
ייא ה'אור במאמר
 ג הארקכלל

 ס*לישימשרק
 דסע"ון. סתוךה שחיבתו מה יפי סקסתי הלעתבבאור

 טבע מציאות טס7בוה טץנות י9אן שיש שאסרונאמר,
 שיהנה ילא נשאר, לא סנה יעדרו, טס7בית ויץ3ותסיסשר,
 הם .וטה בצד-מה. נקיא ובלחי יצר-מה, נטלא סיישיטבע
 ך"דע. יתן מי סזדדין?אלו

 ל.א ,הנה מציאותו, סקס7בות כיץנות עינו שכישרשמר,

 עצמו. בסקינת אלא טציאותו7ס7בי
 יישר סדירים; קטת מסיית סיאשינה' שהטענהורה,
 על טעייה הוא סנה ייצאו, רשל.א סבותיכם 9לשיטלאו
 ולזה כן. 02 סךררש הוא ההם סטבות שלישרות ןןה,סךרוש.

 מןה. כךרוש ילל סיטת תתןלא

 יבאר, שהוא, למה ססךצון. סלקיסה סינרה,ואולם
 הדרוש, על טעך9ה כן גס הוא יךזה' רשלא שירזה לישסירם,

 מניע לו ס?צון' כי יאמר' מיישר, יכע בסעדר לאומרבי
 ההוא המניע יהסבו, או יהוא כך4ר סךצון חול 407ב7ניעהו,
 עם הר-ון, חול סקסיב הוא סטניע יף2ה ולוה לרצון. סכתישה
 סאסד, שירצה 7ס7יהו טניעי לולי יעלה, מפסיכים יסדשירזה 4סשי לעצמותון הוא כי ; רקירם חיוב לא ?צת, ס?צתחי"ר
 יישר לעימותו רלחיית ואנס. סיךם ישום ירגיש לארהוא
 סויב. יא רצוז' יקרא לשוה, סקסיים סחני יסדשיוזה

 בטבעיות, שס"ן"ר טטה סלקוסה השלישית,ואולם
 האסשרות ססמב ל.א הנה וקרי. נוטלים סדירים קחתטהירת
 יצקנה. נסילסם תמ"טת סהוא יטסצד עקמו, כבחינתאלא
 קציאותם. לסיבות ישר יסברתיסם ?טזאי שיא יטנע ל.אאבל
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 במאמר ה'אורריב
 ג ופרקכלל

 הוא רסהש"דלות, ססריצית שיסודה סר4יעית,ואולם
 כאלו לעימותם. סדירים יישרות אלא "סיב של.אמבאר,
 ?שיר לקיית טכךח סנה סייש חיות סנה שאלוהאמר,

 אם "בל 4טל. דבר סקרנים כ"סיסת סקש"דלרת סיהלעימותו,
 ססריצות הוא אשר סלתו, י4חינת יטייב לע?מיתי, אפשרקנח

 לכשלה, וסקשתךלרת הסהיצות יסדה לא .קנהרסקש"דלות,
 הקנינים ואסיסת סקסינים, לחמיסת העצמית סס4ה וקדה"4ל

 אלא למסובב, לכשלה סס4ה סיות לוטר ךרף וסין לה.מסובב
 במציאות לעימותו, טסמב עימו מצד מלסוחב סכה כןאם

 יסובב. הכה ל.א ועז יזולתה, אוסס4ה
 כל על סטטת תתל שי.א מלאר הוא הסמישית,ואולם
 היולנית היא "4ל נבדלת, יינה סטך4רת שס4סש וזה,ינים.

 הגלגלים, לגופות אפשר הוא ךלזה נחש. הבעל משגומייעלת
 סלם ר~ניעו 4סש, סכעל יטזג שיפצלו יטניעיקם, שכןיטל

 יהדה סטדטה מלם עם סייטתי 4יט?ערת "שרסט"עירר/
 צד על הקאה תאה ראם "הנפש". בסקר שק"4"ר כמוהרצון,
 ההיא. טסטצנה זה יחקיר ל.א קים, האפשרות ישיר אושחירב,
 שססלב סעית1 שטצד ששענות יסל שטיל מבאר, הואילזה
 הנמצאים, הדקרים ערמות י4סינת ללא שיישי, טבעמציאות

 סבותיהם. בבחינתולא
 אלא ,סיבו לא בן גם סתורה, טצד אשר שיינותוהנה
 עצמו. כטחינתט?יאותו
 שים ו"זסרו"יס, סתורה ממרוות הלקאה שסטענהוזה,

 היא לכשלה, וס"זסרות סטזוות סיו טסכבים, כדקריםסיר
 וזה ??טם. ייחינת הך4רים כקשרות עלא "סיב שי.אמבאר
 סט?וות סיו עצמם, בךחינת טסכ4ים סך4רים סיר QKIU"טנמ,

 ע?טם' בלחינת יישרמיכו סדירים "ם "4ל ; לכשלהוס"זסרות
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ייג ה'אור במאמר
 ג הזפרקכלל

 לבילה, והקיסרות ממצוית סיו ל.א סבותיהם, יבחינתועקיבים
 הם אשר לדברים מניעות סבות יחיו כי ןזה, לשוב. למצלית"סל

 למסו4ביסם. סבות סם 4שר סטבות בטדרנת יעצטם,יישריים
 ממועילים, הדקרים ואל סקיטים, 4"סיסת והזריזותכסריצות
 טה ס?את כטענה שקין י"אטת ולזה סטזיקים. טןרס4ריסה
 מסקה. בבחינת אישרות יציאותשלסיב

 היה שאם יהענש, מס*מרל סלקיסה סינית, הטענהואולם
 בחקו צול עליהם יהענש סימול ס"ה סטעשיי' מכרחהאךם
 כל לבטל סזקה טענה שקיא יך4הייצרך,

 חלובי
 ואמנם

 סימול ריו שאם יזה, שיקשה. ממה סתךה "ין בה,ושנתבונן
 טן סססובסים כקתסיב ולסברות מהעבודות מתחץביםדהענש
 השרב לל שאי34ו ימו צןל. וניותם 4סם יאסר לא הנהסיבות,

 כבר והפיל ךצון. יזולת "ליו קךסתו ה"ה ראם שישרף, קאש4ל

 סצור. כ4ןרת סשלישי בטיסר זהי"יאי

 ומצד סע-זן מצד להם הטענות ילל שאין קטאר, הואולזה
 וכן סיתר. בבחינת ייפשר שסע מציאות שןחיב מהמתורה,
 יסלברהו ל.א ק3ה סעףרו, המחץבית ליצנות עינו שכאשראמר,
 סלתו. בבחינתאלא

 מלקרחות ומשלישית, רמשנית סראשינה שהטינהוזה,
 סמעל, , "ל סיס קן סמוצי"ים ומקיניעים הדבריםטוובות
 יתנו של.א מעינם מבאר סן 02 ההכרחית, .הרביעיתרמטענה
 ישירו לסר עיטם בלחינת "סל מטבות, בבחינת אלאכחיוב

 עצמו בבחינת שהוא הראשון, בקמר שתאטם ימויישר"ים.
 כבחינת וקם זו. סור "סר זו יבא כצורות סל לקכליישרי

 סלתו, בבחינת ?אאר ממרחשת למממנות קשב הראמלניעים,
 עקמו בבחינת לקשרותו עםרהוא

~WK 
 ולזה טענו. :סור לא
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 במאמר ה'אורריד
 ג שפרקכלל

 אשר ר"ל סירנו, גידזינרנ לבוזי חירב לו יש הזאארבהממיות
 עצמו, ייקינת ניסי ולישרותנסור,

~UTN 
 נסור. לא

 מידיעת שלקיחות עקצנותוכן
~upc 

 ומהודעת יצתיד,
 טב4ר היא מ)חיךה, בו שנמלה יטה רעף לרייסים,סצמידית
 יקיז יסר 4)ל ערסם. נךקינת סיסשיית ?טרל הציינהשלא

 מבימם, בבחינת ופחמיים עיטם, ליחינת יישיייםמך)רים
 חיולם. קדם הידייה הוא סיובםומצד

 ומצד ויעיון טצד סמם מיינות יטל שעין יבאר הוארלזה
 סנה ולזה עצמם. בךחינת הדקרים חיוב שיחיב טהמתירה
 ליישר שינע ויעיון, התורה שהס?נהו מה כפי מגמור,סמטת
 אלא סבותם. ילקינת לא עלטם, בבחינת ?דקריםנמלא

 לעושי קמנ?לות שמסשבוהו לטה לסמון, טזיק )זהשספרסום
 מן מקסובב יהטשך "מצברות נטשך שמענש יףגישי רל.א ;הרטה
 לטעיית ר"ל - לשרטם ס4להית' ממסיטה סלה רלזהמסלה,

 4ל הידם להישיר חזקות וסבות קניעים יק?עיים -ול"זסרות
 מישר והוא מששוט. רסקדו לטיבי קטנם רוה כשנישית.ממקלסה
 אלהיף ה' בנו 4ת ייש ליסר כישר "סי ייטרו: סכךטזס4להי
 ול.א מרקטה. לבונת בנו 4ת ?וסר ל.א שהאב ידוע, שהואטבי?כ".
 את השם ישזיסר רסן סנן. לתוללת ילא מישי, עזיתלמכלית
 סידיני, הישר למכלית ולא מטת, ה23מה הברנה איןהאדם,
"a31KWהסרח שים בל.א *מור דצוני סידם ?דיות ילא ראוי 
 ולזה בו. מטוגן רהוא סיטה, לקלל מטוב הבהה, 4)לואנס,
 לידם. מטוב שזהו סלתו, בבחינת קח?ב בחיותו גם ראוייהגה

 בשיאה ךאוי, הוא והזוי שמחיוב להטעורר, שצריךאלא
 מיסירה סוד והיא וסכרמ, אגס מפועל בו ירגיש שלאבאסן
 והוא לאדם שיפעל ך"ל ולאנס, אסירם בפסלות אבל ;והךצו7
 פועל שאינ3ו למה הבה ברצונו, יפצלם ולא ואנוס,קכךח
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יפי ה'אור במאמר  ג הנפרקכלל

 ךאוי ר"יז נלשו' שצל איננו המדמה, עם המתעורר לחויסקסטת
 לשתה?ינה מבוא לכנסיות לפוזלות שאין וזה, יוענש. יןשיטשר
 מה כי טסם. להירחק או לעשותם מניעות וה"זסרותסטץוות
 ורעוש ו5זס?ה. ט14ה בו ימכן ל.א עליי, לביא לירםשעין

 מטוב. טהר נסשך שלא לטה סטלסי' מסייר ישה ל.אונעכרות
 שלאטר מילתי יפשר "י "ם ראולם : ע"5 סתורה כפיוסנה
 טחוץ, מניצ בזולת ירץה ושלא שיךץה חיב, כן סרצתזיכע
 כדרר החלקה שתפל יפשר בבר סתורה(, יפי סיכון מדעתוהוא

-UjK

 סך4ר שוחרה וןה, סמטטר. מןה הראשון ככלל לק"מ
 במו ?דיצתו. בסכת וטחן וסבותיו/ עץמו ייסינתיישרי

 צץמי, 4ךסינת יסשיי היא תייע, נטלא ישסנחשסיסשרק
 ?דיצתו ראם ?דוע. רהיותו יז, יציאותו בבחינת מהבןהוא
 משב שהוא שטה יראו רל!ה סיומם, קדם היא כך4ריםד"4רף
 ?דיצתו, י4סינת יישמי ייננו סנה יישרי' אימו היותו,קדם
 כלתי ית4רך ?דיצתו ילהיות עץמו. ייחינת יסשרי הואטיל
 סנטי"ים, נדברים בידייתנו יעקיד ?ריצתו הנה נזמן,נוצלת
 סך4רים. יעצם רחייב הירס "סיב ל'אלשר

 מסנטץ"ים, קנויה ?דיעתו סים רלאמר, נקשה שכאשראלא
 לא אנחנו ונאמר, נשיב ; לחסרונים סיסקית דשני שקדםסמו
 דעתנו. לפי הרב דרך רהוא עץמותו. שידיעתי 5סר ?דע/ 5יךנדע

 שהוא לטה כי יסנוטו4ד;, עיד שמלטי אישר כ4ריאולם
 סך4רים טבע כסי יזגים ריסם סטזגים שהדבריםיבאר,
 מפיר הךאות יראה וזה סטשיג; שסע לסי לסלסייגים,
 בכשיקרב משגו ישיג סטשוש חוש סנה סי סחוטים,נסיגת

 או קשי קר, או הם לכד, סטשוש כעקום ונשיג ייטששהי,"ליי
 ; כשיי ההקש וכן עניו, מקום, ירתוק ישיג הראות וחושרבות,

 שחייג ראוי נוטן, נעלה כלתי נצחי סןה סטשיג ס"ה סטשירלזה
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 במאמר ה'אוררטז
 ג הייפרקבלל

 אמנם וזה כזטן, נסלה כלתי שהוא טדך4תו, כסימשגו
 סנה יילו נדחית, 5ז4ה נקיא, שלא סטה ישיג רלזהלעימותו.
נקיא.

 כל ליישרי, סרה סהטר כי מסףסרים, העולה והילל :]נ"א
 מחיב מקיזתו ממנו, קטלט סין הבחידה, בו משל לאטשר

 בסם תשל אשר רסףסרים עקמו. יךחינת ולפשרי סלתו,כלחינת
 ירצה ושלא שיך?ה חיב כן סךצון שטבע ]אמר אם5יקיךה,
 הדירים יקיו התורה, לפי אכון הףךף והוא מחוץ, מניעונזילת

 ןדיעת בבחינת ומשבים רע?מרננם, סבתם כיחינתיסשריים
 ךאוי הסריצות קנה עצמותם, כסחינת אפשריים ולהיוונםחשם.
 שאם לטה עליהם. ולערש ד5*מול רף"זהרות, רהמצוותבהם,
 ישאר רלא בהפף. בו סים ןדיעת הןסה יסר הסיף, בוחרהיה
 השבנו וכסר ; סיפשריים הדברים סים ידע סיף השילהאלא
 מקנה שהוא למה ובכלל, דלחנו. לסי ואם סרב, דעת לפי אםבו,

 רמח~בת[. ךאונה בהם הידייה מהנמציים, לזולתוסיזיאות

 מיד מצד. וחייב מצד, יסרניות 9יי' סעהז שרש שישה,קיר
 ממנר.חטלט

 בל על בשלום, ויצא לשלום נינס טשי סילם, סעידין4ר
 והרשות צפוי "סכל : טו( ג, )אבות יטרו קצר. יטורטרסצקקית
 בימרו חנה המעשה". לב לפי רסלל נדון. יעולם הטובנתונה.
 והוא וידועים. מסירים כלם שבוסרים הורה, צפוי","5]ל
 קסת רעלי בו ניעד טשי כטמטתו' ספק אין ישר כגדולרשרש
 בו שנמסרצו לטה סרה, הסוד לנזיית סייטנו טשר והואמסמינו,
 סוד על העיד סתרנה", "והרשות ובאמרו סיום; מיטתנורכים

 כי עלמו, כלחינת לו נתונה אדם סל רשות רכי ולרצון,סיחיךה
 נדון", העולם "ולטוב ובאקרו ר4נוס. למבךח הצויה תעללא
 ל.א שאיננו וענש, כקמול ר"ל סיין, סטלקי ס*שר על בוסעיד
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חז ה'אור בעמר
 ד הייפרקבלל

 וזה - המוני מדיני ישר כששת לכונת ולא נשמה,לננכלית
 במו הטוב, לסכת אלא - מסבות מפאת אשר לחיוביטנם
 ילא מסבות, מיטת אשר לחיוב לא קטנם רןה ע"מ:ששרם.
 שקרם[. במו סטוב,לסכת

 חיוב על שסעיד מישי מטעשה"1 רב לפי "רהללובממרו
 *בה טעל נבה "כי יסקרו: ורחוקות, קרובות שם, ש"שסמבות
 נדון סעילם סיות סקילה, לסי ס2דיע השרש אל ירכז אושטר".
 הששי בבלל שייבאר גדול שרש 4ל Tu-~la אפשר או ךבו.חסר
 עצור.בגזרת

 לרביעיסטרק
 בבחינת החירב אם מסחיוב, סןה סיעת שוהיהרעיך
 כרקימות נרטז יתברך, ?דיצתו בבחינת סחירב אוססבות,
 אטךם במקומות. רז"ל ובמסטרי קהלת, בספר וייחודכיתובים,

 צליו מכריזיו שאין מלמטה באצסעו נשף 4דם "אין ב(: ז,)חולין
 - ממנו" סנופל יפל "יי ח( כב' )דברים קטרי ההךשיטלטעלה".

 קראו רהבתוב נפל לא שקרי יראשית, ?מי מששת לשל זה"ראוי
 )ספרי ח2ב" ךי על ךחובה זכאי ?די על זבררנ שטנל*לין ילאנופל.
 ?מי מששת שצברו, טה סס4סשייים צךרו חיות שעם הריתצא(.

 מטצקה. יעדר מקריסה, רווייה לשל. ןה ראוי ס2הלראשית
 של'א לטה לידם, נינעת בו והדיצה הקרי, 4ל יסס שיהיעם

 שהא למי קהית היא קטנם יכ"ת, לקיומם סיךסים,מקיף
 ככ"מ[. ]וידיעתוככ"מ

 ה2ה דוד "ל.א : ט ד, )ע"ז קטרם כן, גם זה על שיורהיסטה

 אלא מעשה. לאותו ראויין היו ישראל רלא טצשה, לאותהראוי
 סטא ואם איד, אזל כלף לו אומרים איד סלא שים לף1לוטר
 ל.א והנה נאשים. תיר ,ה ועם צבור". עצל סלך לו אוקריםצבור
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 במאמר ה'אורריח
 ד ה/פרקכלל

 3ן, גם סחייב על שיורה 'מה לסרני. טשי סדרף ילא זהיתישב

 וסלה ימן מי סש4"ה להם שיטר "ביצה : א( ה, )ע"זימרם
 ךטלה ל.א משה ותף "טה. תן לומר לסם הלה לסם, זהלבבם
 יורד 4דם שאין מסאן שנה. טךסעים לאסר ילא לישך"ללהם
 זולת רכים ומטטרלם שנה". "ך4עים עד אלא רבו כעתלסוף
 טמישכים ררם מסם, סכך4ה לפי ומבוכה ספק מוסיפיןאלה,
 ססשעם. סלהסףךך

 אמרם הוא החיוב, עם ההשתדלות קמום על שיורהזממה
 ו"ם טסי, טה לעצמי יסשיני לי, סי לי סגי אין "אם : יד( א,)אבות
 מה כמו לןכךם. צרף אין זהיתם, ךריים "ימתי". עכשול"

 דסיים ]"רמצה[ )ששה( "כיכיל : א( )כט, קקה כ*טךאשיסרר
 של'א עד "אם ב(: )יא, מכות ימיית שסא וסמי לישה".סטה
 חוזר דינו, ונגמר אחר, *דול להן ומנו *דיל, טסן מת יינועמר

 סרה למיצכד, ליה טוה "מאי : ס*טרא וסטיי שסי". שליריאתו
 אלו שסל בקש". רל.א לזכות יינו שיקמר רהטים למקשלו

 הדקרים טקיות שימסיר, יטה ילא קיום לסם "יןסטטטרים
 ודי בקיר~ים. אי סיו טן?"ם ימסרך, לו וידועים מסדרים3לם
 טימנו. לפייזה

 סדעת 4ל ונאומים טיסיטים דבךים יבאו סששי סיללךהכה
 צד. טסל יטסכים לעצמי עד סיטת שסע לחיותס2ה.

 מרה שראשון ככלל שיעדני ס*דול, ששסק קמרושסאן
 לראשונים. מן סריה וצלי בי יצדו טשי בסאן, לסיירוסטופר

 רחם סתויי, שטליי ששר עם יסכים אשר סחיוב שצרו ל.אכי
 לפי שבן, וסל : ]נ"א סימוני. סטדיני סייר יסילהו של.א טהסיה
 ידעהו[. ססמוני' סידיני ס*שי שיקסים הנבון, רהוא התוךהדעת

 ומקלה. בדכה סל על וקרומם לכיו לסלרסטקלה
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ריש ה'אור במאמר
 ה הנפרקכלל

 סססישיסטרק
 סןה לעצום ס9סק בהמר כדעות[, לשמי : ננ"ט עזה כדצת באורבתוספת
 ס5ל'סי הישר ?9כים איך והוא, צליי, לסקמ5ק הקדמיים 9רו ל"אתשר
 טשר לחיוב בין הכירש מה ששכים, ס:ה ואם החיוב. עם וענשבגמול
 אנס יהרגש אשר סחייב ונין והירס, אנס ףרגש לזולת גויבותייחינת

וף9ךס.

 סבות, "ם והעכרות סט"וות טעומי שאם ייושב, שייררזה,
 הדה ל.א הנה ; סטעשים חיוב עם להם, מסוככים ויענשרסימול
 הכרס, בהרגש מסחירב סירס, uiAnn בזולת חיוב שיבדלראוי
 לאחר. טק)כים וכלתי ליסד, מסבבים והענש סימוליש"חיר
 בהביל שנורה היה ואם פנים. ישום לחיוב קטלט שיין4סר
 לטה וענש, לנמול מקום יהיה לא וההברם סאנס שבנירגשהזה,
 ו"ם רציני, יקרא אנס ירעיש ששיא ; ילל רצוני יז יחנהשי.א
 ב35ות טשי בדעות קנה ; בסירם ירגיש של.א ילא יברח,הוא

 הוא כי ד4דע, ימן סי ןענש? גמול בהם ישה שיךסתוריות,
 "טיל : א( יז' )ר"ה י4טךם נילא. )סם שיענש סקילה לפימבאר
 המתים". ברוחית ושכפרו בתורה ושספרו והאפיקורסיםקטינים
 לעילם סלק לסם שטיו "וסיף : א( צ, )סנהדייז נטשנהר4מרם
 בסם מלוא וליחידה לדציו שיין בסם יך4ה וכסר וכו'.סבא"
 : מפנים וזהבלל.
 .ז. ,.,י

 כן, אם קנה )טמונות' מירחי הרצון סדה שאםראשונה,
 לו שקרציו' רזה, סטטת. יחזק טדר4מה תשה לאסימלה
 זה בבא בסותרים שני לפקטין יוכל וכסר ירצה. רשלאשירזה
 בתכלית רהוא להאמינם. ירזה אם רזה תמיד, וכן זה, סור4סר

הבטול.
 סטניע סי' 4ם קנה )4מונה' הכרחי סךצון הדה שיםשנית,
 ילקי המניע שים וזה, בו. הקטת לספק סוגיא האמונהשקידש
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 במאמר ה'אוררב
 ה היפרקכלל

 טשיק סקסדש ואם לרצון. בו עדף 5ין קנה ילל, סטטתטקטק
 )ה. האמת קשפק כאמונה כז "ם קנה בו,האטת

 וכאמונה. על מבוא לרצין שאין הצד טזה יריהשלישית,
 כמו לנפש חוץ הדבר היות חיוב זולת דקר, סימונה שטיןוזה,
 כרצין התלות לו אין לשש חוץ שהוא ומה כשש.שהיא
 )רצון. הטלות לאמונה אין כן, אם חנה כן. זהרא בוסטמרנה
 שכד רכל אמעה-טה, שהמאמין אמר, זה, שהתעירר5סר

 יד;כיח חיוב שירגיש סכלתי יפשר "י מופתית, אמונה היאאם
 חזק סהוא שסטניע שאסר וזה, יחיא. סימונה לסטטיןגמור

 שהנינוע "סר היחלט, המופת והוא ממנו, תמלט איןסחירב,
 יזלו, יטך4ש גילה טבלר וההברם החיוב הנה משתית,טמעה
 ליה אם ולזה, סהיא. האמונה סותר להאמין בלקו נמנעשהוא
 והענש הגמול ראוי בלתי המרגש רצוני, מההכףס, סנהסטין

 והענש סימול יטמן "יך לשער ל.א הנה שהנח, מה ימיצליי
 מה כפי ספלו, היסקית יסתר שיימר שראוי מהיהנה ,ייבאמונות.
שלאמר.
 הטוב 4ל תמיד פונה סטל.הי שהישר למה ראשונה,ריגה
 אל קריעות סבות המצא והשלמות קטוב והכהרסשלמות;
 המצוות לסקז"ת אטלסי שישי בהק מחרב הכה ; סטוביללות
 הטוב. פועלות אל מניעות סבות להיותם בהם, והענשרסימול
 כרוטשך ~DC, נמשך והענש שהגמול לטה מניעות, סבותשיו

 שראוי מה אל והבחירה סףצון יניעו ולזה מהטיה.שלסובב
 שיסכים שראוי העישב ולזה טסנו: ולהסריק "ליולהטקרב
 החיוב. עם והענש כימיל לקלחיסיקר

 והברח, אנס ירגש בזולת החיוב בין ישר שיידלרטמנם

 מטה ףאוי, הוא הבה הסירס, אנס בהתרגש אשר שקייביכיל
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רנא ה'אור במאמר
 ה p~brnבלל

 הששי, בכלל הצור בגזרת שיבא במה יתבאר שכבר וזה,שאמר.
aKרז"ל מעטרי עם מסכים סיתובים, מעד ואם העיון מצד 

 ובפילות )עבודות, מ993ף שס"ילית מתסלפים'במקומות
 ערבות זולת דיר שאינו בהם, והשטחה החשק הואסטוב,
 סטייה ימלליף יתברך שהוא לפי וזה, הטוב. לפעלהרצון

 כן, 4ם וסדכקרת הקשר והיה הטוב, רלפעל להשמיערסערבות
 סססץ קיה כטשר רלזה, שאישר. מה בפי בדרביוללדת

 ישה ייקז?יתו טשי נישמי, שעל ס:ה בנפש, הזהוהערבות
 ויעקש, מימ~ל ממנו שיישך ואוי ס2ה ולזה והפרוד.מףכקות
 הזה, מהחפץ הנקש שדרה וכאשר סס)ה. מן סקסובביהטשר
 מפעל קנה יפעלתו, וסררם אנס מרייש הסדם שיהלהכמו
 למה ומרוד, דוקרת ממנו יתחיב ול.א ד:ססש, יפעלהר לאכהוא
 וענש לומרל ראוי ף2ה לא ולוה נפשי, מףצון טסשט ממעלששה
 סזה. כסליל כל אם וח"2שבילל.

 ויענש סימול י"ישב "יך סזה, מףידל ישי"ישבטלל
 שיישכו אישר אי בהם והערש סימול יעידי כי תה')ימרנות?
 אחר להם, שניעות סבות רשיהיו שטמונות, על ומיסיהשלצוו
 שום לרצון ועין בחיר?י, בלתי שטמונות על שהאדםשלנח
 צליסט,טבוא

 דבריהם, בלס שיראה מה יפי ססמינו, קצת לעפתוויבר
 שהגמול למה והציל, סייר בהק יפל ל.א האמונות עלשסגמול
 yan סם כששר משקלות אצלו וסם סימונות, כטטתות3"יש)ה עטשי סידם ששש האטר, יאלו למשדל. יחיוב רנטשךטיעיי,
 הנמול ר-וא נדחית, ותשטי הנפש קסם תיעצם יברלנפש,
 לאדם.שחסרון
 התורה, בחק מבוא לו שיגיז מבאר הוא הזה, הדעתוהנה
 בן, זה ס2ה אם והנה כצור. כלזרת שיבא במה עוד שיתבארימו
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 במאמר ה'אוררכב
 ה הבפרקכלל

 ולא בתורה, שסאו הדעות בקקת אותנו בס7שיי לנו די היהי4ר
 ע4סיסם. וע4סי דע4פיסם ס"?וות מז קילג לרבוי צריכיןהיינו

 מה והוא ספילוסופ2א, הילדות פרברי ס2ה "ם ילאסמליים!
 ממעצמת הנפש הלמה ראם מזעיר. מעט נתורה מקןש4א

 "החרוכים" ובספר "הסודות" בספר קגה סטז4לות1מטטתות
 מטמאות ילולה הס*דסי נפש ותשה מאד, סריהקזסלית
 יפי נפסד אזה שהדעת יבאר, שמיא קולא סתירלי. מנקשסדסה
 בגזרת עוד שייבאר סמו מאד, רחוק בעלמו שהוא עםסתורה,
 ותרע, יתן ומי ל4ד. סיזסלות השטרות סימול שיהיהסצור/
 יסקר שם שמסנסורר מזה סילסל שהשכילה הנפשאם

 ול.א נקבות", לשמי שיית וייומיי ש"סיילש"ס7סודות",
 נצחי. וישאר ייעצם לכד הזה המזכל האם יויתו,חשכילה

 מיזסל שהמעיטה 4סש כדמות יאה אם שישיר, ה2הואם
 מריעי לשני אוה סמך4ע קטר ש"מך4ע כן, 2ם DIDiשהמסיר

 ימה שממסלף, ה2ה רצם אחר. משסל או סטך4ע", צלעותשגי
 הפילוסוף, טבל הדמיון. והפסד שטות סלו שזה ילא ימחלף.זה
 4לסץ סחר ומצד התורה, במאור עיניו נפקחו שלאלטה

 ןסשב ידיאות 4דא סיןם, 4סש חשטררת יורו לזקותמהוראות
 סטרסק במעלית הם ו4ם קסם, מהוראות לקיםמעשבות
 סלה. סףרר נניח ולזה טסתורה. שצן רסלמששכל,

 לרמוז, טביא סטמינות על ש"יז שחמישי שטקרולאמר,
 קנה מטמין1 סיותו על לו טשי בסירם טך4יש הוא ממאמיןטסל
 ע24ן על והרצון סיחירה בשניים אלא הקלט שסין קציר,הוא
 לערבות והוא לסם, מסרן סמוף הטמונות, עם וקלקרדבק

 והסריצות טמונתו, סטם אומנו סנן כישר לנו אשרדהשמחה
 המעוררות האמונה בעל שישיג יזולת סימונה אמתיתאיר שילי מסק. 4לי ומחיריי רצויי עניו והוא אמריה. עללעמד
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יכג ה'אור במאמר
 ה ופרקכלל

 מבאר, הוא ולזה שחיא. האמונה בצל כחיותושקסה
 ענינים באמטסה, בעיון וההשתדלות nnniecשחסעורררת
 דהענש, הגמול ענץ יעושב מליס קשר רלסחירה, ללצוןכישרים

 חצור. יגזרת שיבא במה עוד שימסחרכמו

 ימאמת, ~ac, ?ץין סטיר כיץלות, שגם עוד,ואטר
 מה הוציא כסר הנה דבר, שייעל ?D~KnU וזה, בשפצלהו.ספעל בסירתי על ילא ראשונה, הפץלות צץם על איננושסימול
n~nxaiמהם אחד 4ל בשיני, ססותר קצית לימי יחורתו יכם 
 ויישרי יבם איננו ייעל שהוא שמה מביר, שהוא ולפיבפעל.
 יתחיב צליו; והכרחי מחיב הוא אבל ימעל, שהיא מצדצליין
 על איפו והרצון, הבחירה מיטת קשר והענש שסימול כן,אם

 כשיפצלהו. היעל בחירתו על אלא ישיצלהו, יעצמוהפעל
 עברה "קרהורי א(: כט, )יומא רז"ל סיטר זה על סאותיסטה
 אם עצנים: משגי מרקבת שסצכרה שלמה וזה, מסכרה".קשים
 בה, המגיע הענש והיה בו; ורצונו בחילתו ואם בעצמו,ספעל

 סןה כטסטר כסה אשר רסיקירה, הרצון מפאת אלאאינו
 יהוא ס?צע, שכשניסם' קשה שהיו"ר מבאר, הואביהרהור',
ההרהור.

 בזולת ספעל נצרדים, וזית שכטשי כן, גס זה יתאמתויסר
 ספעל, יזולת הרצון או ייסי, פעל שיאמר, ימו ררצון,הרהור
 סקילה 3י שסטה כסי רסרצון, בהרהור על ענש ישיגהויסר

 בלב", חרהיי על טכטרת "ערלה מ(( ז' ))ויק"ר : 4ק?םסטמתית'
 : א( בז, )נדרים אצלנו שהשרש במו ספעל, על ענש ושיגהוול.א

 שאין לטה קשה", "יותר בו ?4מר סקסם יוקריה". רסטנא"אנס
 מהענש 4דו4 יימר פעל' "ליי ישסץ9רף סרצוז שסעפים9סק
 שיורה מטה רהוא פעל. טליי הץערף ישל.א ילכד הרצוןעל
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 במאמר ה'אוררכד
 1 ופרקכלל

 הרצון, מפאת ~nup סיותר אבל סמעל, מפאת כן גםשסעגש
 בו. שסק יין אמשי ךסר והוא סמעל. 4ל כשיצטרףוביחוד
 והענש שסימול רקתישב ס*דול, משסק התר י4ריזה
 4סם, לנר 5שר רסשטסה סצךבות טיסת היא4טמרנות'
 לבאר. שך?ינו סה וזה מעוגתם. יסשמדלורנרססריצית

 מששיסורק
 רז"ל. לדעת מקסים הוא שעית, מצד nra שהקטאר שטה4גאור

 סיית סיסד' ע24נים: שני הוא מזה שהתן"ר שטהוזה,
 והענש אמול סיות רטשני, ךצון. שזולת נקנית ידערתסימונה

 והשמחה וססשמדלות ססשק על סימול אם הרצון,על
 שני ריגה סיבו. על סע4ש ואם הלאת, האמונה טסתלקיומנו
 א(. פח, )שבת צקי)א רעי יסלק יסד בטסטר נרמזו העדיניםאלה

 הסר צליסם שיסה שלטד סהר, למסיית ?4"י?בו שם:יקרר
 אמר קבור"כם. "הא שם לאו, ואם מוטב, "קבלו "םיגיגית/
 ביטי קבלוה סדר ליה 5מר לאורןטא. ר4ה מודשא מסאןרבא,

 כ4ר". שקבלו טה קןמו הןהודים. וקבלו קרמו ש44טראחשורוש,
 סנקגית שהאמונה שסיידר למה !ה, לפי מטסטר כאוררוסנה

 ס4בואה י4ק?עות יטן דיל שסליות, סק?מותייק?עית
 מבוא שום הרצון 4ל ?חוה לא משא, ס*ק4ד יטצטדשסוטה

 אם פגה ירצו. לא או ירצו שיאמינו, לסם ה2ה בן, "ם הנה ;בה
 בפה סקלו סןה מסירס רדיה סימונה. על טןרחים סיגסד

 שימותו לא, ראם סרסם, על שישילו ידי י4יגית' יסרצליסם
 סצציטים' כאיתות ירב סו נסר. וסייס אנס שהואשם,

 וסורו ושסם כתורה, בססךמ הסטינו ההוא, הטצטדובחתימת
 ידיתה ס*ה אשר מסיים, ומירך מסיכונה נזקים שיקיזמטיה,
 רבה מודצא "מבאן וכהוא: סססם ימר וליהוקבורה.
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יכה ה'אור במאמר
 1כלל

 שסימונה טסר יסק, ילי אמתית היומה עם כילאורןמא".
 קילוף יא ואילי צליס, לקציו מבוא טין ססרסית' סןמההליס

 שהיא רזה, 4סךיס. לרטשך אותנו סקשעכד סוסיייי'מרצונם
 קבלנוה לא אם סה, ססק אין וזמתית סימטה סיית שעםמבאר,
 טיגריס ליטשה קכלנרס י"לר שלדולן סענש 4ל דרר"ין

 קןמו דכתיב טסיןרוש, יימי קיליי "סיר : סרייבו ולזהמרצוננו.
 ש49קזעית שנריה טסר ילומר, לסר". שקבלו מה קןמווקבלו,
 לסם ש3צשי כירקן רעל אנשים על שמחים שסירסשטסה
 טיליי. יטלה המוףעא הרי יסר, שקילו טה קןמו לסם,כ?טים
 על סןה ילל באמונות, סימול נטלה שבו רסשטסהו סצרברתכי

 שהתבאר מה על טשל ולו ר2ה טסשוריש. יימיששלמות
 סיות רחם רצון, יזולת כדעית סטמרנה פיות "םבדירינו:
 סהיא. סטמרנה כעל יבוייתו רסשטסה סךצון עלסימול
 'האמונה, לכעל וסניה מענוג ההיא סשטסה שלהיותעד

 העולם מן ליינות לאדם "לסור : א( לה, )ברכות יללנורסשרש
 עשני של.א "פרוך : ל2ה סי?כות טקיע תקנו ברכה", בלאסןה
 כ74רת סששי בכלל עוד מזה שנאריף וכמו ואשה". וצפדגוי

 לכדו, ליל רה"קלה סשכח כונתנו. לסי הכנד; שזה הדיסצור.
 ותהלה. בךכה כל עלרמרוטם

 סששיסילל
במגלית

 שבששת יריה, סמורה סרב סיית עםהנה
 CSC~11 סמסלי"

 בבקשת סגה לו. ענןן "ין סחדוש, לךעת 4ם סיציאות,לכלל
 גם סמס?יתית n~pc כי ו2ה, מחיב. הוא סתורה ילאתסמךלית
 רדויכן כטקימו' שהטסטר ימו מאד, טהירת סטיע?יםכךסרים
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 במאמר ה'אוררכו
 א ונפרקכלל

 בדקרים שפן וכל הראשון. סמללית החלקיים סך9רים הרבבו
 השכל בשעל שהרא וטה סשסל, ישעל שהםסילאכרתיים

 "יד טשי טסש4יים' לזילתי האטמי סטטעיא שהראסראשוז,
 למדלית סיותו טילוני "ישר שיי רדטיון, ~סס נסיניסם[)4סם(
 חשוב, תכלית לה שיס~ה סתוךה ייאת מח"ב הוא ולזהישוב.
 ימ4רף. ט"תו מעיאותה ~צ~ר לא זהוזולת

 כיקרים, טססבות הסשו9ה סיא סמסלימית שסס4הילסי
 תוילת שהה שכן, ו4ל שדרוש. יזה ערלה ישיגנו של'אראוי
 יתבקרו סתורה, ייאת האסמי נמילית על נצמד שיקשרגדול.
 סקודמים שיי ל.א טשי מצוותיה קעת טעמי יקלרתלנר

 וחלקנו מלסננו. 4פי הזה בכלל בו נסקר רלזה 4סם.מלקסמפק
 פרקים: לסמיהאותו

 התורה. ביאת האמתי שמקלית בו 44"ר סראשון'ששרק
 מלאת סזה המקלית שימסיב ימ"טת "יף בו, 94"רוכשגי,
סתוךה.

 התכלית הוא התורה בלאת שסמךלית בו, 44ירסילישי,
 המציאות.לבלל

 ליז"ל. וטסטטטרים סעיץ טצד זה חיוב י"טתסר4יעי'
 המציאות לכלל שחסרון כמילית שכששת 94"רססטישי'

 סרב. דעת בו שנישב עם ומהב,ראוי

 ולראשוןלנפרק
 התורה. ייאת סטסמי סמךליתליאיר

 אחרון, וטסנו ראשון, טסנו בדקרים, שסמסלית לפיונאמר,
 4ל טשר האממי, סמסלית היא ס"סריד וסיה ייצעי;וממנו

 ?ריף ; ס4ה לסם דד:רא יצבירו, נמצאו סקודמיםסמסליות
 lspnc שהעילית ולפי סתורה. ילאת סטסרון ממיליתשנחקר
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יכו ה'אור במאמר
 א ו/פרקכלל

 הסבה סךתה בבחינתו ישר ושלמות-מה, טוב הואכך9רים
 וןה, סספוש. דרף הוא לזה החקירה אפן הנהסמסלימית;
 או 4חד הוא אם טט*ה, הנקשף והילמות הטוב עלזשנסקר
 ואם לטירון. סמילית 9סק ילי הוא חנה יחד, הךה ראםרבים.
 וזה לבד, יסד הוא בדברים סיקרון שהתבלית לפי רבים,סם
 אחדות קיא ששר סתורה, ייק?עות סיע שאילמותטה

 ; סשכע" שטסה ב"מה זה שקתב"ר ימו סדברים, י9לישושה

 יצנע של.א רזה, אחרון. בשיחןה ראוי מסם עיזה שנסקר,צריף
 צריך פנים סל על אבל רכים, שיסיר רסיטזעי סראשיןכמילית
 כקבריו 4ש4 סטסרין כמסלית היא 4סד' לךסר סלםשיינו
 סלם.כקיאו

 מצאנו, כקסלה. מזה שבא ובטה בה, בדקנו באשרוהנה
 ובהצלחות והדעות, סטדית כשלמרת ארסנו מצטידשבסר
 ,המילית 04 בו, לסקר עלינו נשטי ולפיעל ונישיית.גופיות
 איף אמצע-ים, או ראשונים מסל14ת "לו וזיו ילו, זולתידיר הוא ראם 4לו. זולת יךבר הוא אם או מאלו, ייסדשטירון
 חיב כאשר האחרון, סמילית אל פתים סלם שיסיגימ"מת
 אחד "וא האוירון שסמללית שהמבאר אחר מקליות,טקיימם
לבד.

 זה שלמיית, סארסעה באלה אגמנו מנשר שסתורהןאולם,
 שאמר. סטהיסעיר
 המדות ששלמות לטה סטדית. שלמות והוא לראשון,4ם
 טסשי עם והנהותו בעצמו, הנהגתו בבחינת יאמרוסקרונם,
 בל וקיא מתוךה בדרכי וכשבמבונן מדינתו; אנשי ועםכיתו,
 סשלמות. בתבלית ט"לו4סד

 רסירישות טסזקירות ך4ה זה יעלמו, כגסותו04
 בנפש רעות תכומת סטקנים- סטסררותן וסטטסלותטסכיאות
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 במאמר ה'אוררכת
 א ו/פרקכלל

 רסטככים כקיטם, שקתפרסם סמו טסם, יססולה יטכע,יאדם,
 יקניעת ושקדשה הנקש. תשלם בשלמותו אשר וכשסלאור

 שיתסאר ימו וזנוך, נקיות סידם 4ססש "רשם טשישייאות,
 הצור. כ14דת הזה במטמרעוד

 עם הנהרתו יכלל אשר כיתו, טרשי עם להנהגתוואם
 במה סאשה, "ם כן. גם יריה זה רסצסדים, רססניםס"שה
 מה בסל ס2ה במשלים בקללה, שבא טה ימי סתורה,שדקך2ה
 סרב הכעל יקיות שתקנו ימה ועינה. יסית טש"ישתישרף,
 ובמזונותיה וקבורתה, ופדיונה ורפואתה רקשוטיסבמזונו"יה
 גם והיא דכרין. בנין וכבתבת לסש"""למד, ביקהובמזונות

 וסרית ושקייטה ידיה טעיה רלסיות כעלה, לשטש ?ליההיא,
 שעיטת יריה, שיטי עד יורשה. כעלה טטה וים שיו,סיסיה
 טסט?וות ניקרו מליה, המשל הכעל משרות הזהסחיוב

 לטה שתסטרנה. בדין ליה ל.א זמניות שנובלתי ילאסזטניות.
 "סר. בזמן למשליטם תוכלנה יסד, יזטן לסם יזדינו לאשטם
 ואל בשב בסם שכקיום לסיבות, שסל טס"זסרית שכןרכל

 "נר : ב( בג, )שבת ביקרם מתחלפים. יקקומות סריהכגבירו יוקרי י"ל, בו דקדקי טשי סכית, שלים סלה וסכונהמעשה.
 סרכה, וביוצא ביתו", שלום משום עדיף כיתו גר כיתו תרתנובה
 סגופו. יותר לסעדה שסיבועד

 שישה בזווג, לדקדק סתורה שכפליגה ימה הינים,ואם
 מטסה, כונה התטוה. ושלוח סססקר יקניעת ממודשה,באפן

 צמור לעיות חצבו. ממנו לצור לדמותם סדנים. 7?7תשלמות
 ידועות במצוות האב ששב ובמה בטבע. יזה פוסלנופ?ליבו
 ולזרנו יינית, יללידי למולו שקאטר, ימו רגופו, נישויתקין
 ובכבוד למורא סינים שסיבו וימה אושא. טמינת :דיע,זטן

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



יכט ה'אור במאמר
 א 11מרקכלל

 יטוב שכונה וךמה ליבלה. גדול ועמוד ?סוד שהואהורים,
 ומורה. סורר 3ן לסטיתסייסיה
 לצלד שץ'א שהזהירה יטה העידים, 4ם העקדים,ד4ם
 לזונם מיעלים שחןבו רךטה 3ןיין. דרך ול.א פרף, עבודתבהם
 עבד "סקעה : א( כ, )קידושין במאירם רז"ל שהעידו קמובגופו,
 רהוא נקנה פת אוכל אתה טסא "שי.א לעזמי"' ידון קינהעררי
 וךטה יצאתם. להעניקם אותם שעיה ובמה וכו'. קיר"8ת

 מצאתה 04 הזכרים. על מוסף יזף4ל ינות ילבודשדקדקה
 ;, ס*דלרת יזטן ישסן רסן לוליי שלא סטנים'כסיסת

 יזטן ו4ף
 עביטתה, טסיי לנשיה uinn~ui מי יחיה שאולי לסיס92נות,
 יעוד שמטות בקבלה, שבא ימו הבן. או ס4ב ייעודערסה
 תחת להכנ~סם שצותה במה DK ינענים, ר4ם לסדיון.קודמת

 במצוות סיסים והיותם כקללה. שבא טה כפי סשכינה,שסי
nlaK~UTק שעיירים למה ר"ל שוכרנו, לסרה בהם, סתת" 
 ?סר. יכל יישי4ל ציי כשנשמסררר דליה וסערות.בעבדות
 אותם שלנן ומה אברים. וראשי יוצאים להיותם שעוטהריטה

 שבא ימו לסרות, יוצא שהרא ]לקרץ[, לקרץ טחרזה שסרחימי
 )דברים דינרר" אל עקד ת9גיר "לא יסרוש א( מה, )גיטיזכקילה

 טז(.כג,
 אותנו שסיש~רה מלכד הגה עירו, אנשי עם בהנהגתוואולם
 וסשייי, ס*שי רמו סודות, היבות ויספורי ידטייתיטזוות
 תהלג', 4ל רצדיק רנקי מרסק' שקי 'טדכר : ז( כג, )שמותלקרה

 הפף שהם ערמות ממיני סרסה לארטיק רז"ל לרשו בו4זר
 למען מריף צדק "צדק ב(: לב, )סנהדרין כן גם הורשוסשווי.
 רהמניעה . ?סה". דין בית 4סר סלף - כ( טז/ )דבריםמשה"

 )דברים יימרו הגבורה, וכמו ס?כאי. 4ת לנפות 4סלרטסשסד,
 וסטנצה הוא,. לאלהים סטטיסט כי 4יש מיני מגורו 'ל.א : יז(א,
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 במאמר ה'אוררל
 א וימרקכלל

 מהם, לי"א רשלא צטלק, זקר רלטחות צממין שבצה עםלחלכם
 ויסד "יניסם" מערצו ואל תיראו '"ל : ו( לא, )דברים4טר

 חמשה עם בהלחמו סלאת, כטרה c~y יסינר "סרסםהתנהג
 וסמו אלילם. ביקש לאד לעט בעם נילא, בזריזותמלבים

 החברים עם והתנהג עניים, ומתנות צדקות יחיובהנדיבות,
 הנביא שהעניג וכמו הקבלה, שבאה כמו הדין, משורתלינים
 והיובלות סשמטות סגה, וססטין סילונים. עם כשלוםשיו

 סרם, יני עיי למקן והןשרה דרך זה סל כי ססשר,ומניעת
 בה טהאר אשר סיעה, וכמו טילם. רסיסד סריסהולהרחיק

 נפלאה הןשןה לזה סתורה רהישיר"נר tctty סייי"יםידע
 יז, )דברים יפרוש סיטה שסיה עד טסטלסים' סגלתהכטניעת

 רסטצלה: טסילענית עמו ובין בינו ס*דול סססרש עםב(,
 ד, )אבות רז"ל שאמרו טה אל טקכים טיסיי'. לסבו רזם'לכליי

 שמצינו ימו החנפה, קניעת יקמו רוס". שפל הוי מאד "מאדד(:
 וכמו צמיתף'. את תוכיח 'הוכם : יז( יט, )ויקרא יאמרובתובחת,
 אחיף את תשנא 'ל.א : באירו והנטירה, והנקימה סיסיהלניעת
 זה, 9ל וכלכד עטף'. יגי ית תטר ול.א מקם 'לאילסיף',

 ידם שכין 4רם יני ערגי 9ל פוללת יטיוה אומנומישירה
 סיקרו: סיקסה, וקיאלסכרו,

 'ואהבי
 ישיב ימסר שמוף" לרצף

 בלזו סףנוידו שמלידנו מנת על להטמיר K~W לידם הזקזהלל
 לסירך סגי דעלף סמוף, ירצף "ן4סיט : לו ואמר "חת, רגלעל
 קנה א(. לא, )שבת *מר" זיל הוא סרושא ואידך מצכיד.לא

 גיליה. סןשרה התיה אומנו הישירה הסדותשיטצלות
 שסישייתנו, למה מאד. מבאר זה סדעות, ישלמיתייקסם

 ופרי מתורה עמיד שרש KnnW י"ירך, סלם במציאותאם
 יגוף; לס ול.א גוף יל"י וסייגיי הסדירני; סלד;ססימית
 בכלל, המציאות יסדשו הן ןבלתו, ועןם והשאתו,ןידיצתו,
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ילא ה'אור במאמר
 א וערקכלל

 ; להם זכר ממוצדות הקיעי אשי בה, שבאו ובנפלאותובנטים

 ייללם 4שר מתוריות רסדעות ה35ות שכלל, ; שנבואהושרש
 הצור. בנזרת עוד שימסיר ימו מסטה, ויותר מזה,סשסר

 ,ביעודי האבוא ביעודי מנה מגו5יות, כמילחיתד4טנם
 די. שבו מהממלוות

 כן גם משרשויי יאר הגה מניעיות. בהצלחותואולם
 ה(: יט, )שמות סניסד סטעטד יס?עת ימר הכללנים.כיעידים

 רעמם הגו', 49לה לי יקיימם וגו' לקלי "שטעו שמוע "ם'ועמה
 'וה' יח(: בונ )דברים וימר קדיש'. רגיי לסנים טטלסת ליתליו

 וגו', ?שה' אשר מגוים סל על ?לייד ולתקף וגו' מיוםסיטירף
 ?זרף' מגן בה' נושע עם כמוף מי ישראל 'אעריף כט( לג,)דברים
 האטר, יעלו טדמית, יס?לחות שיפרשו שאפשר הנה רתםוגו'.
 סאמ"ית הלסלה סנה סטדטה, והכבוד סאהכיםנצום

 הבא', מעלם להם סטדטה הנצחיות, בהצלחות בזהסישירמנו
 והגה משלינה. מזיו הנהנות הטית אחר הנפשות העוטרותוהוא

 מזה, רס?רות רגוזים שכיטב כתודה שגם נמצא ייטב,ישידקדק
 סצור. בגזרת עוד שהאימו

 אותנו תישר שהיא ר"ל, טינה, זה התסיר באשרולזה,
 אם שבעמן, ?לינו נשאר משלקיית, באלו ממדוירהתכלית
 והוה זולתם. ידבר הוא אם או מהם, ייסד האחרוןממילית

 רזה, מהם. חשוב מיותר שהוא מהב, הוא מהם, ייסד הואאם
 המךלימיות, שמוניו רעיך תכלימיות, היומם שקמיארשקמר
 זה אל רהצירף ; האחרון ממילית אל פונים שיהיו להםמהב
 תבלית רסיחות ספסר סיית ימכן שיא סע?טה' לדרסהמקדשה
 ממילית הוא חשוב שמיותר בהכרח, לס~ב רלסשוב;לשלם
 בשהם לזטנית מנסחית היעלסה כין יסס ש"יד ילליס"סרוד.
 לאין הרכה סשוב יותר טמין סנילית "ם שכן רסל יסד'טטין
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 במאמר ה'אוררלב
 א ונפרקכלל

 הנה מעלו, ייסד ס"סרון סמילית ש4ם יביר, הואמקלית,
 סהצלחות ששיי למה ררה, סנ?חית, כנישית בהצללההוא

 אמרנו ר4טנם כמשיבות. עטה יחס כן נם לסם רייןזמניות,
 סגופיית ססמ?לחית "ם זט*יית, שסם סס?לחיתכשיר

 סדעות, כשלמות ר4ם מביר. קסם סדיר מטרית,וכשלמרת
 אל יחבר בחיותו עמיד ימעל "יננו האנושי שכשסללמה

 ימי סטזסל, נדיירת עדין המז"ר ל.א סמטךדו אמר ;סגוף
 הנדחית, הבמשית סידם יהצלחת סביי שמיא רלפי ;שלבוא
 רסמללית ממסשיברת; ס"סרין כמסליתסיומה

 החסריי
 יסר

 כסר כי להיות ראוי בתודה; לחסרון התכלית שהואיעשב
 ס"קרון. התכלית שהיא בהאשב

 דארי טליי, פונין וכשלקיית ש4ר מחיית קטלט שטיןילפי
 ממילית שיס~ה מיה "ם "ליי' שיינו בטלר ימ"טת 4םשלד"ר,
ס"סרון.

 השלמות אל פונים סיומם לסם, מבאר שסדירינאמר,
 שסס?לחית ר!ה' ס"סריד. שמקלית הוא ש"ס~ה ליה אםסהוא,

 קנה גשמיים, בכלים תיעל יאדם שנקש לטהמגופיות,
 יקיים לי?לומיס וסשה ס??ה שהוא טה דס?לסמם,ימקינם
 קסם פסק "ין סטיית, שלמות ואולם יללם. שלא טהסתורה,
 מלימה, מטנה שסר ואורה, מהש בזכוך עצמית ספהסיומם

 סבות שסם והנצות, והקגאות טסמטוות משיאות,וממקדשה
 לפתומ וססנה מ??ה זה סל 4שי אררה' לסבריקרובות

 סה.סטזסלרת
 עיטיי יותר היותו יסשב יסר ג'דעית, שלמותריטנם
 לפי סכאור, יזה שנרחיב טיליי דישי ר4י סלה.כמילית
 שבו עם לנו. שנך4ה טה יפי יטמנו, סימי קעת דולי בישטעדף
 חתיה. ייאת סטטמי סמךלית על לעמדניישב
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ילג ה'אור במאמו
 א ונפרקכלל

 ש"שיגהו יטף יתעצם שמזלל מהם, מ99ם שהואןאטר,
 השקל עם יערב ילתי נקל, שסל טסם רי"מדשממיזללות,
 סיות עם מההיולני, נבןל ולסיותומסיטני.

 שניסן-

 ונ"מ?ש,

~KW)
 ב"מה שנ"ן4ר ימו מהפסד, כבית יי שטיו לפי נחמי.

 תהןה לזה ותדע, ההפסד 9כת הוא שמקטי מיסע",שסמר
 משגים שנשיג עוד וכל מנקנות. במיבלות שנלקיתממקלסה
 מישגים יריר ס4שר שכן וכל *דולה, יימר ממעלסה תחןהרבים
 אחד שבל ~DC, טילם כל גם רהוא בעצמם. ןקריםיותר

 רהנה איתו. שהשיג במה המות אחר וי"ענג ישמחטסטזסילים

 המשכלות, בהשיגנו בחיינו מהערבות שנשיג במה זה,שציי
 שעין לסיב, רלזה ימ"טדה. ימד שנזכילם מטות 4מר שכןר9ל
 מיזללות 4ל מיחותות טמיזסלות שיקןה הצרבות 4ליסס

 נילא. קליף מתחלף בחיינו )סם שנטלא הצרבות ביסנך)דות,
 בהם שמיאנו אלא צליו. רהיכימו בו שהשתטפו מה בללןהו

 )ל *דולה יומר תהןה מלאת שההעלקה שןראה, טסם כיחלוף.
 נךןלים. -ו סיר הטי כצלי טסנטצאות, ריים המשגים שסירמה
 השכל יקשש קלם הנמצאות שסדור למה יראה, הוא סיוזה,

 4ל סטזסלרת בהשגת טדך4תו קרב אשר סל הפה,מפועל,
 שיראה, 4י וטסם גבוהה. יותר טדר*תו הןסה מפועל,מזיל
 ומליעיי, מש4 ממציאות זמתית nlwC התדם ישילשמישג

 בונה עצומה. יותר טדריתו יותר, שישיג טי רעל KWgC~.הוא
 לבד, בנבףלים במזרתו יתעצם שהשבל שיראה, טה לפימטנו,
 ממעלסה n?nc יותר, בהם שסזיג טה וסל ניסי. מנשירוהוא
 התוףה הורס~ם שהם עם מדעות, ילו ושני עצומה.יימר

 "עיון. טצד ההפסד יבארי סם סקילה/ שרשירעוקרים
 : מינים קן4ה זה רה2בלה, התורה עשרי הורסים שהםאם

 הצדם ישיג סט?וות שכצשית וסק)להן מתורה שטעשריטסם,
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 במאמר ה'אוררלד
 א ונפרקכלל

 "סל טפרש: " א' )קידחםיז בטשנה שסא ימי סנ?חיים'סאים
 שהוא בגמדא, ססריש ולא לו"ז מטיסין 6סת טיוהסעירה
 המלוות האלו, נודעות לסי רקנה לצדיקים. הדפוןסטוב

 סשסל התעצם לא ר4ם למיללות, סיענה ילא מינםסטצשיית,
 והקבלה, סתורה שלסי ומסם, סטירית. בציית ימרוד יין)הם
 בגמול מלסדים עצנים ובאוסרות, המעשיות כמצרית יעיוסיר
 כאלו אמול, אמנם לסם. סדעות לסי בהם יסכן של.אוערש,
 נ, )פסחים שאמרו ימו סים. קדשת על נישם המוסריםהאמר,

 ל.א קנה יטחי?מם". לצמד :כולה סררה כל אין לוד "הרוגי :א(

 במות ימרון מה קמעזמו, ר8ם במשילות, שהמעזמוקמנו
 יף וסטלייז וסמוסרות סטלשעים ימו בענש, ויקרםגופם.
 רסנה לעוס"ס. סלק לסם שאין מסם באלה שסא בריים,סכרו
 ; נזחי שישא מילקי שישי 4י כטשסלית, שסלם נתעצם"ם

 ההוא, סוקסה סשסל לסצמש נס סטם בסם שהדש לא8ם

 שהם המינים 05 רקנה ר2יסיך3ו. ניחי, להשמר מירכי4שר
 משךשי אלד ישףש שמסירו שיאה היה אם ס2ה,סילל

 04 הנה סתורה, מן פיטמים שחית 8ין לאיטר יגלאסלה,

 כופר הוא אשר שסיזסל עם אצרות, במשכלות שילוניעצם
 חלק לו 8ין סטטתית סקילה לסי ריקנם היפסלות?שיר ישירי ל.א לטה נשיי, ילתי הוא טיל' יקרא שמעבירועליו,

 הזכמורנ לב שלפי סיטה, וקטל נתטךסם שכסר ומסם,לעוה"ב.
 כאלה שיא ימו רצצרז. סיסשות ערג רב יקהרסצרינית
 ה3ה סדעית, 8לו ולסי רגיסבום. סעדו ט ענין הךסהובמדרשות
 זולת ל.א והפסדו, סיקסה סשסל יהשטיית הוא רסעסשספסר
 סטות' 6סר סטזסלדת ממענג ישסזסי הטסטר ואמנםזה.
 ה3ח ולו ב"ה. המקום יגזדת עוד שיבא 9מו סכטול, מבארהוא

 )לברא ?רצה 04 ר6ף יצער, ל2ה ףרך יין קנה ימצנוג,אשרי
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ילה ה'אור במאמר
 א וערקכלל

 התכלית רז"ל; שאמרו מה שלפי ומהם, בדיאה[. ]לקיאיריאה(
 ב(, מ, )קידושין ז"ל ידבריהם שבא סמי הטצשי, החלקהוא

 שסטלמוד וגמרו נמנו 'לכסוף גיול' שסטצזה סטרושטהם
 סטצשי ססיק ששמו הנה טעשה. לידי טליא שסמלמוד4דול,
 מבאר, נראה הפנים אלו מכל קנה לשכלי. מללימיתס9ה

 ועשריה. סתורה שרשי יסד הם האלושסדעות
 ידאה כן 4ם, זה העיון, מצד בעצים נפסדים שהםד4ם
 לאדם סתויה תכלית יהןה ג'דעית 4לר שלסי טסם'טענים:
 הוא הן"אר הנקנה השכל סקלו סדעות שלפי וזה, טינו.ליולת
 מקרה ואיננו לו צוךה 4ין3ו כל, אם חגה עמי. לערב כל"ינערל
 שיבר רעוד, מהמשכלות. ומתעצם נבדל שהנח אסר לו,דבק
 יסר כהשזרות שהנח כמו הפסדו, בזולת a~Kn ליסדלהר
 בלתי והוא דבר-טה, הפסד בזולת היקדו שאפשר יטהסטןת.
 שהוא ומה בהכרח. יהוא לך9ר יעיש מתחלף הוא עמו,לערב
 שהזח כמו הפקדו, ייילת יסירם סנךרל ייסד גזיישייר ועוד, לו. צקןה יינו עמו' קס9ר ר4?3ר לדבר, יעישטססלף
 הנה צורתו, שיינה שנתאמת ואסר סיתם. הפסד קטקדויזולת
 לאדם, הזה סשסל להשארות שהוא סתורה, שמטליתדתאטת
 יקלרת, ייסקל זה טינו, לזולת שיהןה ואולם לזולת4.הוא
 נמנע והוא הפסד, אל דורך בטיעו שסלדם רזה, יסד. סלטטכע

 בייש. נצחי מ3ח, הוא סנקנה' השבל ואולם יקיש. ניחיזנייתי
 יטין. מתחלף הוא דרכו שזה ומה לעצמותו. ההפסד נענעוהוא
 והענש סימיל שיהוה ס4להי הישר ימק רחוק שהוארטסם'
 הממרה. או סעוכד לזילת ליךם,סיטתי

 מחדש, והוא בקיניו מתעצם לשסשכל שהטסטררמסם,
 טענים: מייסד, מבקר הוא סהיילני, לשללניךל

 נושא המר לו אין הנה סיולני, בלתי שלנח שלסיטסם'
 שיתהוה יתסיב מחדש, nanui ולפי מיפו. ויתהוה ?ליוינשא
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 במאמר ה'אוררלו
 א הפרקבלל

 דבר מלז ההתהוות כי הבטול. מבאר מאטר והוא דיר.מלא
 הפלא ?ד על לא "ם 2:ם, 9כע לסם W~Ui מסיינעיתהוא

 יתברף.ממשם

 כשהנח סי נישו, סומר טייר הוא ס"ה שסטיטרוטסם,
 ססיולני; כשסל בו הכתה אין הנה ממשגיו, מתעצםשסזסל

 יבר  במזגיו מתעצם שהוא באמרנו סנה מנקיה, השכל4ל בי 4כו7 ו"ם טססיולני; נבףל הנח יסר שהתעקם שסזסלוזה,
 יטליא שסדיר באסר כאלו ! ס4ל"ים היותו. קףם נקצאנניסהו
 והסיסד. מינות מעטר והואעקמו.

 יזה, הבטול. טלאר הוא ממשסיו וישבל שד:רנ,נצםרכ:ד:כ!,
 הלגת מעל שהיא שההשקלה, "ם : מסלקה יקלטשי.א

 הפילוסופים, הסימת שהוא כמו בעצמו, 53UF~c היאסקזסל'

 ראם ל.א. אם בעינו; אחד דבר וסמשכל ותטייילשמשסי
 אם יטולים: משגי אחד י"ס4ב יעקמו, מישכל היאמסזסלה
 וכל יעינו, ס4קר סיזסל הוא ייסד סיזסלשיקןה

 4סת סילסלה זימנה ס2ה "ם 4סד' טז9ל מן נםסייסלות
 זל.א וזה, הבטול. מבאר והוא המשכלות. לכל מלסיסתיכלתי
 משבל משיג על רבים משסלים למשיג וחשיבות יסרוןיהןה
 העל האסר, המזכל זולת האיד המזלל שיהיה ואםאחד.

 היסר. במשכל הההכלה מעל עלתי ייסד סקשבלססז9לה
 אח"כ והשיג אחד, יקהיל סשסל נתעצם שכאשרויתחיב,
 שישמסה או מיעילים. ימ59ר ע?ייות לו שיחוה אחר,קז9ל
 ימין טתחלף 4קר, עימות ישוב בייסר, האחדרי"ע?ם
 העצמית שהצורה שלמה רעוד, ס?טול. בתבלית והואלקידם.
 ס"יש ריתסלף שישתסה יסחיב, !ה, לסי מסיד ט"סףשתלירם
 והגנות. סיטול בתבלית ןהוא לעצמות. מעצמית קליימרמיז
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ילו ה'אור במאמר
 א וידקכלל

 ימלט ל'א ייזסלות, שיסעתם הזה סיקלה שמשקלרמים,
 רשקר טיסה. אי יחירת טייר ילתי או מת, או סי,טעיית
 ילקי DUiA הוא ירכי שזה ש"י רזה, )קם, שהאר כלתישיקרה
 של.א למה מת, שיהה רשקר ממסקרים. מקרה או ססש,בעל

 סי. כן, "0 בהברמ, הוא קנה בנצחיותו. וישיבות יתרון לויזה
 היא סמזסלה. זולת הוא שטחיות יעקמו, טבלר שהוא'לסי
 ר"יז דסזסלה. טסיות ]קךסב[ הזה סיכל היות כן אםמח"ב
 חלוף. זה נבדל. הנח ובבר מנושא. כן, "0המלט

 אלו הפסד )קם, יבאר הךאות קןיה הסנים "לו מכלהנה
 והשני אחד, מצד מגנה יותר קראשון שמדעת ילאשדעות.
. "סר.מצד
- - 

 ההשארות שיהגה ממנו, ש"טס"ב לטה כראשון,4קגם
 מתורה עקרי ס7 "ם ריקה כסייוסוי2א. 4שי סטזסלותימשגת
 4סד טזסל שקזסיל שטי ריטס4ב, מסילוסופ3א.תולדות
 מפועל, סשסל ינפש ~DIKYn שסם "מר מס4ך9ה'טטזילי
 לו. עלן יין וסדיאה, הזזה שזה אלא נזחי,שישיר

 מדךך אעסה סנךדלים יעזמרת שססזסלה לטה השני,רקם
 סמורה. סיב )זה שקשריך יימן משלילה' מדרך ילאסקיוב,
 כמו בשקל שתקה שכן, ר"ל שלמה, הזרה תקרה לארלזה
 נקיא מלתי שהוא מןה, החסר ממשכל ולזה' לשש. חיץשקיה
 ותדע. יתן סי יתעצם? "יך כן, לששחוץ

 קכע יאלו מסילוסופים, ידאום סקלה שמדעותאלא
 מחבמי "סריסם ונתפתו סלל. טך?ים דליים רקרברטסשבית, רסשבי מססשית, יקשארות למ4טיז אוטם חיבסיטת
 בנין ,חומת הורסים "יף לים על עלמה רל.א הרגישו דלא-עתנו,
 לו. ידים אין בעצמו שהענף עם לדרותיך, ופוךצין יןהסתורה
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 במאמר ה'אוררלח
 א ויימרקכלל

 התכלית ממנו יתחיב שלא לדעות בשלמות שהתבארולפי
 היותם סשלקעת לש"י כן גם רהתבאר ; שהניחוהו באפןשהוא
 התכלית יתחיב שלא מזה, יתחיב כבר ; לבד לטשכלותסיעה
 ולפי מהפילות. רלא טסדעות, ובעצמות, ראשונהסהוא,

 הקבלה, בו שביה מה כפי לתורה, מחיב הוא סןהשסמכלית
 שאינו מטנה לחלק ובעצמות, ראשונה שיתחיב, מהבהוא

 בה חקרנו וכאשר במקלט. מסי?לות ולא ימחלט,טסדעית
 שאיננו האיבות, גדול מסמות, קטן חלק, בה יצאנוובחלקיה,

 השי"ת אסנת והוא במחלט, הפסלות ומן יקסלט, סדעיתטן
 כל על סלה התכלית שלסיב שהוא ואמר, האמתית.ויראתו
 בעצמו. העיון וכפי והקבלה, סתורה כפיסנים,

 'ועתה יב(: י, )דברים בפסוק אמר הנה התורה, כפיאם
 אלהיף, ה' את ליראה 4ם כי מעמף, שאל אל.סיף ה' מהיזך4ל
 בכל 4ל"יף ה' את ולעבד אתו, ולרססה דיליי יקלללסת
 היום מצוף אנכי 'אשר : טז( ל, )שם וסטר נישף', הסללסיף
 'לאלבה כ(: )שם ר4מר בדרכיו'. ללסת אל.היף ה' 4תלנוססה

 מלכות על ובקבלת בז'. ולדבקה בקלו לשמע אל"יף ה'את
 אלהיף ה' את 'ואהבל : ד( ו, )דברים האהבה יאת הזירהשטים
 ס"ה לשימו ייחוד משרש נשמטש יעלי נישף' וךסל ל9ךףי9ל
 בגזרת עוד שכבא כמו נפשו, ובכל לבו בכל סאהסהללאת
 אל תשמעו שמע אם 'והנה יג(: יא, )שם ריטר ס"ה.סיקים
 אלופיכם ה' את לאהבה היום אתכם מצוה אנכי אשרמצותי
 יראה ב9ר הנה וגו'. נפשבם' ובבל לכיסם י9ליל?לדו

 נפלא בזריזות אליו ההשמע הוא, מסתורה המבשששסתבלית
 אזהרותיו, על עבר לבלתי לדול ולזהירות ק"יותיו,לקים

 האמתית, והאהבה היבודה סוד הוא אשר לבב, ובטובישטסה
 התכלית שזהו ולפי הרבה. לרז"ל מאמרים בזה שבאוימו
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ילט ה'אור במאמר
 א ונפרקכלל

 ההצלחה ממנה התחיב מביר והוא מסתורה,סטישש
 ?חיב כבר הזה שהתכלית יבאר, הוא סגזחי,וסהשטררת
 והקבלה. שתודה סמי סרסי וההשארותססילסה
 של.ש סייחנו אחר י"באר D3~K זה בעקמו, העיון כפיואם
סקדמות

-1UK 

 אשר סיום, שנפש סטסת, בממתין. ספק אין
 במעל משכיל וסלתי ססזסלה אל מוכן רוחני עצם צקןתו,היא

 וססץ והפולמית סטוב איסב לעזמיתי שסילם סשגית,4עזמו.
 סילישית, כחסץ. רסצרבות הטסיה תהרה כשלמורג וספיבו,

 אליהן ולצרף ההשבלה. יולת - בססץ ושצרבותשסיסיה
 ראוי בשם ודבקוטה הנפש ששלמות יעזיה, קבירתרסיעית,
 אלו י"4יתו ייך ואולם סןה. סטרילית ש?ס4ב[ ]?"ט:שיקרה

 שאמר: מה כפי הנהססקדמות,
 הוא צודתו, שהיא האדם יססש קטרנו תחלה, לאחתאם
 בדרך האדם נפסד סגוף, מן שססטרדה למה בעצמו.מבאר
 דבר הוא 'עצם', שהיא טה ואסרס גדרו. ?ליי יזיקשי.א

 העצם בשם ראשונה הצורה היות מ"השמע", בראשוןהתבאר
 לחות שבה למה מבאר, הוא 'רוחסי', בה ואמרנומיטמר.
 לח תאמר, כסלו מהחושים, חוש זולת הרצון בהם?שתטש
 הוא הסזילה'1 אל 'מוכן בה ואמרנו והשבלי. והזוכרהמדמה
 ששילי, ללח נושא היותה ממנה שחמי"ר למה סה,טבאר
 מהיות המלט שאין וזה, סססש. ייט?ערת כגרף לשואלסירתו
 שכלית, צודה עם מערסת קיא והנה שבל, ההכנה ליאתכנושא
 בל שנקבל אפשר הדיר כי הצורות. סל שתשכיל טה נקועוליה

 נושא סשסל שטנו כטלר רהגה מבלם. משולל בהיותוסדירים
 והוא בה, מערב קבול בהם ?תעקם סיזסלות יעילילקהה,

 כששמנו ואולם הצורות. מכל משולל שאילנו סחר יישר,ילקי
 לא במציאותה/ תנאי לשימה 5ססם להבנה, ניזאס8*ש
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 במאמר ה'אוררם
 א וייפרקכלל

 לקיל ההכנה נושאי כי ר"ה, סטזסלות. מקבולהשתייעל
 באפן- י"סעל שאושא מסם, כי רב. חלוף מה י"מלפימדירים,

 ובקצתם ממשוש; יחרש הענ~ן כמו שישיגהו, טה ממיןטה
 שישיגהו, מה ממין הנושא יתפעל שלא בדרך ולנושא?קילם
 מהטך"ה הגוון :קבל לא כי ; מטך4ים הראות חושכקבול

 5מר ס"ה, רלזה הפצלות-טה, מטנו יתפעל ראולםממוקש,
 החוש דסקה חלוש. סךגש ירגיש ל.א חזק, סך4ששמרעיש
elettincעוד רוחנית. שהשגתו לפי מעט, ייתר טיז*יי י"סעל 

 מהם שי"סעל מזולת הדקרים תקבל משילית מסאה סף,5מי
 קנח, כלשר הצורות, כל לקבל בו אישר היה דלהנושאם,
 וזה, זה. בו שיאסר לפשר אי שבל, לנח באשר ראולםס4*ש.
 עם לערב בלתי קבול המשכלות "32ל מסאה קנסנישאם

 בלתי או משכיל, מנושא שנניס "ם : מסלקה ימנע לאהנושא,
 בהכרח הוא בן, אם מאכיל. בלתי משסל שיהה ושקרטזסיל.
 "סילם טשי מיזללות מן מטזסל ישננימ 4סלטזסיל.
 שקר. וזה יפעל. - יכחי בו מיזסל שיזה י"מיבסססנה'
 יחס לו 4ין סילסל שיקדה בדיאה, ש?יףה לא "םסמליים!

 קינות מבסר והוא ההסנה. "קבלם קשר המאסלותעם
 שכל. סקססה ללאת הנושא שאין מביר, הוא דלהומסטול.

 ימלט ל.א שסל, סססנה ללאת סנושא הלה שאםשנית,
 ימלט לא הוה, הרה ראם היה. בלתי ואם הוה, 4םטשיק:ה
 ואם דבר. מל" או 5סר, מנושא משיחדה הנושא, זהטק"מרות

 סנושא. !ה ממנו שיתמיה עד שמוטה31ד; :חיב הגה טנושא'סיה
 בו יחיב הנה גשם, הוא משתוה שסל ק"ס4ר, שבסרולפי
 לא-גשם ק"סירת קטנע סעזמו טבלר שהרא ולסי DUiA.שיהדה
 שבל. ה3ח ובבר גשם. שיהיה הנושא בזה זסיב קנהמקשם,
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