכךח סעדם ס2ה שיםומסם,
 מבאר שהוא לטה סלילה. ימ4רף' יסקו צלל צליסםרסענש
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 במאמר ה'אוררח
 ב היתפרקכלל

 האדם בפסלות אלא רשל ל'א כיעלית, ושענש שהסמיללעקמו,
 4סם יטכן ל.א וינוס, מירח שהוא כיעלית ט9לסרצעיית,

 הוא סתורה, משרשי שרש רסענש שאמיל ולסי וענש.גמול
 אנס מסל ונקי יי?לוטיו, משלח רצון כעל שהאדםמחרב
 סירק. !ה אנת רהוא נטלא. עיקשי שטנע י"ן"ר יטןהרסירס.

 סטני*סידק
 נקיא. ילתי ס4ישי שטכע שיראה מי דעתיכאור

 התורה. מצד ואם לעיון מצד אם כן, גם יתיסרראה
 מפנים: יראה הערן מצדאם

 הדקרים שסל הטיעית, בחכמה שהתקטר למה כיטסם,
 סבות ארבע בהכרח יקדם ותייסד, ההוה תצתאוילים

 הממולכים ימצאו הסבות שביציאות וס"ה,לטציאותם.
 אפשרי. לא ישב, סטסו9בים מציאות בן, אם סנהיסךרס,
 בהברח, מקן הוא ה3ה הסבות, במציאות כן גם נעיזוכישר
 י"ס4ב יטזיאיטז טשי טליסז' אחרות סבות לפיאותשיקים
 ל.א יחיב, קריאותם בהכרס ויאה ההם. ססבותמציאות
 המשפט יאה לסרות, סבות ההם לסבות יבקש וכטשייישרי.
 המציאות המחיב הראשון, אמצא 4ל שיקלה עד 4סד,4סם
 נטלא. יל"י סיישי שטיע כן, "ם ססס"ר שמי.יצירך

 שאפשר שהדקר עליו, ומסים יעקמו מהידוע שהואומהם,
 ; הקדרו על טציאותו תקריע לסלה יצטרך ימצא, ושיאשייצא

 קנה נקזא, האפשר בטשר ולזה, קרם. ההעדר הרה לא,ואם
 הידרו, על מציאותו והברייה חן9ה ס9ה קדטה ך9ריצירך
 בן aA נעין וכקשר טח?ב. אפשר, קנח טשי כן "ם סנט?אראה
 ?תחיב נמצאת, יש13יחה יישרית, אחה אם הקודשתביבה
 טשר עד נמלא. ה1ח טשר שראשון יאפשר ה"ס?ב ישר9ה
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יט ה'אור ב%

 סי?יאות הקח2ב לראשון, ןהנקזא כראשונה סטלה 4ייללה
ימירך.

 ~?KX מה שסל ?ליו, ומ-סם יעקמו ס?דוע מן שהואומסם,
 ילזה יוצי"הי. זולתו, מוציא יל י?טרך הפעל, 4ל סיסמן

 הרצון קנה טה, דבר לפעל לאדם רצון ךתחדש שכישרימסיב,
 ; ,יהכרח זולתו מוציאו סנה הפעל/ 4ל רנ"א יבם סנהטשר

 עם ילסיכים לסמקכץ הטמעורר סים הניע אשר הדברוהוא
 לרצון. nOg שהוא "סנסש", נססי שק"ס"ר ימו סידטה'מדם
 יסר סדצון, סכת הוא אשר סהוא הקבוץ ישנקזא כן, "םקנה
 סטניע. סשנטזא מסיב כן 02 וסקבוץ מחיב, לדיוןהזה

 אשר ליד, סדצון הוא יהוא, סרציז שסטניע רזה,רךשייטי
 "ם יטולים: משני יסד מזה יתחיב הנה סףיוב, הפףהוא
 ןהוא הפי. אל C~c מן ומוציאו לעקמו טניע סרסישיסרה
 קודם, רצון לרצון, שיהנה וים ?ליס. סריסם ססקדטהיסך
 אחר רזון הקודם ולרצון הפעל, 4ל ס"ס טן ויוזייהו?ניעהו
 אקטול. למסלית והוא יב"כנ. ףצוכיב2 4סד ללצון רימסמב ;קודם
 יפשר. , כן "0 ישה רל.א לו, מסקידם י"סךב אחד שסלעם

 דבר שסל שנימר, כמו יעלמו, הידוע מן שהואימים,
 ולזה, עצמו. ?חדש ל.א סדיר כי ?סדשהו. יחדש אל לריףקידש

 4סת ומכונה יחד ולזג אסד מזב על אנשים שני שיסיג ?ץ2רלו
 ף4סד שיךסר, שבר לא ילל, סלוף ילי לדנר-סה' יסדויסס

 סה היסד ויףזה ש?ךסר ?מסרב טבל הסדרו. דס"סרק?יאררנו,
 רףצון, כיחירה, ממחלפים סיו a~ui רזה/ ס"סר. רריהשיסר
 מי כקדוש, סכת יטה מחדש. יל יצטרף מלדש, סקלוף,לעיות
 מכל ומבונה ומילד יסוג מיכימים שסם 4סר ומדע,ימן

 "ין סגה ניסע/ סילו, האנשים שי?יאות סימת ואם ?סיידים
 מיסיר וכטלר יישר' סייתי YD" אסל נשנע, היותו ט?דססייב
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 במאמר ה'אוררו
 ב אפרקכלל

 טס2ב היא כל אם הכה אחד, הרצון שיהיה בהם מחיבשהוא
 יישרי. כן אם ישה ול.אוהכרחי,

 שגדיעת סט"טר' עזה הראשון כילל סס)"ר שיסריטרם,
 קידרים, הם ואם פרטים, שהם במה סירטים לסל טשסתסשי"ט
 כסלק שישסע טס2ב, הוא ולזה סט?יאות. 4ל שאושיא
 ו"ם שקיע; יסייט ~o?1 היא שיגיע, סיישי טסלקיס"סד
 שהנח טה כן, "ם טעות. או מסש)ה אסל ץדי?ה, הץטה לאלא,
 טט3ו. קטלט "יז קשב, הואיישר,

 להודות ג?טיף קגה נט?א' סיסשי יכע ס2ה שאםוטסם,
 סרה גזילת כסלקים, משכי ייסד כרצון שי?יאותיסורס,
 מעצמותו, "י34ו בו שץדי?תו כן, אם וי"ס"ב אסירי.מחך)ת,
 קנויה ץדי?תו תקךה ")ל ס)מם' להיותו הנמצאות3ץדיעתו
 לידיעתו שהקזה סיטול בתבלית והוא טט?יאותם.יג"?לת
 טזולתו.סילסלה

 תחךה ךשי.א כירטים, ססש*סה סי מבאר, שהוארטבם,
 נמנע והוא היולני. בלח אלא. נינעת, היא ככולל, הסדורמצד
 סלה יזרלת שיסר סעד מציאות לשיות רהגה יתבוף.בחקו

 סבולי. מסדיי טרד משגת "יגגה הגהקסוסת,
 שיישי שטכע העיון ט?ד יראה הדברים, "לו מסלה3ה
 גטזא.בלתי

 ספק שאין בטה ממנה שיתן"ר לטה סתירה, ט?דואולם
 בסל סקסת שהיא סלם מידיעת שזכרנו, טטהציטטתי,
 מידיעים שסיו נמצא, ב3כי"ים וגם נעדרים, סם וסםמירטים,
 בעצמם, שחיכים היו לא ואם שיותם, קדם סידטים מןערכה
 זה שבל יסרעה. סע24ז ימר יךסירה, טליי שהוא טהרצוני,
 הפרק. זה כונת והוא נק?א. כלתי האישר שטבע 4לו2ההוראה
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