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ייא

אור ה'

מאמר ב

כלל הארקג

משרקס*לישי

בבאור הלעת סקסתייפי

מה שחיבתו סתוךה דסע"ון.

ן טץנות טס7בוה מציאות טבע
ונאמר ,שאסר שישי9א

סיסשר,ויץ3ותטס7ביתיעדרו ,סנה לא נשאר,ילאשיהנה
א בצד-מה.
נטלא יצר-מה ,ובלחינקי
הם
טבע
אלו סזדדין? מייתןך"דע.

.וטה

סיישי

שמר,שכישרעינוכיץנות סקס7בות מציאותו,,הנה
טציאותו אלא בסקינת עצמו.

ל.א

7ס7ביורה ,שהטענה סיאשינה' מסיית קטתסדירים;יישר

שיטלאו 9ל סבותיכם רשל.א ייצאו ,סנה הואטעיי
ה על
סךרוש .ןןה,שלישרות סטבות ההם הוא סךררש 02כן.ולזה
כךרוש מןה.
לא תתןסיטת
ואולם סינרה ,סלקיסה ססךצון .למה שהוא,יבאר,
שסירם ,שירזה רשלאיךזה' הואגסכן טעך9העל הדרוש,
בי ל
לאומריבסעדריכ
עמיישר ,יאמר' כי ס?צון' לו מניע
7ניעהו407 ,ב חול סךצון כך4ריהוא אויהסבו ,המניע ההוא
ישה סכתלרצון.ולוהיף2הסטניע הוא סקסיבחול הר-ון ,עם
ס?צת ?צת ,לא חיוברקירם;כי הואלעצמותון
י
ש
ס
4
7ס7יהושירצה סאסד,
שירזהיסדמפסיכיםיעלה,לולי
י
ע
י
נ
ט
רהוא לא ירגישישוםסיךם ואנס.רלחיית לעימותו
שיוזהיסד סחניסקסיים לשוה ,יקרא רצוז' סויב.
ואולם השלישית ,סלקוסה טטה שס"ן"ר בטבעיות,
טהירת קחתסדירים נוטלים וקרי .הנה ל.א ססמב האסשרות

ילל

חי"ר

יא

יישר

אלא כבחינת עקמו ,יטסצד סהוא תמ"טת נסילסםיצקנה.

אבל ל.איטנעשיא?טזאייסברתיסםישר

לסיבות קציאותם.
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אור ה'

ריב

מאמר ב

כלל ופרקג

ואולם סר4יעית,שיסודה
מבאר ,של.א"סיב אלאיישרות
האמר ,שאלו סנה חיות סייש סנה טכךח לקיית ?שיר
ססריצית רסהש"דלות ,הוא
ם לעימותם .כאלו
סדירי

לעימותו,סיהסקש"דלרתכ"סיסתסקרנים דבר4טל".בל אם
י4חינתסלתו ,אשר הואססריצות
קנח אפשרלע?מיתי,

יטייב

רסקש"דלות. ,קנה לא יסדה הסהיצות וסקשתךלרת לכשלה,
"4ל וקדה סס4ה העצמית לחמיסת סקסינים ,ואסיסתהקנינים
מסובב לה.וסיןךרף לוטרסיות סס4ה לכשלה למסובב ,אלא
ו טסמב לעימותו ,במציאות
אם כן סכה מלסוחב מצדעימ
סס4ה אויזולתה,ועז ל.א הכה יסובב.
ואולם הסמישית ,הוא מלארשי.
א תתל סטטת על כל
ה נבדלת4",ל היא היולנית
ינים .וזה ,שס4סש סטך4רתיינ
ת משג הבעלנחש.ךלזה הוא אפשר לגופות הגלגלים,
ומייעל
,
ש
ס
4
ו
ע
י
נ
~
ר
ג סכעל
יטל שכן יטניעיקם ,שיפצלויטז
סלם
עם מלם סטדטה יהדה
סט"עירר"/שר 4יט?ערת
הרצון ,כמושק""4ר בסקר "הנפש" .ראם תאה הקאהעל צד

סייטתי

ר האפשרותקים ,ל.איחקיר זהטסטצנהההיא.
שחירב,אוישי
ששענות שטצדסעית 1שססלב
ילז
ה הוא מבאר ,שטיל
ללאי4סינת ערמות הדקרים הנמצאים,
מציאות טבע
ולא בבחינת סבותיהם.
והנהשיינות אשר טצד סתורה ,גם בן לא,סיב
ו אלא
ט?יאותו כטחינת עצמו.
וזה ,שסטענה הלקאה ממרוות סתורהו"זסרו"יס,שים
סיר כדקרים טסכבים ,סיו סטזוות וס"זסרות לכשלה ,היא
מבארשי.א"סיב עלא כקשרות הך4ריםייחינת ??טם.וזה
"טנמQKIU ,סיר סך4ריםטסכ4ים בךחינת עצמם,סיו סט?וות
וס"זסרותלכשלה;"4ל"םסדיריםיישרמיכ
ו בלחינת ע?טם'

שיישי,

יסל
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מאמר ב

כלל הזפרקג

ייג

אור ה'

ועקיביםיבחינת סבותיהם ,ל.אסיוממצויתוהקיסרותלבילה,
"סללמצליתלשוב.ןזה,כייחי
וסבותמניעותלדברים אשר הם
יישריי
םיעצטם ,בטדרנת סטבות 4שר סם סבותלמסו4ביסם.
כסריצות והזריזות"4סיסתסקיטים ,ואל הדקרים ממועילים,
רס4ריסה טן סטזיקים .ולזה י"אטת שקין כטענה ס?את טה
שלסיביציאות אישרות בבחינת מסקה.
ואולם הטענהסינית,סלקיסהמס*מרליהענש ,שאםהיה
האךם מכרחסטעשיי'ס"
הסימול יהענש עליהם צול בחקו

ייצרך
 ,יך4ה שקיא טענה סזקה לבטל כל
ושנתבונן בה",ין סתךה ממה שיקשה.יזה ,שאםריוסימול
דהענש מתחץבים מהעבודות ולסברות כקתסיב סססובסיםטן
סיבות ,הנה לאיאסר 4סםוניותםצןל.ימ
ושאי34ולל השרב
ויזולתךצון.והפיל כבר
4ל קאששישרף ,ראםה"הקךסתו"לי
זהבטיסר סשלישי כ4ןרת סצור.
הטענות להם מצדסע-זן ומצד
ולזה הוא קטאר,שאין
בבחינתסיתר .וכן
מתורה ,מה שןחיב מציאות שסע
אמר ,שכאשרעינוליצנותהמחץבית סעףרו ,ק3ה ל.איסלברהו
אלא בבחינת סלתו.
וזה ,שהטינה סראשינה רמשנית ומשלישית ,מלקרחות
ל סמעל,
טוובות הדברים ומקיניעים סמוצי"ים קןסיס"
רמטענה.הרביעית ההכרחית 02 ,סן מבארמעינם של.א יתנו
כחיוב אלא בבחינת מטבות",סל בלחינתעיטם לסרישירו
ו שתאטם בקמר הראשון ,שהוא בבחינת עצמו
יישר"ים.ימ
לקכל סל כצורותיב
א זו "סר סור זו .וקם כבחינת
מלניעים ,הרא קשב למממנות ממרחשת ?אאר בבחינת סלתו,
לא :סור טענו .ולזה
רהוא עם לקשרותו בבחינת עקמו

חלובי

י"יאי

ילל

ייפשר

,

יישרי

~WK

ואמנם
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אור ה'

ריד

מאמר ב

כלל שפרקג

בהממיות הזאאריש לו חירבלבוזיגידזינרנסירנו ,ר"ל אשר

נסור,ולישרותניסיייקינת
יצתיד ,ומהודעת
וכן עקצנות שלקיחות מידיעת
~
u
p
c
ה שנמלה בו מ(חיךה,היא טב4ר
סצמידיתלרייסים,רעףיט
עצמו,

~UTN

לא נסור.

ריקיז
שלאהציינה ?טרלסיסשיית נךקינת ערסם(4 .ליס
ליחינת עיטם,ופחמיים בבחינת מבימם,
מך(רים

יישייים

ומצד סיובם הואהידייה
ן ומצד
רלזה הואיבארשעיןיטלמיינות סמם טצדויעיו
מתירה טהשיחיב חיוב הדקרים בךחינת עצמם .ולזה סנה
סמטתמגמור,כפי מהשהס?נהו התורהויעיון,שינעליישר
קדם חיולם.

נמלא ?דקרים בבחינת עלטם ,לא ילקינת סבותם .אלא
שספרסום (זהטזיק לסמון ,לטהשמסשבוהו קמנ?לותלעושי
הרטה;רל.א
שמענשנטשך"מצברותיהטשךמקסובבמן
י
ש
י
ג
ף
י
מסלה,רלזה סלהממסיטה ס4להית' לשרטם  -ר"ללטעיית
ול"זסרות -יק?עייםקניעיםוסבות חזקותלהישירהידם 4ל
ממקלסהכשנישית.רוהקטנםלטיבירסקדומששוט .והואמישר
ס4להיסכךטזייטרו" :סיכישרליסריי
ש 4ת בנו ה' אלהיף
 ,שהאב ל.א?וסר 4תבנולבונתמרקטה .ול.א
טבי?כ" .שהואידוע
ר השם את
למכליתעזיתמישי,ילאלתוללתסנן.רסןישזיס
האדם ,אין הברנה ה23מה מטת ,ולא למכלית הישרסידיני,
א ?דיותסידםדצוני *מור בל.אשים הסרח
 "a31KWראוייל
ואנס(4 ,ל הבהה ,מטוב לקללסיטה ,רהואמטוגן בו .ולזה
יהגה ראוי גםבחיותו קח?ב בבחינת סלתו ,שזהו מטובלידם.
אלא שצריך להטעורר ,שמחיובוהזוי הוא ךאוי ,בשיאה
באסן שלא ירגיש בו מפועל אגס וסכרמ,והיא סודמיסירה
ם ולאנס ,ך"ל שיפעל לאדם והוא
והךצו ;7אבל בפסלותאסיר
קכךח ואנוס ,ולא יפצלם ברצונו ,הבה למה שאינ3ו פועל
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אור ה'

מאמר ב

כלל הנפרקג

יפי

יסקסטת לחו המתעורר עם המדמה,איננושצלנלשו'ר"י
זךאוי
שיטשר יוענש .וזה,שאיןלפוזלותלכנסיות מבואלשתה?ינה
סטץוותוה"זסרות מניעות לעשותם אולהירחק טסם.כי מה
שעיןלירםלביאעליי ,ל.א ימכן בו ט14ה ו5זס?ה .ורעוש
ונעכרות ל.אישהמסיי
רסטלסי' לטה שלאנסשך טהרמטוב.
ייפשרמילתי שלאטר
וסנהכפי סתורה ע" :5ראולם"ם"
ע סרצתכן חיב ,שיךץה ושלא ירץה בזולתמניצ טחוץ,
זיכ
והוא מדעתסיכון סתורה) ,בבריפשרשתפל החלקהכדרר
לק"מ ככלל הראשון מןה סמטטר .וןה ,שוחרה סך4ר
עץמו וסבותיו /וטחן בסכת ?דיצתו .במו
שסי
-UjKסשרקישסנח נטלאתייע,היא
4ךסינתצץמי,
ןהוא מהב בבחינתיציאותויז
 ,רהיותו ?דוע .ראם ?דיצתו
ד"4רףכך4רים היא קדםסיומם,רל!היראו שטה שהוא משב
י4סינת ?דיצתו,
סנהייננו
קדם היותו ,אימו
הואיסשריייחינ
ת עץמו.ילהיות ?דיצתו ית4רךכלתי
נוצלת נזמן ,הנה?ריצתויעקידבידייתנו נדבריםסנטי"ים,
הירסרחייביעצם סך4רים.
לשר ל'א
אלא שכאשרנקשה רלאמר,סים?דיעתוקנויהמסנטץ"ים,
ת לחסרונים;נשיב ונאמר ,אנחנו לא
סמו שקדםדשניסיסקי
עץמותו .רהוא דרך הרבלפידעתנו.
נדע5יך ?דע5 /סר
י
ת
ע
י
ד
י
ש
ד יסנוטו4ד; ,כי לטה שהוא
יאולם כ4ראישר שמלטיעי
יבאר ,שהדברים סטזגים ריסםיזגים כסי טבע סך4רים
סייגים ,לסל לסי שסע סטשיג; וזה יראה הךאות מפיר
נסיגת סחוטים,סי סנה חוש סטשושישיג משגו בכשיקרב
ייטששהי,ונשיג כעקום סטשוש לכד ,הם או קר,קשי או
"ליי
רבות ,וחוש הראותישיגירתוק מקום,עניו,וכן ההקש
;
רלזה ס"הסטשיג סןהנצחיכלתינעלהנוטן,ראוישחייג

ין

יפי
יישריייסינת

יישרי'

טיל

יסשיי

יישמי

"סיב

סטשי

כשיי
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רטז

אור ה'

מאמר ב

קג
בללהייפר

משגו כסי טדך4תו ,שהוא כלתי נסלה כזטן ,וזה
וסנה
לעימותו.רלזהישיגסטה שלאנקיא5 ,ז4הנדחית,ייל
אמנם

נקיא.

ליישרי,

כל
[נ"א:והילל העולהמסףסרים,כי סהטרסרה
טשר לא משל בו הבחידה ,סין קטלט ממנו ,מקיזתו מחיב
כלחינת סלתו ,ולפשרייךחינתעקמו.רסףסרים אשרתשל בסם
5יקיךה ,אם [אמר שטבע סךצון כן חיב שיך?ה ושלא ירצה

ונזילתמניע מחוץ ,והוא הףךףאכוןלפי התורה,יקיוהדירים
יסשרייםכיחינת סבתם רע?מרננם ,ומשבים בבחינת ןדיעת

חשם.ולהיוונם אפשרייםכסחינת עצמותם ,קנההסריצותךאוי
בהם ,רהמצוות רף"זהרות ,ד*5מול ולערש עליהם .לטה שאם
ר הןסהןדיעתסים בו בהפף .רלא ישאר
היה בוחרהסיף,יס
ם הדבריםסיפשריים; וכסר השבנו
אלאהשילהסיףידעסי
בו ,אםלפידעתסרב ,ואםלסידלחנו .ובכלל ,למה שהוא מקנה
בהם ךאונה רמח~בת].
סיזיאות לזולתו מהנמציים,
קירשישה ,שרשסעהז יסרניות מצד,וחייב מצד.מיד
חטלט ממנר.

הידייה
9יי'

ס לשלוםויצא בשלום,על בל
ין4רסעידסילם,טשינינ
ו (אבות ג ,טו)" :סכל צפוי והרשות
סצקקיתיטורטר קצר.יטר
נתונה .הטוביעולםנדון .רסלללפי לב המעשה" .חנהבימרו

"[5ל צפוי" ,הורה ,שבוסרים כלם מסירים וידועים .והוא

רשרש כגדולישראין ספק כטמטתו' ניעדבורעלי קסת
מסמינו ,והוא טשרסייטנולנזיי טשי
ת הסוד סרה ,לטהשנמסרצובו
רכים מיטתנו סיום; ובאמרו "והרשות סתרנה" ,העיד על סוד
סיחיךה ולרצון,רכי רשותסל אדם נתונהלוכלחינת עלמו,כי
לא תעל הצויה למבךח ר4נוס .ובאקרו "ולטוב העולם נדון",
סעיד בו על ס*שר סטלקיסיין
 ,ר"ל כקמול וענש ,שאיננו ל.א
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עמר ב
בללהייפר
קד

אור ה'

חז

לננכלית נשמה ,ולא לכונת כששתישר מדיני המוני  -וזה
לחיוב אשר מפאת מסבות  -אלא לסכת הטוב ,במו
ששרם .ע"מ :רןה קטנם לא לחיוב אשרמיטת מסבות,
לסכת סטוב ,במו שקרם].
שסעיד על חיוב
ובממרו "רהלללפי רב מטעשה"1
סמבות ש"ש שם ,קרובות ורחוקות,יסקרו" :כינבה טעל*בה
שטר" .אוירכז אל השרשס2דיעלסיסקילה,סיותסעילםנדון
חסרךבו .או אפשר 4 Tu-~laל שרשגדולשייבארבבללהששי
בגזרת עצור.

יטנם

ילא

מישי

סטרקלרביעי

רעיך שוהיה סיעת סןה מסחיוב ,אם החירב בבחינת
ססבות ,או סחירב בבחינת ?דיצתו יתברך ,נרטז כרקימות
כיתובים,וייחוד בספר קהלת,ובמסטרי רז"ל במקומות .אטךם
(חולין ז ,ב)" :אין 4דםנשף באצסעו מלמטהשאיןמכריזיוצליו
ייפל סנופל ממנו" -
טלטעלה".ההךשיקטרי (דברים כב' ח)"י
"ראויזהלשל מששת?מייראשית,שקרי לאנפלרהבתוב קראו
נופל.יל
אשטנל*ליןזבררנעל?דיזכאיךחובהעלךי ח2ב"(ספרי
תצא).הרי שעםחיותצךרוסס4סשייים טהשצברו ,מששת?מי
לראשית ס2ה ראוי ןה לשל.רוויי
ה מקריסה,יעדר מטצקה.
יעםשיהיסס 4ל הקרי ,והדיצה בונינעתלידם
 ,לטה של'א
מקיףסיךסים ,לקיומםיכ"ת ,קטנם היאקהית למי שהא
ככ"מ[וידיעתו ככ"מ].
יסטה שיורה על זה גם כן ,קטרם (ע"ז ד ,ט" :ל.א דוד ה2ה
ראוי לאותה טצשה ,רלאישראלהיוראויין לאותו מעשה .אלא
לוטר לף1שים סלאאיד אומריםלו כלף אזלאיד ,ואם סטא
התירנאשים .והנה ל.א
צבור אוקריםלוסלךעצל צבור".ועם,
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ריח

אור ה'

מאמר ב

כלל ה/פרק ד

יתישבזהילאסדרףטשילסרני'.מהשיורהעלסחייב

גם 3ן,

ימרם (ע"ז ה ,א)" :ביצהשיטר להם סש"4ה מי ימן וסלה
לבבם זה לסם ,הלה לסם לומרתן"טה .ותף משה ל.א ךטלה
א לאסרטךסעים שנה .מסאןשאין 4דםיורד
להםלישך"ליל
לסוף כעת רבו אלא עד "ך4עים שנה" .ומטטרלםרכים זולת
אלה,מוסיפין ספק ומבוכה לפי סכך4ה מסם ,ררםטמישכים
סףךך סלה ססשעם.
זממהשיורה על קמום ההשתדלות עם החיוב ,הוא אמרם
(אבות א,יד)" :אםאיןסגיליסילי,יסשינילעצמיטהטסי,ו"ם
ם זהיתם ,אין צרף לןכךם .כמו מה
עכשו "ימתי".ךריי

"סרר כ*טךא קקה (כט ,א)":כיכיל (ששה)["רמצה]דסיים
לי
ש

ימיית

מכות (יא ,ב)" :אם עד של'א
סטהלישה".וסמי שסא
 ,ומנו להן*דול אחר ,ונגמרדינו ,חוזר
עמריינו מתטסן*דיל

ס*טרא" :מאי טוהליהלמיצכד,סרה
יריאתו שלשסי".
י
י
ט
ס
ו
ו לזכות רל.א בקש" .שסל אלו
לו למקש רהטים שיקמריינ
השימסיר,טקיות הדקרים
סטטטרים"ין לסםקיוםילאיט
3לם מסדרים וידועים לו ימסרך ,טן?"םסיו בקיר~ים.ודי

אי

יזה לפיטימנו.

לסששייבאודבךיםטיסיטיםונאומים 4ל סדעת
ךהכהסיל
יטסכים טסל צד.
ס2ה .לחיות שסעסיטת עד
י
מ
צ
ע
ל
ככלל שראשון מרה
ושסאן קמר ששסק ס*דול,
י
נ
ד
ע
י
ש
ו וצליסריהמןלראשונים.
סטופרלסיירובסאן,טשייצד
י
ב
כי ל.א שצרוסחיוב אשריסכים עם ששרשטלייסתויי,רחם
סיה טה של.איסילהו
סטדיניסימוני[ .נ"א:וסל שבן,לפי
דעת התוךה רהואהנבון,שיקסיםס*שיסידיניססמוני'ידעהו].
רסטקלה לסללכיו וקרומם על סל בדכה ומקלה.

סייר
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ריש

אור ה'

מאמר ב

כלל הנפרק ה

סטרק סססישי

בתוספת באור כדצת עזהננ"ט:לשמי כדעות] ,בהמר ס9סק לעצום סןה
תשר ל"א 9רוהקדמיים לסקמ5קצליי
 ,והוא ,איך ?9כים הישר ס5ל'סי
בגמול וענש עם החיוב .ואםס:ה ששכים ,מההכירשבין לחיוב טשר
תגויבות לזולת ףרגש אנסוהירס,וניןסחייב אשריהרגש אנס
ייחינ
וף9ךס.

רזה,שיירייושב ,שאםטעומיסט"וותוהעכרות"ם

סבות,

רסימולויענשמסוככים להם ,עםחיובסטעשים; הנה ל.אהדה
 ,מסחירב בהרגש הכרס,
ראוי שיבדל חיוב בזולת uiAnnסירס
רסימול והענש מסבביםליסד ,וכלתי טק(כים לאחר.
יש"חי
ן קטלט לחיובישום פנים .ואם היהשנורהבהביל
4סרשיי
מקוםלנמול וענש ,לטה
הזה,שבנירגשסאנס וההברם לא
שי.איחנה רצוני ;ששיאירעיש אנס יקרארציני,ו"ם
ב35ות
א של.אירגישבסירם; קנה בדעות
הואיברח,יל
י
ש
ט
סתוריות ,שיך ישה בהם גמול ןענש? סיימן ד4דע,כי הוא
מבארלפיסקילהשיענש (סםנילא.י4טךם(ר"היז' א)":טיל
קטינים והאפיקורסים ושספרו בתורה ושכפרוברוחית המתים".
ר4מרם נטשנה(סנהדייז צ ,א)":וסיףשטיו לסם סלקלעילם
ווליחידה מלוא בסם
סבא" וכו' .וכסר יך4ה בסםשייןלדצי

יז ילל

,יל, .ו.זה מ.פ
בל
נים:
ז.

יהיה

ראשונה ,שאם סדה הרצוןמירחי
,
ה
ז
ר
שקרציו' לו
סימלה לא תשה טדר4מהיחזק סטטת.
שירזה רשלאירצה .וכסריוכללפקטיןשני בסותרים בבאזה
4סר סור זה ,וכן תמיד,רזה אםירזה להאמינם .רהוא בתכלית

(טמונות' קנה אם כן,

הבטול.

'סטניע
שנית,שיםהדהסךצוןהכרחי (4מונה' קנה 4םסי
שקידש האמונהסוגיא לספק הקטתבו.וזה,שיםהמניע

ילקי
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אור ה'

רב

מאמר ב

כללהיפרק ה

טקטק סטטתילל ,קנה5יןעדףבולרצון .ואם סקסדשטשיק

האטת בו ,קנה "ם כז כאמונה קשפק האמת (ה.
שלישית,
טזה הצד שאיןלרצין מבוא על וכאמונה.
וזה,שטיןסימונה דקר ,זולת חיובהיות הדבר חוץ לנפש כמו
שהיא כשש .ומה שהוא חוץ לשש אין לו התלותכרצין
סטמרנה בו זהראכן .חנה אם כן,אין לאמונה הטלות(רצון.
ר5סרשהתעיר זה ,אמר ,שהמאמין אמעה-טה ,רכלשכד
אםהיא אמונה מופתית ,יפשרסכלתישירגישחיוביד;כיח
גמור לסטטיןסימונהיחיא .וזה ,שאסר שסטניע סהוא חזק
סחירב,אין תמלט ממנו ,והוא המופתהיחלט",סרשהנינוע
טמעה משתית ,הנה החיוב וההברם טבלר יטך4שיזלו,
שהוא נמנע בלקו להאמין סותר האמונהסהיא .ולזה ,אם ליה
סטין סנה מההכףס ,רצוני ,המרגש בלתי ראוי הגמול והענש
ךיטמןסימול והענש
מה שהנח ,הנה ל.א לשער"י
אימונות.
ב
י,
יהנה מה שראוישיימר
ספלו ,כפי מה
שלאמר.
ריג
ה ראשונה ,למה שהישר סטל.הי פונה תמיד 4ל הטוב
רסשלמות; והכה קטוב והשלמות המצא סבות קריעות אל
יללות סטוב; הכה מחרב בהק
אטלסילסקז"ת המצוות
רסימול והענש בהם ,להיותם סבות מניעות אל פועלות הטוב.
שיו סבות מניעות ,לטה שהגמול והענש נמשך ~ ,DCכרוטשך
שלסובב מהטיה .ולזהיניעו סףצון והבחירה אל מה שראוי

יריה

"י

גילה

צלייימי

יסתרהיסקית

שישי

להטקרב"ליו ולהסריק טסנו :ולזה העישב שראוי שיסכים
ל והענש עם החיוב.
סיקר לקלחיכימי
רטמנםשיידליש
רבין החיוב בזולתירגש אנס והברח,

יכיל שקייב אשר בהתרגש אנס הסירס,

הבה הוא ףאוי ,מטה
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מאמר ב

בלל  p~brnה

אור ה'

רנא

שאמר .וזה ,שכבר יתבאר במהשיבא בגזרת הצורבכללהששי,
 aKמצד העיון ואם מעד סיתובים ,מסכים עםמעטרי רז"ל
במקומות מתסלפים' שס"ילית מ993ף (עבודות,ובפילות
סטוב ,הוא החשק והשטחה בהם ,שאינו
זולת ערבות
הרצון לפעל הטוב .וזה ,לפי שהוא יתברךימלליף
ה הקשר וסדכקרת 4םכן,
רסערבות להשמיערלפעל הטוב,והי
ללדת בדרביו בפי מה שאישר .רלזה ,כטשר קיה סססץ
והערבות הזה בנפש ,ס:ה שעלנישמי,טשיייקז?יתו ישה
מףכקות והפרוד .ולזה ס2הואוישיישך ממנומימ~לויעקש,
ר סקסובב מן סס(ה .וכאשר שדרה הנקש מהחפץ הזה,
יהטש
כמו שיהלה הסדםמרייש אנס וסררם יפעלתו ,קנה מפעל
כהוא לא יפעלהרד:ססש ,ול.איתחיב ממנו דוקרת ומרוד ,למה
ששה ממעל טסשטמףצוןנפשי,ולוה לאף2הראוילומרלוענש
 .וח"2שב אם כלכסליל סזה.
ילל
טללישי"ישבמףידל סזה",יךי"ישבסימולויענש

דיר

סטייה

(ימרנות? תה'כייעידיסימולוהערש בהםאיאישרשיישכו

שלצווומיסיה

על שטמונות,רשיהיו סבותשניעות להם ,אחר

שלנח שהאדם על שטמונות בלתי בחיר?י ,ועין לרצון שום

טבוא צליסט,

יפיסייר

ויבר לעפתו קצת ססמינו,
מהשיראה בלס דבריהם,
והציל ,למה שהגמול
שסגמול על האמונות ל.איפל בהק
טיעיי,רנטשךיחיוב למשדל.יאלו האטר ,ששש
י
ש
ט
ע
"3יש(ה כטטתותסימונות,וסם אצלו משקלותכששר סםyan
לנפש,יבר
נדחית ,ר-וא הנמול
ת.יעצם קסם הנפשותשטי
שחסרון לאדם
ז לו מבוא בחק התורה,
והנה הדעת הזה ,הוא מבארשיגי
שיתבארעוד במה שיבאכלזרתכצור.והנה אםס2הזהבן,

ימו

סידם

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

אור ה'

רכב

מאמר ב

כלל הבפרק ה

רהיהדילנו
י4
י
י
ש
7
ס
ב
היינוצריכין לרבויקילגמז ס"?וותדע4פיסםוע4סיע4סיסם.
סמליים!יל
א"ם ס2הפרבריהילדות ספילוסופ2א ,והוא מה
אותנו בקקת הדעותשסאובתורה ,ולא

ש4א מקן נתורה מעט מזעיר .ראם הלמה הנפש ממעצמת
מטטתות סטז4לות 1קגה בספר "הסודות" ובספר "החרוכים"
קזסלית סריה מאד ,ותשה נפשהס*דסיילולה מטמאות
סדסה מנקשסתירלי.קולאשמיאיבאר ,שהדעתאזה נפסדיפי
סתורה ,עם שהוא בעלמו רחוק מאד,סמושייבארעוד בגזרת
סצור/שיהיהסימול השטרותסיזסלותל4ד.ומייתן ותרע,
אם הנפש שהשכילה סילסל מזה שמסנסורר שם יסקר

"ס7סודות" ,ש"סיילשוייומיישיי
ת לשמי

נקבות" ,ול.א

חשכילהיויתו
 ,האם המזכל הזה לכדייעצם וישאר נצחי.

ואם ה2השישיר ,אם יאה כדמות 4סששהמעיטהמיזסל
שהמסיר 2 DIDiם כן ,ש"מך4ע קטר סמך4ע אוהלשנימריעי
שגיצלעות סטך4ע" ,אומשסל אחר .רצם ה2השממסלף,ימה

ילא

שזהסלו שטות והפסדהדמיון.טבלהפילוסוף,
זהימחלף.
לטה שלא נפקחו עיניו במאור התורה ,ומצד סחר 4לסץ
מהוראות לזקותיורו חשטררת4סשסיןם4 ,דאידיאותןסשב
מעשבות לקים מהוראות קסם ,ו4ם הם במעלית סטרסק
מששכל ,רסל שצן טסתורה .ולזה נניח סףרר סלה.
ש"יז על סטמינותטביאלרמוז,
ולאמר ,שטקר
י
ש
י
מ
ח
ש
לועלסיותומטמין 1קנה
טסלממאמין הואטך4ישבסירם
י
ש
ט
הואקציר,שסין הקלט אלאבשנייםסיחירה והרצוןעלע24ן
דבק וקלקר עם הטמונות ,סמוף מסרן לסם ,והוא לערבות
דהשמחה אשר לנוכישרסנן אומנו סטם טמונתו ,והסריצות

יומחיריי4לי מסק.
לעמד עלאמריה .והואעניורצוי
י
ל
י
ש
איר אמתיתסימונהיזולתשישיג בעל האמונה המעוררות
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יכג

אור ה'

מאמר ב

כלל ופרק ה

שקסה כחיותו בצל האמונה שחיא.
שחסעורררת  nnniecוההשתדלות בעיון באמטסה,ענינים
כישריםללצוןרלסחירה ,קשרמליסיעושבענץ הגמולדהענש,
ולזה הוא מבאר,

איגזרת חצור.
כמו שימסחר עוד במהשיב

ר ?ץין ~ ,acימאמת,
ואטר עוד ,שגם כיץלות ,סטי
שסימול איננו על צץם הפץלות ראשונה,
על
י
ת
ר
י
ס
ב
ספעל בשפצלהו .וזהD~KnU? ,שייע
ל דבר ,הנהכסרהוציא מה
 n~nxaiיחורתו
קצית ססותרבשיני4 ,ל אחד מהם
בפעל.ולפי שהואמביר ,שמה שהוא
איננו
צליין מצדשהיאימעל ,אבל הואמחיב והכרחיצליו;יתחיב
אם כן,שסימול והענש קשרמיטת הבחירה והרצון,איפועל
הפעליעצמוישיצלהו ,אלא על בחירתוהיעל כשיפצלהו.
ה סאותעל זהסיטר רז"ל(יומא כט ,א)" :קרהורי עברה
יסט
קשים מסכרה" .וזה ,שלמהשסצכרה מרקבתמשגיעצנים :אם
ה הענש המגיע בה,
ספעל בעצמו ,ואם בחילתוורצונו בו;והי
אינו אלא מפאת הרצון רסיקירה ,אשר כסה כטסטר סןה
ביהרהור' ,הוא מבאר,שהיו"ר קשהשכשניסם' ס?צע,יהוא

ילא

יכם

לימי

ייעל יבםויישרי

ההרהור.

ר יתאמתזהגסכן,
וזיתנצרדים ,ספעל בזולת
ויס
י
ש
ט
כ
ש
או הרצוןיזולת ספעל,
הרהורררצון ,שיאמר ,פעל

ימו

ייסי,

יסרישיגהו ענש על בהרהור רסרצון,כסי שסטה3יסקילה
סטמתית' 4ק?ם(( :ויק"רז' מ)) "ערלהטכטרת על
י
י
ה
ר
ח
ול.אושיגהו ענש על ספעל ,במו שהשרש אצלנו(נדרים בז ,א):

בלב",

"אנסרסטנאיוקריה" .סקסם ?4מר בו "יותר קשה" ,לטהשאין
9סקשסעפים סרצוזישסץ9רף"ליי פעל'יימ
ר4דו 4מהענש
על הרצוןילכדישל.א הץערףטליי פעל .רהוא מטהשיורה
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אור ה'

רכד

מאמר ב
כלל

ופרק 1

שסעגש גם כן מפאת סמעל ,אבל סיותר ~ nupמפאת הרצון,
וביחוד כשיצטרף 4ל סמעל .והוא ךסר אמשי שסק בו.
התר משסק ס*דול ,רקתישב שסימול והענש
סצךבות רסשטסה 5שר לנר 4סם,
4טמרנות' היא
רססריציתיסשמדלורנ מעוגתם .וזה סה שך?ינו לבאר.

יזהי4ר

יין

טיסת

סורק מששי

4גאור שטה שהקטאר  nraמצד שעית ,הוא מקסים לדעת רז"ל.

וזה ,שטה שהתן"ר מזה הואשני ע24נים:סיסד'סיית

סימונהידערתנקנית שזולתךצון.רטשני,סיות אמול והענש
על הרצון ,אם סימול על ססשק וססשמדלות והשמחה
לקיומנו טסת האמונה הלאת ,ואם סע4ש עלסיבו.ריגהשני
קרעיצקי(א (שבת פח,א).
אלההעדיניםנרמזובטסטר יסל
יקרר שם"4? :י?בולמסיית סהר ,שלטד
צליסם הסר

יסד

שיסה

"/ם"קבלו מוטב ,ואם לאו ,שם"הא קבור"כם .אמר
יגיגית
רבא ,מסאן מודשא ר4ה לאורןטא5 .מרליה סדר קבלוהביטי
אחשורוש ,ש44טרקרמו וקבלוהןהודים .קןמו טה שקבלו כ4ר".
שהאמונהסנקגית
רוסנה כאור מטסטרלפי !ה ,למה
סק?מות שסליות,
י4ק?עות ס4בואה
שסוטהיטצטד ס*ק4ד משא ,לא?חוה 4ל הרצון שום מבוא
בה; הנה"ם בן ,ה2הלסםשיאמינו,ירצו או לאירצו .פגה אם
סןה סקלו בפה
סדסיג טןרחים על סימונה.

ייק?עית

שסיידר
דיליטן

רדיהמסירס
ו על סרסם ,ראם לא,שימותו
צליסםיסרי4יגית'ידישישיל
שם ,שהוא אנסוסיי
ס נסר .סו ירב כאיתות סצציטים'
ובחתימת הטצטד ההוא ,הסטינו בססךמ כתורה ,ושסםוסורו
מטיה,שיקיזנזקיםמסיכונהומירךמסיים ,אשרס*הידיתה

וקבורה .וליה ימר

סססם

וכהוא" :מבאן מודצא רבה
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מאמר ב
כלל 1

אור ה'

יכה

ייסק ,טסרשסימונה
לאורןמא".כי עם היומה אמתית
ל
י
הליססןמהססרסית'טין מבואלקציוצליס,ואיליי
אקילוף

מרצונםסוסיייי' סקשעכד אותנולרטשך4סךיס.רזה,שהיא
תסימטהוזמתיתאיןססקסה ,אם לאקבלנוה
מבאר ,שעםסיי
"ין דרר 4ל סענש שלדולןי"לר קכלנרסליטשהטיגריס
יטסיןרוש,דכתיבקןמו
מרצוננו.ולזהסרייבו":סיר יימ

קיליי

וקבלו,קןמו מה שקבלולסר".ילומר,טסרשנריהש49קזעית
סשטסה שסיר שמחים על אנשים רעלכירקן ש3צשי לסם

כ?טים לסם,קןמו טהשקילויסר,הרי המוףעאיטלהטיליי.
לסןהעל
כיסצרברת רסשטסהושבונטלהסימול באמונות,יל

י טסשוריש .ר2ה ולו טשל על מה שהתבאר
ששלמותיימ
בדירינו" :ם פיות סטמרנה כדעיתיזולת רצון ,רחם סיות

ו כעל סטמרנה סהיא.
סימול על סךצון רסשטסהיבויית
ה לכעל 'האמונה,
עד שלהיות סשטסה ההיא מענוגוסני
רסשרשיללנו (ברכות לה ,א)" :לסור לאדםליינותמן העולם
סןה בלא ברכה" ,תקנוטקיעסי?כותל2ה" :פרוךשל.אעשני
גוי וצפד ואשה" .וכמו שנאריף מזה עוד בכלל סששי כ74רת
ל לכדו,
סצור.הדי שזה הכנד;לסיכונתנו .סשכח רה"קלהלי
רמרוטם על כל בךכה ותהלה.

סילל סששי
במגלית

הנה עםסייתסרבסמורהיריה,שבששת
"
י
ל
ס
מ
ס
ןענןןלו .סגה בבקשת
לכלל סיציאות4 ,ם לךעת סחדוש",י

11~CSC

סמךליתילאת סתורה הואמחיב .ו2ה,כי n~pcסמס?יתיתגם

כךסריםסטיע?יםטהירת מאד,ימו שהטסטרכטקימו'רדויכן
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אור ה'

רכו

מאמר ב
כלל ונפרק א

בו הרב סך9רים החלקיים סמללית הראשון .וכל שפן בדקרים
סילאכרתיים שהםישעל סשסל ,וטה שהרא בשעל השכל
סראשוז ,שהרא סטטעיא האטמילזילתיטסש4יים'טשי"יד
טילוניסיותולמדלית
(4סם)נסיניסם] ~ססרדטיון,
סתוךהשיס~ה לה תכלית חשוב,
ישוב.ולזה הואמח"ב
וזולת זה לא ~צ~ר מעיאותה ט"תו ימ4רף.
ילסי שסס4הסמסלימית סיא הסשו9ה טססבותכיקרים,
ראוי של'אישיגנו ערלה שדרוש .ו4ל שכן ,שההתוילת
סתורה,יתבקרו
גדול.שיקשרנצמדעלנמיליתהאסמי
ל.א
סקודמים
לנר יקלרת טעמי קעת מצוותיה
י
ש
ט
מלקסמפק 4סם.רלזה נסקרבו בכלל הזה4פימלסננו .וחלקנו
אותולסמיה פרקים:
ששרק סראשון'"44ר בו שמקלית האמתיביאת התורה.

שיי"ישר
ייאת
יזה

ייאת
שיי

וכשגי"94,ר בו",יף
סתוךה.
44,יר בו ,שסמךלית בלאת התורה הוא התכלית
סילישי

ימ"טתשימסיב המקלית סזה מלאת

לבלל המציאות.

ת חיוב זה טצד סעיץ וטסטטטרים ליז"ל.
סר4יעי'י"ט
ססטישי'"94ר שכששתכמיליתשחסרון לכלל המציאות
ראוי ומהב ,עם שנישב בו דעת סרב.

לנפרק ולראשון

ליאיר סמךלית סטסמיייאת

התורה.

ונאמר,לפי שסמסלית בדקרים ,טסנו ראשון,וטסנו אחרון,
היא סמסלית האממי ,טשר 4ל
וסיה
וממנו

ייצעי;

ס"סריד

סמסליות סקודמים נמצאו יצבירו ,דד:רא לסם ס4ה; ?ריף
שנחקרממילית סטסרוןילאת סתורה.ולפישהעיליתlspnc
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מאמר ב

כלל ו/פרק א

יכו

אור ה'

ישר

כך9רים הוא טוב ושלמות-מה,
בבחינתו סךתה הסבה
סמסלימית; הנה אפן החקירה לזה הוא דרף סספוש .וןה,
זשנסקר על הטובוהילמות הנקשףטט*ה ,אם הוא 4חד או
רבים .ראם הךהיחד ,חנה הוא 9סקסמיליתלטירון.ואם
סםרבים,לפי שהתבליתסיקרון בדברים הוא
לבד ,וזה
טה שאילמות סיע ייק?עו
ת סתורה ,ששר קיא אחדות
ישושה סדברים,ימ
ו שקתב"ר זה ב"מה שטסה סשכע";
צריף שנסקר,עיזה מסם ראויבשיחןה אחרון .רזה ,של.איצנע
כמיליתסראשיןרסיטזעישיסיררכים ,אבלעלסלפניםצריך

ילי

יסד

י9ל

שיינו סלם לךסר 4סד' היא כמסליתסטסרין 4ש 4כקבריו
כקיאו סלם.

והנה באשר בדקנו בה ,ובטה שבא מזה כקסלה .מצאנו,

שבסר מצטיד ארסנו כשלמרת סטדית

והדעות ,ובהצלחות

ד מאלו ,או אם הואיךבר
שטירוןייס

זולת 4לו .ראם הוא

גופיותונישיית .ולפיעלנשטיעלינו לסקר בו,04 ,המילית

ידיר

זולתילו,וזיו"לו מסל14ת ראשונים או אמצע-ים,איף
ימ"מת שיסיג סלם פתים אלסמילית האחרון ,כאשר חיב
טקיימם מקליות ,אחר שהמבארשסמלליתהאוירון"ו
א אחד

לבד.
ןאולם ,שסתורה מנשר אגמנו באלה סארסעהשלמיית,זה
יסעיר סטה שאמר.
4ם לראשון ,והוא שלמותסטדית .לטה ששלמות המדות
וסקרונם ,יאמר בבחינת הנהגתו בעצמו ,והנהותו עם טסשי
כיתו ,ועם אנשי מדינתו; וכשבמבונן בדרכי מתוךה
בל

וקיא

4סד ט"לו בתבלית סשלמות.
 04כגסותו יעלמו ,זה ך4ה טסזקירות רסירישות
טסכיאות וסטטסלות סטסררותן סטקנים -תכומת רעות בנפש

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

אור ה'

רכת

מאמר ב
כלל ו/פרק א

יאדם,יטכע,יססולה טסם,סמו שקתפרסםכקיטם,רסטככים
אור וכשסל אשר בשלמותו תשלם הנקש .ושקדשהיקניעת
שייאות,טשי"רשם4ססשסידםנקיותוזנוך,ימ
ושיתסאר
עוד במטמר הזה כ14דת הצור.

ואם להנהגתו עם טרשי כיתו ,אשר יכלל הנהרתו עם
ס"שה רססנים רסצסדים ,זהירי
ה גם כן" .ם סאשה ,במה
שדקך2ה סתורה,
טה שבא בקללה,במשלים ס2הבסל מה
שתישרף,
ועינה.ימה שתקנויקיות הכעל סרב
י
"
ש
ט
במזונו"יה רקשוטיס ורפואתה ופדיונה וקבורתה ,ובמזונותיה
ובמזונות ביקה לסש"""למד ,וכבתבתבנין דכרין .והיא גם
היא?,ליה לשטשכעלה,רלסיותטעיהידיהושקייטהוסרית
סיסיהשיו,וים טטה כעלהיורשה .עד יריה,שעיטת
סחיוב הזה משרות הכעל המשל מליה ,ניקרו טסט?וות
סזטניות.
שנובלתיזמניות ל.א ליהבדין שתסטרנה .לטה
שטם לאיזדינולסםיזטןיסד,תוכלנהלמשליטםבזמן"סר.
רכל שכן טס"זסרית שסל לסיבות ,שכקיום בסם בשב ואל
מעשה .וסכונה סלהשלים סכית,
בוי"ל,
י
ש
ט
י
ר
ק
ו
י
י
ק
ד
ק
ד
כגבירוסריה יקקומות מתחלפים .ביקרם (שבת בג ,ב)" :נר
תנובה תרכיתוגרכיתועדיף משום שלוםביתו",וביוצא סרכה,
ו לסעדה יותר סגופו.
עדשסיב
ואםהינים,ימה שכפליגה סתורה לדקדק בזווג,שישה
באפן ממודשה,יקניעת סססקר ושלוח התטוה .כונה מטסה,
שלמות 7?7ת סדנים .לדמותם לצור ממנו חצבו .לעיות צמור
נופ?ליבו פוסליזה בטבע .ובמה ששב האב במצוותידועות
ו שקאטר ,למולו
יתקיןנישו רגופו,ימ
ולזרנו

ימי

יסית

ילא

שיטי

יללידייינית,

זטן:דיע,טמינת אושא.וימהשסיבוסינים

למורא ובכבוד

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

יכט

אור ה'

מאמר ב
כלל 11מרק א

הורים ,שהוא ?סוד ועמוד גדולליבלה .וךמה שכונהיטוב

סייסיה

לסטית 3ן סורר ומורה.

ד4ם העקדים4 ,םהעידים,יט
ה שהזהירה שץ'א לצלד
בהם עבודת פרף ,ול.א דרך3ןיין
 .רךטה שחןבומיעליםלזונם
בגופו ,קמו שהעידו רז"לבמאירם(קידושין כ ,א)" :סקעה עבד
ןלעזמי"'"שי.א טסא אתהאוכל פתנקנהרהוא
ערריקינהידו
ה אותם להעניקם יצאתם .וךטה
8תקיר" וכו' .ובמהשעי
ת יזף4ל מוסף על הזכרים 04 .מצאתה
שדקדקהילבודינו
,
;
כסיסתסטנים' שלא רסןישסןיזטןס*דלרת ו4ףיזטן

ס92נות,לסי שאוליליוחליי
ימי uinn~uiלנשיהטסייעביטתה,
ה
ערסהייעוד ס4ב או הבן.ימ
ו שבא בקבלה ,שמטות יעוד
קודמתלסדיון .ר4םינענים
 DK ,במה שצותה להכנ~סם תחת
שסי סשכינה ,כפי טה שבא כקללה .והיותםסיסי
ם במצוות

 nlaK~UTסתת בהם ,לסרה שוכרנו ,ר"ל למהשעיירי
ם"ק

בעבדות וסערות.דליה כשנשמסרררציייישי4ליכל
השעוטהלהיותםיוצאיםוראשי אברים .ומהשלנן אותם
ריט
ימישסרח טחרזהלקרץ[לקרץ],שהראיוצאלסרות,ימ
ו שבא
עקד אלדינרר
"לא
" (דברים
?סר.

כקילה(גיטיז מה ,א)יסרוש

ת9גיר

כג ,טז).

ואולם בהנהגתו עםאנשיעירו,הגה מלכדשסיש~רה אותנו
ויספורי היבות סודות ,רמוס*שיוסשייי,
יטזוות
ירצדיק 4ל תהלג',
לקרה (שמות כג ,ז)' :טדכר מרסק'רנק
4זר בו לרשו רז"ל לארטיק סרסה ממיני ערמות שהם הפף
סשווי .הורשו גם כן (סנהדרין לב ,ב)" :צדק צדק
למען
משה" (דברים טז /כ)  -סלף 4סר ביתדין ?סה" .רהמניעה
טסשסד4 ,סלרלנפות 4ת ס?כאי .וכמו הגבורה,
(דברים
לאלהיםהוא .,וסטנצה
א,יז)' :ל.א מגורו 4ישכי

ידטיית

שקי

.

מריף

מיני

סטטיסט

יימרו
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אור ה'

רל

מאמר ב

כללוימרק א

לחלכם עם שבצהצממיןרלטחותזקרצטלק,רשלאלי"א

מהם,

4טר (דברים לא ,ו)"' :ל תיראו ואל מערצו"יניסם"ויסד

ר  c~yכטרה סלאת ,בהלחמו עם חמשה
התנהג"סרסםיסינ
מלבים בזריזותנילא ,בעם לעט לאדביקש אלילם .וסמו
הנדיבות,יחיוב צדקות ומתנות עניים ,והתנהג עם החברים
ם משורת הדין ,כמו שבאה הקבלה ,וכמושהעניג הנביא
ליני
שיו כשלום עםסילונים .וססטין סגה ,סשמטות והיובלות
סרם,
ומניעת ססשר,כי סל זה דרך והןשרה למקן
ולהרחיק סריסהרסיס
דטילם .וכמוסיעה ,אשר טהאר בה
 tcttyרהישיר"נר סתורה לזה הןשןה נפלאה

עיייני

ידעסייי"ים

כטניעת סגלתה טסטלסים' עדשסיהסיטה
ב) ,עם סססרש ס*דול בינו ובין עמוטסילענית רסטצלה:
 .טקכים אל טה שאמרו רז"ל (אבות ד,
'לכליי רזםלסבוטיסיי'
ד)" :מאד מאדהוי שפל רוס".יקמוקניעת החנפה,ימ
ושמצינו
יפרוש(דבריםיז,

בתובחת,יאמרו(ויקראיט,יז)' :הוכם תוכיח אתצמיתף' .וכמו
לניעת
והנקימהוהנטירה,באירו' :ל.א תשנא אתאחיף
עטף' .וכלכד 9ל זה,
ילסיף'
' ,לא מקם ול.א תטר
מישירה אומנו
פוללת 9ל ערגי 4רם שכין
לרצףשמוף"ימסרישיב
לסכרו,וקיאסיקסה,סיקרו:
י
ב
ה
א
ו
'
 K~Wלהטמיר על מנתשמלידנוסףנוידו בלזו
הלל הזקז
על רגל "חת ,ואמרלו":ן4סיט סמוף,דעלףסגילסירך
לא מצכיד .ואידך סרושא הוא זיל *מר" (שבת לא ,א) .קנה
שיטצלות הסדות הישירה אומנו התיה סןשרה
ישלמית סדעות ,זה מבאר מאד .למהשסישייתנו,
אם במציאות סלם
 KnnWשרש עמיד מתורה ופרי
סלד; הסדירני;
גוף ול.א לס יגוף;
ןידיצתו ,והשאתו ,ועןם ןבלתו ,הןיסדשו המציאות בכלל,

סיסיה

יתיגי

יטיוה

לידם

ייקסם

ססימית

יני

ידם

ירצף

גיליה.

י"ירך,

וסייגיייל"י

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

אור ה'

מאמר ב

כלל וערק א

ילא
ממוצדות זכר להם;

ובנטים ובנפלאות שבאו בה,
י
ש
א
י
ע
י
ק
ה
ושרש שנבואה; שכלל ,ה35ות רסדעות מתוריות 4שרייללם
סשסר מזה ,ויותר מסטה,ימ
ושימסיר עוד בנזרת הצור.
ד4טנםכמילחית מגו5יות ,מנה ביעודי האבוא ,ביעודי
ממלוות מה שבודי.
ואולם בהצלחות מניעיות .הגהיא
ר משרשויי גם כן
כיעידים הכללנים.ימריס?עת סטעטדסניס
ד (שמותיט ,ה):
'ועמה"םשמוע"שטעולקליוגו'יקיימםלי49לההגו' ,רעמם
ר (דבריםבוניח)' :וה'
תליולי טטלסת לסניםרגייקדיש'.וימ
ד עלסלמגוים אשר ?שה'וגו',
סיטירףמיוםוגו' ולתקף?ליי

(דבריםלג ,כט) 'אעריףישראלמי כמוף עםנושע בה'מגן?זרף'

ו האטר,
וגו'.רתםהנה שאפשרשיפרשויס?לחותטדמית,יעל

נצום סאהכים והכבוד סטדטה ,סנה הלסלה סאמ"ית
סישירמנו בזה בהצלחות הנצחיות,סטדטה להם מעלם הבא',
והוא העוטרות הנפשות אחרהטית הנהנותמזיומשלינה.והגה
םרס?רות מזה,
ישידקדקייטב ,נמצאשגםכתודהשכיטברגוזי

ימו

שהא עוד בגזרת סצור.

ולזה ,באשר התסיר זהטינה ,ר"ל ,שהיא תישר אותנו
תכלית ממדויר
ה באלו משלקיית ,נשאר ?לינו שבעמן ,אם
מהם ,או אם הואידבר זולתם .והוה
ממילית האחרון
אם הוא
מהם ,הוא מהב ,שהואמיותר חשוב מהם.רזה,
שקמר שקמיאר היומם תכלימיות ,רעיך שמוניו המךלימיות,
מהב להםשיהי
ופונים אלממילית האחרון;רהצירף אל זה
מקדשהלדרסה סע?טה' ימכןסיי
תספסררסיחות תבלית
לשלם רלסשוב; לס~ב בהכרח ,שמיותר חשוב הואממילית

ייסד

ייסד

שיא

דיססכיןהיעלסה מנסחיתלזטנית בשהם
ס"סרוד.ילליש"י
טטיןיסד'רסלשכן"םסניליתטמיןיותר סשוב הרכהלאין
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אור ה'

רלב

מאמר ב

כלל ונפרק א

מקלית ,הואיביר ,ש4םסמיליתס"סרוןייסד
סהצלחות
הוא בהצללהכנישית סנ?חית ,ררה ,למה
י
י
ש
ש
ן לסם נם כן יחס עטה כמשיבות .ר4טנם אמרנו
זמניות,ריי
מעלו ,הנה

כשיר סס?לחית שסם זט*יית" ,ם ססמ?לחית סגופיית

ר קסםמביר .ר4ם כשלמות סדעות,
וכשלמרת מטרית,סדי
ל עמיד בחיותו יחבר אל
למה שכשסל האנושי "יננוימע

סגוף; אמר סמטךדו ל.א

המז"רעדיןנדיירת סטזסל,
י
מ
י
יהצלחתסידם הבמשיתהנדחית,

שלבוא;רלפישמיא
י
י
ב
ס
סיומה כמסליתס"סרין ממסשיברת; רסמללית

יסר
יעשב שהוא התכלית לחסרון בתודה; ראוי לההיחוסתרי
י כסר
כי
אשב בה שהיא התכלית ס"קרון.

ישטין קטלטמחיית ש4רוכשלקייתפוניןטליי,דארי
ילפ
שלד"ר4 ,םימ"טת בטלרשיינו"ליי'"םמיהשיס~הממילית

ס"סרון.

ינאמר,שסדיר מבאר לסם ,סיומם פונים אל השלמות
סהוא ,אםליהש"ס~ה הואשמקליתס"סריד.ר!ה'שסס?לחית
ל בכלים גשמיים ,קנה
מגופיות ,לטה שנקש יאדם תיע
ימקינם דס?לסמם ,טה שהוא ס??ה וסשהלי?לומיס
ן פסק קסם
סתורה ,טה שלאיללם .ואולם שלמותסטיית",י
סיומם ספה עצמית בזכוך מהש ואורה ,שסר מטנהמלימה,
וממקדשה משיאות ,טסמטוות והקגאות והנצות ,שסם סבות
קרובות לסברי אררה' 4שי סל זה מ??ה וססנה לפתומ

יקיים

סטזסלרת סה.
ריטנם שלמות ג'דעית,יסר יסשב היותו יותרעיטיי
שנרחיביז
ה סכאור ,לפי
כמילית סלה .ר4י
ייטמנו ,טה שנך4הלנו .עםשבו
שטעדף דולי קעת
מ
י
ס
ניישבב
יעמד על סמךלית סטטמי חתיה.
ל

דישיטיליי
יפי
ייאת
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אור ה'

מאמו ב

כלל ונפרק א

ילג

ףש"שיגהו
ןאטר ,שהוא מ99ם מהם ,שמזלל יתעצםיט
ממיזללות,רי"מדש טסם שסל נקל,ילתייערב עם השקל
ונ"מ?ש,
מסיטני.ולסיותו נבןל מההיולני ,עםסיות

יי

)~KWנחמי.לפישטיו כבית מהפסד,ימו

שנ"ן4ר ב"מה

הוא 9כת ההפסד ותדע ,לזה תהןה
שסמרמיסע",
ן
ס
י
נ
ש
י
ט
ק
מ
ש
ממקלסה שנלקיתבמיבלות מנקנות .וכל עודשנשיגמשגים
רבים תחןהממעלסהיימר*דולה,וכלשכןס4שרירירמישגים
ם ~ ,DCשבל אחד
יותר ןקרים בעצמם .רהוא גם כל טיל
טסטזסיליםישמחוי"ענג אחר המות במהשהשיגאיתו.רהנה
זה ,במה שנשיג מהערבות בחיינו בהשיגנו המשכלות,
ר9לשכן 4מרמטותשנזכילםימדימ"טדה.רלזהלסיב,שעין
יסס 4ל הצרבות שיקןהטמיזסלותמיחותות 4למיזללות
סנך(דות,בי הצרבות שנטלא (סםבחיינו מתחלףקליףנילא.
ןהו בלל מה שהשתטפו בורהיכימ
וצליו .אלאשמיאנו בהם
חלוף.כי טסם שןראה ,שההעלקה מלאת תהןהיומר*דולה (ל
מהשסיר המשגיםריים טסנטצאות,כצלי סיר-ונךןלים.
הטי
וזה,סי הוא יראה ,למה שסדור הנמצאות קלםיקשש השכל
מפועל ,הפה ,סל אשר קרב טדך4תו בהשגת סטזסלרת 4ל
י שיראה,
מזיל מפועל ,הןסה טדר*תו יותר גבוהה .וטסם4

שציי

ל התדם  nlwCזמתית ממציאותמש4ומליעיי,
שמישגישי
הוא .~KWgCרעלטישישיג יותר,טדרית
ויותר עצומה .בונה

מטנו,לפי טה שיראה ,שהשבליתעצם במזרתו בנבףלים לבד,
וסל טה שסזיג בהםיותר n?nc ,ממעלסה
והוא

מנשירניסי.

ו מדעות ,עם שהם הורס~ם התוףה
יימר עצומה .ושני יל
רעוקרים שרשי סקילה /סםיבארי ההפסד טצד"עיון.
אם שהם הורסיםעשרי התורה רה2בלה ,זה קן4המיני
ם:
טסם,שטעשרי מתורה וסק(להןשכצשית סט?וותישיג הצדם
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אור ה'

רלד

מאמר ב

כלל ונפרק א

ימי

שסא בטשנה(קידחםיז א' טפרש" :סל
סאים סנ?חיים'
ה 6סת מטיסין לו"ז ולא ססריש בגמדא ,שהוא
סעירהטיו
סטוב הדפון לצדיקים .רקנה לסי נודעות האלו ,המלוות
סטצשיית,מינם סיענהלמיללות,ר4ם לא התעצםסשסל
 .ומסם,שלסי סתורה והקבלה,
(הם ימרודבצייתסטירית

"

ילא

יין
ריעיוכמצרית המעשיות ובאוסרות,עצנים מלסדים בגמול
סי
וערש ,של.איסכן בהםלסי סדעות לסם .אמנם אמול ,כאלו
ו שאמרו(פסחיםנ,
האמר ,המוסריםנישםעל קדשתסים.ימ

א)" :הרוגילודאין כלסררה:כולה לצמדיטחי?מם" .קנה ל.א

קמנו שהמעזמו במשילות ,ר8ם קמעזמו ,מה ימרון במות
גופם .ויקרם בענש ,סטלשעים וסמוסרותוסטלייז

יף

ימו

סכרובריים ,שסא באלה מסםשאיןלסםסלקלעוס"ס.רסנה

ימילקישישאנזחי
"ם נתעצם שסלםכטשסלית4,י
ש
י
ש
8ם לא שהדש בסם סטם נס לסצמש סשסל סוקסה ההוא,
,ר2יסיך3ו .רקנה  05המינים שהם
4שרמירכי להשמרניחי
סילל ס2ה ,אם היה שיאה שמסירו ישףש אלד משךשי
ם מן סתורה ,הנה 04
אסלה,יגל לאיטר 8ין שחיתפיטמי
;

במשכלות אצרות ,עםשסיזסל אשר הוא כופר
ניעצם
לטה ל.א
הוא
עליו ,שמעבירו יקרא טיל' ילתי

שילו

נשיי,

שיר

ישירי

היפסלות?ריקנםלסיסקילה סטטתית 8ין לו חלק
לעוה"ב .ומסם ,שכסר נתטךסם וקטלסיטה
 ,שלפי לב הזכמורנ
כאלה
רסצרינית יקה רב ערג סיסשות רצצרז.ימו
ובמדרשות הךסהענין טסעדורגיסבום.ולסי 8לוסדעית ,ה3ה

שיא

יהשטיית

סשסלסיקסה והפסדו ,ל.א זולת
ספסררסעסש הוא
זה .ואמנם הטסטר
ממענג סטזסלדת 6סר סטות'
ת המקום ב"ה .ולו ה3ח
הוא מבאר סכטול9 ,מושיבאעודיגזד
אשריימצנוג ,קנה ףרךל2היצער,ר6ף ?04רצה (לברא

ישסזסי
יין
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ילה

אור ה'

מאמר ב

כלל וערק א

יריאה)[לקיאבדיאה] .ומהם,שלפי מה שאמרורז"ל; התכלית
הוא החלק הטצשי,סמי שבא ידבריה
ם ז"ל (קידושין מ ,ב),
שטהם סטרו שסטצזהגיול' 'לכסוף נמנו וגמרו שסטלמוד
4דול ,שסמלמוד טליאלידי טעשה .הנה ששמו
סטצשי
ס9ה מללימית לשכלי .קנה מכל אלו הפנים נראה מבאר,
שסדעות האלו הם
שרשי סתורה ועשריה.
,כן ידאה
ד4ם שהם נפסדים בעצים מצד העיון ,זה4ם
טענים :טסם'שלסי 4לרג'דעית יהןה תכליתסתוי
ה לאדם
ליולתטינו .וזה,שלפיסדעותסקלו השכלהנקנההן"אר הוא
נערלכל"י לערבעמי
 .חגה אםכל4,ין3ו צוךהלוואיננו מקרה
דבק לו ,אסר שהנח נבדל ומתעצם מהמשכלות .רעוד,שיבר
להרליסד  a~Knבזולת הפסדו ,כמו שהנח כהשזרותיסר
סטןת.יטה שאפשרהיקדו בזולת הפסד דבר-טה ,והואבלתי
לך9ריהואבהכרח .ומה שהוא
לערב עמו ,הוא מתחלף
ו צקןה לו .ועוד,
לדבר ,ר3?4ר קס9ר עמו'יינ
טססלף
סנךרל
הפקדו ,כמו שהזח
גזי
ידו הפסדסיתם
יזולת קטק
 .ואסר שנתאמתשיינהצורתו ,הנה
דתאטתשמטלית סתורה ,שהוא להשארות סשסל הזה לאדם,
הוא לזולת .4ואולם שיהןה לזולת טינו ,זהייסקליקלרת,
טטכעסליסד
.רזה ,שסלדםבטיעודורך אל הפסד ,והואנמנע
זנייתיניחייקיש .ואולם השבלסנקנה' הוא מ3ח,נצחיבייש.
והואנענע ההפסדלעצמותו .ומה שזהדרכו הוא מתחלףיטין.
רטסם' שהוא רחוק הישר ס4להי שיהוה
והענש

ססיק

יסד

יעיש

יעיש

שייר ייסד

יסירםייילת

סימיל

ימק

ליךם,לזילת סעוכד או הממרה.
רמסם ,שהטסטר לשסשכל מתעצםבקיני
ו והוא מחדש,
לשללסהיילני ,הוא מבקר
טענים:

סיטתי
ניךל

מייסד,

טסם' שלסי שלנח בלתי סיולני ,הנהאין לו המר נושא
ינשא?ליו ויתהוהמיפו .ולפי  nanuiמחדש ,יתסיב שיתהוה
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אור ה'

רלו

מאמר ב

בלל הפרק א

מלאדיר
 .והוא מאטר מבאר הבטול.כי ההתהוות מ ל ז דבר
הוא
 W~Uiלסם 9כע :2ם" ,ם לא על ?ד הפלא

מסיינעית

ממשם יתברף.
ה הוא
וטסם,שסטיטרס"
סומרנישו,סי כשהנח
שסזסל מתעצם ממשגיו ,הנהאין הכתהבו כשסלססיולני;
וזה ,שסזסל שהתעקם הנח נבףלטססיולני;ו"ם4כו7
4ל השכלמנקיה ,סנה באמרנו שהוא מתעצם במזגיויבר
נניסהו נקצא קףםהיותו.ס4ל"ים! כאלו באסרשסדיריטליא
עקמו .והוא מעטרמינותוהסיסד.

טייר

יסר

בי

רכ:ד:כ! ,שד:רנ,נצם וישבל ממשסיו הוא טלאר הבטול.יזה,

שי.
א יקלט מסלקה" :ם שההשקלה ,שהיא מעל הלגת
סקזסל'היא  53UF~cבעצמו ,כמו שהואהסימתהפילוסופים,
וסמשכל דבר אחד בעינו; אם ל.א .ראם
מסזסלההיא
יעקמו,י"ס4ב אחדמשגייטולים :אם
ס4קר יעינו
הוא
שיקןה
 ,וכל
נםמן טז9ל 4סד'"ם ס2הזימנהסילסלה 4סת
לכל המשכלות .והוא מבארהבטול .וזה ,זל.א
יכלתי
ג
י
ש
מ
ל
ת
ו
ב
י
ש
ח
ו
משסלים רבים על משיג משבל
יהןה יסרון
אחד .ואםשיהיה המזלל האיד זולת המזכל האסר ,העל
ססז9לה סקשבל
עלתי מעל הההכלה במשכלהיסר.
ויתחיב ,שכאשר נתעצם סשסל
אחד ,והשיג אח"כ
קז9ל אחר,שיחוהלוע?ייותימ59רמיעילים .אושישמסה

שמשסיותטיייל

מישכל
סיזסלייסד

סייסלות
מלסיסת

ייסד

סיזסל

יקהיל

רי"ע?ם האחדבייסר ,ישוב עימות 4קר ,טתחלףימין
לקידם .והוא בתבלית ס?טול .רעוד ,שלמה שהצורה העצמית
לירם ט"סףשתמסידלסי !ה,יסחיב,שישתסהריתסלףס"יש
מרמיזקליי

מעצמית לעצמות .ןהוא בתבליתסיטול והגנות.
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מאמר ב
כלל וידק א

ילו

אור ה'

רמים ,שמשקלסיקלה הזהשיסעתםייזסלות ,ל'אימלט
יחירת טיסה .רשקר
טעיית סי ,או מת ,אוילתי
י
א
שיקרהכלתי שהאר (קם,רזה,ש"ישזה הוא DUiAילקי
בעל ססש ,או מקרה ממסקרים .רשקר שיהה מת ,למה של.א
יזהלויתרוןוישיבותבנצחיותו .קנה הוא בהברמ0",כן,סי.
'לסי שהוא טבלריעקמו ,שטחיות הוא זולת סמזסלה.היא
מח"ב אם כן היותסיכל הזה [קךסב] טסיות דסזסלה.ר"יז
המלט " 0כן ,מנושא .ובבר הנח נבדל .זה חלוף.
ה הךאותיבאר (קם ,הפסד אלו
הנה מכל"לוהסניםקןי
שדעות.ילא שמדעת קראשון יותר מגנה מצד אחד ,והשני

טייר

מצד "סר.
.

-

-

ירכי

4קגם כראשון ,לטה ש"טס"ב
ה"םס7עקרימתורה
ימשגתסטזסלות4שיכסייוסוי2א.ריק
תולדות מסילוסופ3א .ריטס4ב ,שטי שקזסיל טזסל 4סד
י מס4ך9ה' "מר שסם ~DIKYnינפש סשסל מפועל,
טטזיל
ן עלן לו.
שישיר נזחי ,אלא שזה הזזה וסדיאה,יי
רקם השני ,לטהשססזסלהיעזמרתסנךדליםאעסה מדךך
ב סמורה.
סקיוב,ילא מדרך משלילה'יימן שקשריך (זהסי
ל שכן ,שתקה בשקל כמו
רלזה לא תקרה הזרה שלמה,ר"
שקיהחיץ לשש.ולזה' ממשכל החסר מןה ,שהואמלתינקיא
ך יתעצם?סי יתן ותדע.
חוץ לשש כן",י
ממנו ,שיהגה ההשארות

אלא שמדעות סקלה ידאום מסילוסופים ,יאלו
סיטת חיב אוטם למ4טיז יקשארות מסס
סשרייתס,םרסשבי
טסשבית ,רקרברדליים טך?ים סלל .ונתפתו"
מחבמי
עתנו ,דלאהרגישורל.אעלמהעללים"יףהורסים,חומתבנין
קכע

הופוךצין לדרותיך ,עם שהענף בעצמואיןידיםלו.
סתורהין
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אור ה'

רלח

מאמר ב

כללויימר
קא

ולפי שהתבאר בשלמות לדעות שלאיתחיב ממנוהתכלית
סשלקעתהיותם
שהוא באפן שהניחוהו; רהתבאר גםכן
סיעה לטשכלות לבד; כבריתחיב מזה ,שלאיתחיב התכלית
סהוא ,ראשונה ובעצמות ,טסדעות ,רלא מהפילות .ולפי
שסמכלית סןה הוא מחיב לתורה,כפי מהשביה בו הקבלה,
הוא מהב שיתחיב ,ראשונה ובעצמות ,לחלק מטנה שאינו
טסדעית ימחלט ,ולא מסי?לות במקלט .וכאשר חקרנו בה
ובחלקיה,יצאנו בה חלק ,קטן מסמות ,גדול האיבות ,שאיננו
טןסדעיתיקסלט ,ומן הפסלות במחלט ,והוא אסנת השי"ת
ויראתו האמתית .ואמר ,שהוא שלסיב התכלית סלה על כל
סנים ,כפי סתורה והקבלה ,וכפי העיון בעצמו.

לש"י

אם כפי התורה ,הנה אמר בפסוק (דבריםי ,יב)' :ועתה
יזך4ל מה ה'אל.סיף שאל מעמף,כי 4םליראה את ה'אלהיף,
ללסת
ולרססה אתו ,ולעבד את ה' 4ל"יף בכל
הסלנישף' ,וסטר (שם ל ,טז)' :אשר אנכי מצוף היום
לנוססה 4ת ה' אל.היףללסת בדרכיו' .ר4מר (שם כ)' :לאלבה
את ה' אל"יף לשמע בקלו ולדבקה בז' .ובקבלת על מלכות
שטיםהזירהיאת האהבה(דבריםו ,ד)' :ואהבל את ה' אלהיף
ל9ךףוךסלנישף' נשמטש משרשייחודלשימוס"ה
ללאת סאהסה בכל לבו ובכל נפשו ,כמו שכבא עוד בגזרת
ס"ה.
(שם יא ,יג)' :והנה אם שמע תשמעו אל
מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה' אלופיכם
יל?לדו
לכיסם ובבל נפשבם' וגו' .הנה ב9ר יראה
שסתבלית המבשש מסתורה הוא ,ההשמעאליובזריזות נפלא
לקים ק"יותיו ,ולזהירות לדול לבלתי עבר על אזהרותיו,
ובטוב לבב ,אשר הואסודהיבודה והאהבה האמתית,
שבאו בזה מאמרים לרז"ל הרבה .ולפי שזהו התכלית

לסיףיקלדיליי
י9ל

סיקים

ריטר

י9ל

ישטסה
ימו

יעלי
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מאמר ב

כלל ונפרק א

אור ה'

ילט

סטישש

מסתורה ,והוא מביר התחיב ממנה ההצלחה
וסהשטררת סגזחי ,הוא יבאר ,שהתכלית הזה כבר ?חיב
ססילסה וההשארות סרסיסמי שתודה והקבלה.
ואםכפיהעיון בעקמו ,זה D3~Kי"באר אחרסייחנ
ו של.ש
סקדמות
אין ספקבממתין .סטסת ,שנפשסיום ,אשר
היא צקןתו ,עצםרוחני מוכן אלססזסלהוסלתימשכילבמעל

-1UK
4עזמו.סשגי
ת,שסילםלעזמיתיאיסבסטובוהפולמיתוססץ
בו,וספי כשלמורג תהרההטסיה רסצרבות כחסץ.סילישית,
שסיסי
ה ושצרבות בססץ  -יולת ההשבלה .ולצרף אליהן
רסיעית,קבירתיעזיה
 ,ששלמות הנפש ודבקוטה בשםראוי
שיקרה [?"ט :ש?ס4ב]סטרילית סןה .ואולםייךי"4ית
ו אלו

ססקדמות ,הנה כפי מה שאמר:
אם לאחת תחלה ,קטרנו
האדם שהיא צודתו ,הוא
מבאר בעצמו .למה שססטרדה מן סגוף ,נפסד האדם בדרך

יססש

שי.איזיק

גדרו .ואסרס טה שהיא 'עצם' ,הוא דבר
?ליי
התבאר בראשון מ"השמע" ,היות הצורה ראשונה בשם העצם
מיטמר .ואמרנו בה 'רוחסי' ,הוא מבאר ,למה שבה לחות
?שתטש בהם הרצון זולת חוש מהחושים ,כסלו תאמר ,לח
המדמה והזוכרוהשבלי .ואמרנו בה 'מוכן אל הסזילה' 1הוא
ממנה היותה נושא ללחששילי,
טבאר סה ,למה
סססש .וזה ,שאין המלט מהיות
לסירתו לשוא כגרף
כנושאליאת ההכנה שבל ,והנהקיא מערסת עםצודה שכלית,

שחמי"ר
ייט?ערת

וליהנקועטה שתשכילסל הצורות.כיהדיר אפשרשנקבל בל
סדיריםבהיותו משולל מבלם.רהגה כטלרשטנוסשסל נושא
לקהה,
סיזסלות ?תעקם בהם קבול מערב בה ,והוא
סחרשאילנומשולל מכל הצורות.ואולםכששמנו
ילקי
ס*8ש ניזא להבנה5 ,ססם לשימה תנאי במציאותה /לא

שערי,לי
ייי

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

אור ה'

רם

מאמר ב
כללוייפר
קא

שתייעל מקבולה סטזסלות.ר"ה,כי נושאי ההכנהלקיל
מדירים,
מה חלוףרב.כימסם ,שאושאי"סעלבאפן-
י
פ
ל
מ
"
י
טה ממין טה שישיגהו ,כמו הענ~ןיחרש ממשוש; ובקצתם
?קילם ולנושא בדרך שלא יתפעל הנושא ממין מהשישיגהו,

כקבול חוש הראות מטך4ים; כי לא :קבל הגוון מהטך"ה

ממוקש ,ראולם יתפעל מטנו הפצלות-טה ,רלזה ס"ה5 ,מר
שמרעיש סך4ש חזק ,ל.א ירגיש סךגש חלוש .דסקה החוש
יית
ר מעט,לפי שהשגתו רוחנית .עוד
elettincי"סעל
5מיסף ,מסאהמשילי
ת תקבל הדקרים מזולתשי"סעל מהם
בו לקבל כל הצורות ,כלשר קנח,
נושאם ,דלה היה
ס*4ש .ראולם באשר לנח שבל,אי לפשר שיאסרבו זה .וזה,
מסאה "32ל המשכלות קבול בלתי לערב עם
שאם
י
נ
ס
נ
ק
,
ל
י
כ
ש
מ
הנושא ,לאימנע מסלקה":םשנניס מנושא
אובלתי
טזסיל .ושקרשיההמשסל בלתימאכיל .אם בן ,הוא בהכרח

טיז*יי

אישר

טזסיל4 .סלישננימ מטזסל מן מיזללותטשי"סילם

יפעל .וזה שקר.
סססנה'י"מיב שיזהמיזסל בו
סמליים!"ם לאש?יףה בדיאה ,שיקדהסילסל4יןלו יחס
עם המאסלות קשר "קבלם ההסנה .והוא מבסר קינות
ומסטול .דלה הוא מביר ,שאין הנושא ללאת סקססה שכל.
שנית ,שאם הלה סנושא ללאת סססנה שסל ,ל.א ימלט
טשיק:ה 4ם הוה ,ואם בלתיהיה .ראם הרה הוה ,לא ימלט
טק"מרות זה הנושא,משיחדה מנושא 5סר ,או
דבר .ואם
"
ל
מ
סיה טנושא' הגה:חיב שמוטה31ד; עדשיתמיה ממנו !ה סנושא.
ולפי שבסר ק"ס4ר ,שסל משתוה הוא גשם ,הנה יחיב בו
שיהדה .DUiAולסי שהרא טבלרסעזמו קטנעק"סירת לא-גשם
מקשם ,קנהזסיב בזה הנושא שיהיה גשם .ובבר ה3ח שבל.

יכחי-

