
י"א ה'אור במאמר
 א וייפרקכלל

 הל"י שיסןה כן, אם ןחיב הןה. לחיותו נטשך חלוף,זה
 הוא וסם נידל. סלתי אי נידל טייסיה ימלט לא רקנההוה.

 ונזלם נימי "ליי מרמח סשסל שיסןה ימסמב נידל,ילתי
 ממנו יתהוה 4שר האיש שכל ולהיות התקוותו. טרםבמטר
 02 זה רימסיב אסר, שכל בי שיהרה סיב בי מקלה מהגאמהקר

 מסלית; לא 4ל וזה סהוא, סחמר ממנו שנתהוה כחמרכן
 בב"מן שסלים בעלי הניידים ההיים מסטרים כל שיקיודימסיב

 ויסתר סהמר, בהתהוות טחוץ סשסל שיחמק לא "0 !ס"לקים
 ושזנות. הכטול למילית והוא פזילותיו. ש"ךאו עדבו,

 לשכל ראובן שסל שיתחלף אם הנה, נידל, קנחנוהורקם
 נניחם ד"ם לא. "ם טמסלפית' צורות שיחיו עדשטעון

 קטין שהסקסטה יטיז, מתסלפרת יסקרן הם הנהטמסלפית'
 כשקומר. שקמ4"ר ימי כנסרך' קז2ר כלתי - באישוחלוף
 טמסלפים סטין "ישי סיר כל, ש"ם יטיו' "מסלפים שיקירושקר
 ולא יטיל ראשן לשסל שטעון שסל ימסלף לא ויםיטיל.
 סטין "יש רס2ה יטיסר' 4סד מטיל אישי צורות פיובאיש,
 ה2ה סשסל שיהה ועוד, הוא. הוא - שזולת ס"יש וסלהזילתו'
 בלס, לראובן ישר שסיזסלות וזה, יסד. הפעל יבםייסד

 לחוש ?ריסין סלתי סטין רישי כן נם ושיו במעל. לשטעוןהם
 בחושיו קשמטש מסם יסד איש ס2ה "ם סטזסלות,יקיז
 קסם. סיזסלותיקית

 שסל, מסקנה לאת נושא שטסניחנו טבאר, שהואאלא
 "ם - סבושא שמסוה טיב, הרא רלזה רכים. כטיליםיטשכר
 הנה נושא, ס4שם קנח שים קביר, שהיא ולפי נטש. רעם4שם,
 סולם "דרך "שי שסצורות רזון, אמצעי; בזולת ןקבלםלא

 יזה DCG; משולל ןשם ןזיר לא יידעי, ביילתשי32לם
 ~tlyYV יזולת הססנה לאת ט2כל ס*שם ס2ה שיםימסיב,
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 באאמר ה'אוררמב
 א וייפרקכלל

 הנפש הנחנו שאם מבאר, והוא שכל. בעלי הגשמים 3ישיהיו
 ייותם הצורות מדרף אין כי בעצמותיו. לה נושא איננהנושא,
 הענ~ן וכהיות ממטר. י4ט?עות ילא לקיסם, קיטםנושאות

 באמ?עות סססש הוא מקאה, ליאת שמנושא קביר, היאכ7,
 אל מו79 "?צם סעדם: בספש יקרנו התאמת ולזהמגוף.

ססש9לה".

 טשכיל "כלמי וקטרני בי. מסשה ים יקיות "מיסז"'ויסרני
 3בר יפעל, שאיננו יורה "מוכן", יקרנו היות עם בעקמו",במעל

 לא מנושא שהעצם בעקמו", במעל מיכיל "בלתי קטרנויורה
 וזה, סקודטים. קצת רכלי בו שטצדי טה והיא כסזסלה.ייעצם

 ואם[ הנה לשש, חוץ ??ם - ההסנה ללאת שסנושא לטהסי
 לעצמות. מעלמות משמסה הוא בהשללה, ממעצםהוא

 טמנושא, נבדלות יתעצמו מנקנות שמיזסליתומטיסה
 שהתבאר ימו לו, סוים יין - יידל שבל טמנווימייה
 שקדם. בטהטךסרינו
 מראשונה. ססקדטה באמות קצורנו לפי טספיק זהוהנה
 ~דוע שהוא לפי כן: תתטטת סיניה,ואם

 שסשי""
 מקור

 הוא 4שר לשלמותו, יתברף רהוא כלם; טמשלמיתומבוע
 יהטצ4ת מפללותיו, שנריה למה הטוב, אוהבעצמותו,
 ברצונו יקסם וזה צמיד; וחדושו והתטדתו יבללוסי?יאית
 לשלמותו. עזטי טשיג - סטוב שסכת בהכרח ס"ה ;ססשוט
 ישה - גדול יותר השלמות יהרה אשר שסל טרה,רימסיב
 אל מאד מסכים זה רהגה *דול. יומר כחסץ רסצרבותסכסכה

 מזסיר לשי"מ' סיבות אהבת ישרו סי בתוךה, שבאמה
 על שיורה 'חשק', בזאיר לאבות, סים "הכת ובזקרו ;'טססה'

 מה וזה ה" סשק כשבסיף 'רק טו: י, )דברים יטר האסבה.הזק
 האהוב סטוב טדך2ת שלפי יריה' שירי שימרנו. טה עלשיירה
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ימג ה'אור במאמר
 א וייפרקכלל

 תהה גדול, יותר חטוב אשר וכל העסקה, מדרגתתהה
 ראוי הלה לגדל, בב"ח סטוב ישה רסטשר ודולה. יימרסטססה
 יתברף לשם האדם שיהבת יישב רלזה בב"מ. סיקלהשמשה
 ס:ה זה בצבור אשר תילית, לאין עצויה יומר שתקלהדאוי
 ושם לשי"ס' האבות ייסכת ס'סשק' שם שיזכרראוי,

 טשיג לאהבה שהתה שלמה ילא אוסם. יטק4תוס'טס4ה'
 לזה מקלית, לאין ?צום יתברך שלמותו וס2ה לשלמות,עיטי
 שהטוב היה ואם עצויה, יותר הטוב אל טיסתו היותראוי
 משקה. נסקדטה 4זה רדי קאד' ימדר4ה שסלליהוב
 כי רזה, הנחדלים. מגדרי בעצרה יצירת סשלישית,רקם
 והמדמה, המתעורר לח שכין והערף הקבוץ זולת טיסנולרצון
 ישה יהוא ערף וכפי הנרצים. לדירים ססקסטה קיאטשר
 שניהם טשר רימית, צירר קיא שסיכלה רטטים מחסץ.ערבות
 לח ולהיות "הנפש". יסקר זה כל שהתבקר כמו השךלי,בלח
 נתאמת הנה המדמה, והלח המתעורר הלח זרלתכשילי

 מפקדיה וקיא כמשדלה. יילת - כחסץ והצרבותשליהבה
 .משלישית
 שנתאמת למה בי אמר, ההקדמות, ילו שנסטטתווטמר
 אפשר סנה ריסכי, ~ay סידם ססש שיות סראשינה,כסקדטה

 ההפסד, סבות לו שתין למה מספרד; אחר ההשטרותבו
 עצם להייתו בו, אפשרי ההפרד והנה המר, בלתי אזלהיותו
 3מ יתיססת נסזסלה סלה הלצם השממש נראה ואנסנושבלי,
 קיומו יפשרות שיורה סטה שזה סגשטיים, הכלים חלשתקעת

 אשר הדברים באבדך הצורות :תר אבדון אובד ושאיננובעלמו,
 בהפרדו בו אפשרי יעצמו שקיומו רטסר צורות. להם]הם[

 טבעו, בפי בו משב הנצחיות הנה צורה, לו הוא אשרמסד4ר
 בהיות סספסד, סבת הוא טשר מהסמריורנ, משולללהיותו
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 במאמר ה'אוררפד
 א מפרקכלל

 כמו מפוצלות, לירחית נשמעות כלתי ממ"סעלורנהבחית
 כמקומו.שמיצ"ר
 אל סטססה תקנה כשלמרת שבפי בשגית, שהיבאררלפי
 תהנה הטוב, שיהוב מדרגת שלסי קטאר, הוא וסצךבות,מטוב,
 שטסכת ייסיר רלזה מילמות.טדרןת

 משי""
 בב"מ טוב שהוא

 שכנזיר. גדולה מיותר הנקש לשלמותמחיית
 זולת - טה וסערבות שס"ססה כילישית, שממד"ריעפי
 זולת דבר הוא משש לשלמות העזריי מגהשכשסלה,
 "סיב שחיא מטנה קטאר שהוא ולפי סטססה. רקיאממשסלה,
 סטיע?ים, בדברים 02 מבקר שהוא למה יתכרך; כשםדבקות

nlnKnWעד ואחדותם, שלמותם סבת הוא בהם וההאותות 
 האהסה היא מקןיה שמנחסלת שיך4ה, מי טסקודמיםשאה

 שבן וסל ומפריד; משנאה - מליסד רממסלתומקבוץ,
 דכקות - ביניים וההאותות שס"חסה סרוסניים.כדקרים
 במאמר עוד ויתבסר שקדם, יטה שהמע"ר וטמרואחדות.
11ulittjc,שתסכת כן"מ 

 טשי""
 מבאר, הוא ; עציה כטוב, 4ל

 יהנה ידולגו/ יומר סיןם וכיל סש"י כין ספסלה תקנה ישרשסל
 גדול. ויותר חזק יותרמדבקות
 סגסש ישלמרת לרביעית, נסקדסה שהדסיייעפי
 שאין במה התסיר ; הנה מעילית שיעיב ךאוי כשם,ודבקותה

 והקבלה, סתודה כפי שהתן"ר מה אל מקפים שסעייז בו,9סק

 טסחשיררת עזה ףמכלית המחיבת קיא סטמתיתשסיסמה
 התורה, עיגינו בו רה"קןה צל~י' י4דלנר בטטה, קכל טלרסגזחי,
 צליו. חולק וכלתי ונעיון עם מקכים ציותועם

 שבא מה צד, מכל וטקכים לעצמו עד האמת לחיותוהנה
 מיאת סףצה עם מאד מתימס הוא מרא, העולם מתארילרז"ל

 שבבר וזה, סקידמים. מדעות המרסק במצלית רהואלזמתית,
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ימה ה'אור במאמר
 א וארקכלל

 ס"ה, הדעת 4ל נאותים עונים של.שה במטטריסםנמצא
 בגמול בהם שניץא מה ס4סד, קסם. מסדעית ואדורחוקים
 מרר4תו, יפי 4סד סל סיכינה' מזיו נישותם לה"ענגמצדיקים,
 טיירים שסאו סמו מעולפים, יערנים ]כן[ 2ם סרשעיםיךץ4שי
 יחלם סצדיקים, כ1מרל מסם שבקיא מה חשני, זה. עלרבים

 2ן בענין רכים מדרשים שסאו כמו וענש, לגמול ט41ליםמקומות
 בשכר שקפליגו מה מסם שגט?א מה סשלישי, ו2יהנום.ער7

 דומה "אינו ב(: קיט, )שבת שאירו ימו רסן, לית שלתינוקות
 "בשם : במ4חוטא ובא חטא". בו שיש להקל חקא בו שאיןהבל

 משיודעין העוה"זז, לחיי זוכים תינוקות "יטמי יקרו, מעירריי
 שמי צייק גוי ויבא יצרים פתחו יעקיב היא לדא אסן.לומר
 אמן". לומר שיודעים ימגים, אלא שינים תקרי אלדקנים.

 תשוב "רסרוח : ב( )קנב, ש4ת ימשסת שימרו למה מקביםוהוא
 לף". שיטנה ימר לר "נה ימנה, אשר סאל"ים4ל

 נפשותם במענוג הצדיקים שכר והוא סראשון,והגה
 יטס4ה עבויים סלף לסם, שאד ט"יחס השיינה' מזיווסליכם
 שישיגו ראוי בסר בשם, ורצונם ססזם ולדכקות Ya~lc'וחשק
 סהטר. עם יעיכם לסם שנכסף כדכקרמם ~YIV נערבותקניה
 איבו ונערבות ואם - יפשרי ס"ה והערבות סמצנוג ה2הוהנה

 הוא nyy~ u]ban למה - ששדם ימה שהיסיר ימוהשכלה,
 כמו ולערבות, והחשק ס?צו7 בו יחיל ססזסלה, זולתדבר

 והתענוג הצרבות הקודמים, ג'דעית שלסי אמר, טסלשכטרנו.
 טבע באלו זסרום, כיינות לקימו סשבי ראם נמנע. הואמזה

 מפרסם. לעות דצתם לפי בו שטעו ילא זה, על הקריחםהשטת

 4סם. סטעות ובמקומות טצנרמם, שנזמיי מילידי 4סשרוסי
 שהתבסר למה נמנע, הוא הצרבות דעתם שלפי תחלה,ואמר

 הבקקה משסל ס2ה "ם רלזה, ססשסלה. זולת הואשהצרבות
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 במאמר ה'אוררמו
 א וייפרקכלל

 הנה ההשילה, זולת הצרבות והיה אצלם, ימשכל ומזחילשסל
 מרכב, גילתי ישוט משסל רלהיות רהיזסל. סטשסיל זולתהוא

 לרכב יהזה שכקר יזה, ערבות. בו שיהיה יפשר איהנה
 רלחיות ט"0לפים. סיומם חמ4"י טשי ואזמלה,מצרבות
 יאה מהם טשר מלחות, ינוז"י ישם י"לר כך4רים'לצרבות
 נחול ליסטים הערבות טשל, דרך על תאטר ך"לרסצרברת;
 03 לו ישר הוא יניזטה, ב0זסלה, הערבות יסץה ;בנושים

 נבדלת אותה נשים "ם ט4ל כסלל. סססש שהוא ההזילה,על

 מנושא, על שכחול יפשר אי הצרבות סגה שדמר' ימוט0נסש'
 והטזסיל שההשכלה לטה דבריהם. לפי נושא לו שסין"מר
 דעטם. לפי בעינו אחדדבר

 במה נמצא, סלה שלערבות דעתם, לקים שדמו טהרטטים
KYn~W1 בחיינו מלערבות~AIWna ,סר שכן סל מיזללות" 
 במה יעלם, כן נם זה על ויורה ; בהתמדה יחד שנזכילםמטות,

"yna~iכיני[ יחס שאיל מנן4דות, כלזילות מנילא מלערבות[ 
 רזה, ונבארת. הטעיה הוא ; בזולתם נטלא ישר הערבותובין

 כי 0גן9ף. מךבר להשגת הוא, ימיינו נטןא טשישמערבות
 טליסם' כוסף רהרא מיזללות, מיגת על לחיי שסטדםלמה
 - הנכסף הדבר למשיג הרצון סקך?ת זולת כיסנו הלסףוהיה
 הנה - ההשבלה זולת גויותו קמ4"ר י4ר ירצידטשר

 זה קךם הץתה אשר בשעל, מנן9סת מקיא 00שגהישהץסה
 ולזה חיב. כן הנבסף הך4ר טבע בי *דול, ערבות נטלא4כ0,
 הלסף ציה ויקר, הערך גדול הנבסף סך4ר הץה שבאשרימ0?ב

 *דיל. יומר כסלאה ולערבות אוק'יימי
 ממקות סיומן סץקרות, כספוגית ששךה טה לזה,מערף
 ישסעטק טשי 0שסלות' ט0י'ףסלות יומר ךחוק ובלחכרקות,
 הערבות סנה - רחוק יותר להיותו - המעל אל הלחכעל
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רמז ה'אור במאמר
 א ומרקכלל

 בנגוני קרה כלשר סש?ה. 4ל הקצה מן בהץ"קו גדול,יותר
 יומר - הכפל וביחס סלל ייסס היא טשי שסיעיטהסמוסיקה,
 הקזה מן ולהזקקה יהוא, כיסס אשר סיעימית למרסקצרבות,

 שם וקין "סיד, יפעל שסמשכלה סטית, מסר רלזה משיה.אל
 לשקל שיין למה לסף, ול.א 5ybC, יל סיס 3ין וטרסקסצ"ק
 שיהיה יעקיב, של.א שכן וסל יתכן, ל.א הנה שש"מ, סמו?צון'
 ערבות.לשם

 וה על שלייה סטהוקנה

-tUK 

 שנמלא מה אמרנו,
 צרבות בהם נרגיש שלא סראשינרת' סטזסליתיסזגותינו
 4ל הלח מן קרקש העתק קסם היה' של.א לטה יענם, יזהילל.

,5UbCלבאר, הוא רלזה שסיגו. קדם 93ף יסזו"ם ה2ה ול.א 
 ר24ה. לא סקץ4ה, הוא ךע"ם לקיים שדמושטה

a3UKהנה שילי, לס בו עטם, שהנפש חנחנו, לעתנו ל"י 
 שבהשגתנו מה ייסינת יישקל, גם ומח"ב אישר בולצרבות
 סדכקית,טסקך?ת

~UTN 
 ובסאן לצרבות. העיריית סססה הוא

 מתיחס כצדיקים, נפשות ימענוג ידיייסם שבא שמהק"ויר,
 שדעות אל ילל מסכים ובלתי האמתי, מדעת אליטקכים
 כלל, לו ענין שאין הרשעים, בענש שהזכרנו טה ש13 ר"לסטם.

 יסעיר הקשטרית העדר אלא שם אין רעים שלסיטסר
סילסל.
 סראשוז, היה סע24ז לסם שבא שמה ש3"עויר,וראוי
 4ל מאד טקכים מתסלפות, בטדרגות והענשים הגמוליםמהיות
 הדבקות, מדרגת כפי שישה ךאוי ייסר הערבות כי מזה.הדעת
 יפי כן גם ש?ס?ה ראוי יעזם, סססש בעזמות שנשיאוסמרר
 4ל מאד מסבים לראשך סעס2ז כן "ם וף2ה סעסש.טדרנת
 ס?ךדין. לסל חטטתיסךעת
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 במאמר ה'אוררמח
 א ונפרקכלל

 והענש, לגמול י94לים מקומות תתיחד והוא סשני,ריקנם
 ילקי 2ה' על מקטרים להם שנקזא כמו וגיהנום, עדןינן

 בספרו ז"ל הרמב"ן י2ה שהסריך ימו וצורות, דחוייםסובלים
 יסלתי עשני, לדעת כן 2ם מסכים הוא הנה ; הקמולישער
 הנפשות יעזם אנחנו דעתנו שלפי וזה, זהם. לדעותמקסים

 מגבל, למקום הסדקם מסרי ש4"יססו ?חוק, היננוהנשירות,
 04 4סל הגוף. 4ל מחסרות יעודן סאנשים לגופותכהתיחסם

 נבדל עקם שהוא הנקיה, סשסל - סטות 4סר סנשיינניס

 הוא הישות 4ל למקום המיחסם הנה למקום, ממיחסובלתי
 יעממו.נטנע

 אל מיאת "1a~aa שיות מהם יריה 4שי סילישי,אקסם
 02 טיסים הוא קנה סטשסלות. קסיז סלא סעזטה'ססשיררת

 זהם. הדעות עם יחולק מסבים ובלמי סימתי, סדעת עםכן
 שמו, ישר נגבול רקנה לף". שנתנה במו לו "תנה אירר:יססרוש

 לסם נזלו 4שר שסמ, ?חוק' 4יס3י ימן", שאוקרים"משעה
 ששלמות מקבלים שסיו רבני, נבואיי יטדע סיטהמעלומות

 יסיעו טלר הגבול שהוא אולי מיבול. באותו יהזה האדםנפש
 סילם שאש למה סי זה, ובאור סראשונות. סישסלותקלת
 לקצת יקדם הלחות שקזת ולפי נחומיך; לו בנגיעמשלם
 האוירון וליה ; לטרגיש והצומד לצומח, הזן תאמר, יעלונזמן,
 הוא ; "סססש" ספסר זה סל שהמ49ר כמו ששכלי, סיס3זטן,
 4ל לצאת נטנע לויותי בזטן נשלם לא השכלי, יזה שהלחקרוב,
 למה סהוא, מלס נשלם הזה שכיבול מיה אם ולזה,שפעל.
 ישיג שכקר עד השעל, 4ל לצאת יפשרות לו יש סהואשסעת
 שלמות 4ז שיהזה דחוק אין13 ה3ה ; לראשונות סטזסלותקצת
Ulb3Cשדום ימול מילי יעזטה' ההשטרות ותשיג טיעה, על 
 י4"ס. סרייעי כטסטר עיד יסליד כמשי סוגיא, הנפשמנעל
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ימם ה'אור במאמר
 א ויפרקבלל

 לשקל הוא ההוא שמהשחיות הקודמים כעות לפיוהנה
 להשארות ף?ך אין הנה מגקנות, סישסלית קרין לפיסיקסה

 כן נם יחיה שההשארות ~ימינו ל.א אם ! ס4ל'היםסתינוקות.
 שהשיג שתינוק 4ם ר4דע, ימן ומי לראשונות.כיזסלות
ibnu~"לדקר סירים "הדברים שהשיג וחסי, טסלקו", גדול 
 סתינוקות ילו נקשות משיסה 4ם שיים"' שניסם -יסד

 אלא לסךךטה. 4סת יוטה סלתי ממשעלו, אסר סלנבדלות,
 רבים מאמרים באו וכבר מותר. יסאררו שהאריכות ממהשזה
 לזויףם. צרך 4ין מזה, סדעת 4"מת. על מוריםלרז"ל

 מתוףה לסי יקיות יחסיי שילי אמר, זה, שהיבארוסמר
 שאפשר מה ימילית שיחיה סיסמה ייאת שיסיברסעיוז,
 4ת 'ואהבת : ה( ו, )דברים בפרוש אמרו מתוףה, לפי 4םמסהזק.

 : ה( ט, )ברכות בו הפרוש וקא נפשף', ובסל לסיף בכל אל'היףה'

 הידם מסיבות שסל כלה סכתה י4לר נישף", את נוטל"ט"לר
 "וסל : יז( ב, )אבות כימרם סיקסה. מלאת עזה התבלית אליפנו

 לאת למילית אלא דבר, יאהב ל.א עד שמים". לשם יקיימצשיף

 שקא מה ולזה זרלמנו. טה שקורריך ימו וכעבודה, יזאתסיסיה/
 אל.סיף ה' 'יצבי : ה( כ, )שמות באמרו לזולתו, עיבודהבהרסקת

 סקקנא שטדרף למה לשם, סקן4ה ת4ר שיחס קבא',אל
 ראוי אין מתורה שלפי הגה זולתו. אוהבו שיאסב יעיניישיקשה
 שאיבת למה יעיון, לפי י4ם קטנה. חזקה יותר מקסהשיציר
 הטוב מדרגת לפי רסלשה' לחזק מדריתה, שתהלה ראויקטוב,
 ימדרוה. מילית סעל ילקי ייסרך היהוב הטיב ושההאהוב.

 שבאדנו במו יצולה, פססה מטני אהוב האוהב בחיות שכל,וכל
 יעץמו, סעיפן לפי כן, אם קנה בג"ה. עוד וייסטר ששדם,ימה
 סזקה יותר 4ססה תץ4ר שלא באפן ליאת האהסה שתשהראוי

 יי.ממנה.
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 במאמר ה'אוררנ
 א אמרקכלל

 טחץב שהוא אמר, סטססה, זאת מעיין זה שהמחקי,ך45ל(ר

 לתכלית סץמה שאם ךזה, מטנה. חוץ אחר למטלית "קץהשי"
 שהנחה האהסה ולזה, אהוב, ייתר ה"וא כמטלית היהאקר,
 ההוא. יסטר סזקה יל"י - שיץ4י nlLib~lti סזשקסיימר

 כעבדים "סוג ג(: א, )אבות במשנה NaW מה בזהינמ1מת
 וה ויה רכטשר לוס". לקכל שלא מנת על סרב אתסטשישים

 ראוי שיין לומר, רצוני הנצחי. כקמול אף זה שיובן ץקיבכן,
 תקץה טשר שבל רץה, העוה"ב. לתכלית הלאת סטייהש"חץה

 ועבודת אהוב, ימר סמילית בסירם יהנהלמילית-מה,
 זה התבאר וכאשר לה. .סקחיבת ממדרימה חלושהסטססה
 שהוא לתווה, ס1סרין התכלית בץדינו צלה קגהטלנה,
 הסכמים גדול בו חתם אשר רהוא האמתית. ולעבודהסטססה
 כל זה כי וגו' נשמע הלל דבר 'סוף : יג( יב, )קהלת באצרולסרו

 יייהאדם'.

 היא שכינתו, מזיי סרחי וסנדקית הנצחיים שטחייםירי
 זה סאסרון רסמללית כמוהו; טוב שץציר 4סשר שאיסטוב
 יותר טסרון תכלית מציאות מןה שיתסמב י"סשב כסרענינו;
 שהתאמת במו העיון, מצד חלופו הת14ר דבר והואמיסד;
כמקומו.
 אסל שקדם, במו מחיבים, התבליות שני שמציאותאלא
 האחרון סמךלית סטויה' בבחינת קמה כי ט"סלפית.כבחינות

 הקנאת הוא ואורון סמךלית סיסיה, ובבחינת האהבה,הוא
 רמוזים אמנם והם סשכינה. י?יי סנ?חי והדבקותקטוב

 אחת שצה "ץפה כב(: ד, )אבות בימום כמשנהוממרשים
 ירצו, העוס"י", חמי טיל בעוס"ן טוסים ומושיםבתשובה
 ר4ליס לעבודה, הוא סלקו מילית האממי, וסאיסבשסעייד

 אדון כינת סץתה האת אחר. לדבר פתת מבלתי מגמתו,כל
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ינא ה'אור במאמר
 ב ונפרקכלל

 שדרשי וכמו וגו'. נא' 'איברה : כה( ג, )דברים באמרוסיכי4ים
 ובז'. ישראל" באלץ מתקץמות מזויות "הרכה : א( יד, )סוטהז"ל

 שכינתו, בזיו והתערג הכצחיים, כסיים בטום שהיה היות עםסי
 ייפרד תועלת לו ה2ה אם קנם לעבויה, שהסף ?אייס2ה
 הדחקות. ריתוסף שיתרבה שיעבד, עוד ש3ל קצרף,נלשי.

 והוא העבויה, אל אלא יכסף ל.א סעיכד שיק~ה'שיר
 בגמרא וגירו שנמנו יך4ה, רל2ה למצוה. האשרגןסלילית
 לידם כי ירצו, נברא". של.א לילם לו "נוח (: ב )יג,ערובין
 העוכד כי סיותו. על חיותו לא בוחר שיס2ה ראויסעוכד,
 בטין סלל ולזה ; העבויה אל ילא תועלתו, 4ל יפנה לאסטממי
 או סטקום' ליגי ?שע אחת שעה יעזה שלא ובלבדנגדו,

 שינצל מי שאין ולפי )דול. מרי אצלו אשר כעבו?תו,מ"עצל
 החליטו וגו'. ס4רץ' צדיק אין יקם 'כי : כ( ז, )קהלת כאמרוטוה,

 שלא - לרצונו קנח : ירצה - לו נוח סילם, זס4?םסטיטר,
 התכלית אמנם למצוה. סאסרון למילית בזה והפליגגיורא.
 )אבות יאמרם בו, המשנה סתימת הץתה הנה למציה,לטירון

 סעומ"ן". ציי מסל בעוה"ס קורת-רוח זל טסת שעה "יפה :שם(
 המצוה, בבחינת "ם לתורה, סטסריל כמקלית סמן4ררךסאז
 אליו, יפנו 3לם שסשלמיות טביי' והיא כמצוה. בבחינתואם
 ולאת בג"ה. שהא במה עוד וימסאר דקרינו, ילס היסירלישר
 סירק. 2ה נצנתסךמה

 משניסורק
 סתורה. מיאת סןה ממילית שן"סדב ן"טטת 4יךבבאור

 יןסינת טשי סטסרו7 שלמעלית מבאר שהוא לפיואמר,
 שהיא המצוה, בלחינת חזר סטסרין המסלית ץסץכהוסטיה
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 במאמר ה'אוררנב
 ב מפרקכלל

 לאת "מסיב "יר ישימ)"י הנה האמתית. רסיסיההעבודה

 לאחרון התכלית יסחיב איך ימן"ר התורה, טזאתסיקלה
 לרצון ממציית שכיהבה ולפי וסקציה. הטייה קירינת4שר
 4ל ותעורר תעיר איך סתורה, ייאת שש"י ?ריך טסלט'יחרץ
 סירם טילי סיקלט רסרצו7 סקסץ באמצעות סיאתסיסיה
 nnKaW. ממת בקלות זה יתעיר ויקרמצוה.

 אוסב לעימותו שסשלם הקודם, בפרק התבאר שכברוזה,
 היהוב מטוב יהגה 4שר שכל מזה, רית5יב והפולמית.קטוב
 כן, גם שם והתבער *דולה. יומי העסקה תהה משבח,יותר

 שהם ילדעות' יטיית סשלקוירנ' בשני אותנו משליםשסתורה
 קטוב ימייך הוא ס7ה יכ4שי ס4נישית. המקלסההוד

 לו, טיילם האהיה שתהה יס45ב מסלית, ל"יזמטש)ח
 ליאת שס"ס)ה לפי וסטנם, שטעים. שיישי סזקהסיותר
 "סלה מקא ספק בלי שהתוךה עוד, אטר לשלם, לכדימ5דב
 שילי רוה' "סךיס. הנקשטים שלמים וזובלתי השלטיםבלב

 ספק, אין ולזה הטוב. יבספו שהלל המקום, זה בזולתנמעטת
 דיבספוהו אותו יחשקו דת, כעל סל "זל ימייך מיקלטשסטיב
 שלוח לסם שיתר תאמר, יטלו מעיק, סל מסם הוסר ולומלל.

 הממונות, 1"סיסת סא71בים, בנצוס סכבידות ובקשתשמקוות,
 אחת פעם שסע של ראשון פסוק בקריאת ק"לושיעךדר

 מאהבה. עובד והא של.א אחד נם ישאר שלא ספק "יזכשביע'
 אהבה. בו שיוסיף שכן סל חסדיו, קמול היותו לו נתאמתואם
 ריסור סמ4יות' לסיכת עם רס"זסרות, המצוות עמס הרהולזה
 עובדים מהיותם ידם בגי רב שמונעים סם ו1425ה'טקסיה
 היותו עם האדם לקויות אמנם וזה להם. הנבייתס"ק)ה
 פיעל ונקיותו "ליי מטיד ונוטה הקר, כעל - יכ5טשכיל
 התמדה תעיב לעבודה לחיות,קכע ראולם תמיד. במעליטמסעל
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ינג ה'אור במאמר
 ב וארקכלל

 התורה קמסיטה זה מעבור סקשי, ?מר רשיאבדבקות,
 )שדצה ס"מונה' וךשרשי מצוותיך, ירבויהמסימית-פלא,

 הם "שיעינים,
 ימארומיס. זי?יס וענסיף' עשריי

 ויכלתו. יתברף רוממותו עדם יסראותה ראשונה,קגה
 עטני. סידיי, לבשנית,

 מה והשגת אמתיות דעות אותנו יס4חילשלישית,

 ובנברייו. בו ימ)רך, סטותושיישי
 צלינו. והנהותו הללסתו דקדוקרביעית,
 היעודים. מיני שניסיוטית,
 נרדמים לב לסקיץ נילאות, סערות זכירת לנו בתתששית,

 טטיד. נעלמםטשנת
 סמילית. שהיא רסךכקית )"חיהוסיכיעית,

 רעי ו"זסרומיס. ט?יותיה התורה ספורי קלוניםלקלו
 ולשימם בקצרה, ה"ה במקום צליסם שנעיי טכלמייקשר
 הענינים. כמספר סלקיםשקעה
 בזה די סגה ויכלתי. רוקמותו עקם יהראותה סובסד,אם
 וביציקת בףאשית, ימצשה סתורה יספררי טטבי שלאסטה

 והנפלאות, סקסים למר סקךסד, סנך)ד וכטעטדמצרים,
 בפי נפלא בסףסום נ"יסדנו בם "שר וסקק)לים,הממרשים

 ובהמשך ייבמה, לכרסמים סירתם עם וסטנ*דים סדיןכעלי
 ממיני מין כל מהם דוחים הענינים "לו שגי אשר כדול,ומן

 מהיעודים שימס4ב טה טלכד מ?יומיס' שיקיים עםססשד.
 עשית קצת בקיוטה יתחיב בבר קגה כטיעד, הטסשבהמטוב
Dac.נירא של.א הרגלים בטינת שהבטחנו 3מו וכמופת 

 איש יחמד 'ול.א : כד( לד, )שמות יסריש שאקךה ימימסאויב'
 של'א ססוטה, יסש2"ת רכן רגי'. לףאות' כצלמף "רלףאת

 מלבד שטית". לא "ואם שטית" ""ם שישה, איך טסמוסתיקלט
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 במאמר ה'אור'רנד
 ב תפרקכלל

 יתבסר והנה במקדשנ מ"מידים שהיו טרנסים כקילה שבאטיק
 כילל לנו ששדם ימו ויסלתו, י"סרף רוממותו עזם מזהבקלות
 בעזרת משלישי כטקטי עיי K1~UI יקמו שטקטי, ט2הסס"ישי
סצור.

 בפרטים היות עם הנה, עמנו. עסקיו לב שהוא השני,ואם
 המציאו - בבלל הלה מלמנית, רבו ונשבלה כתורהשסאן
 אותנו ;רהוציא סנטצאות בכלל הפשיט סלדו למעןאותנו

 אל אותנו בהביאו ובמוראים, במופתים רמה בידטטזרים
 תולתו לנו בתת קדוש, וגוי בסנים טטלסת לו להיותעבודתו,
nKan~Wרוממותו גדל עם עלינו' סיקסתי דקיוק טתוסה 
 בו ס?כקות - כלה הבונה מקלית אשר שפלותנו;רס"לית
 בזה ודי כיציאות. סטרסק בתכלית סייתנו עם שמו,.ייקרר
 בתורה. הסלק זהבאמות

 אלו שני על המעירות בתויה שבאו סטזוות סלקיר4טנם
 המיחדים והשירים ססלל, טק?א זמו סילד, על 4ם :ססלקים
 ובסליו, השם בבית נצטוינו ישר מסוללות ומיניכטק?ש,
 הנבחר סשיט שהם משרתיו וקדשת ומיראה,טססבוד
 ובמוראם, בתורה, כבמים הם אשר אוהביו, ובבודלעבשתו,
 שישיגו הגדולים ולענשים וסשופטים, המלף של ומוראובבוד
 זה שכל הנבסר, ככית סס?ר 4ת והמשסה סיעם, אתלטורה
 במו סשני, על ואם שם. שמו 4ת ששבן למי ורוממותהדור

 שהאדם הברכות בעב קצתם פרטי שבאו רסהודאותסל?כית
 על שהראשונה שמע, קרית של הבזכות ובבלל יום. בסלגומר

 ובלילה, ביום מושלים להיוונם המאורות, על וקסעוהס?צירה,
 האלם. לערף שהם המוחשות הנמצאות מ3לרססשובים
 תורתו. לנו בתת עמנו, שהפליג רס4סךה סססד עלוסולנית
 להיות ההתעוררות, מקלית ס4?ם שיעיר ?ארי 2ה סל4שר
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רנה ה'אור במאמר
 ב וערקכלל

 קבלת קדם סיכום ולזה זימתית. אהבה מטנו אהוב הזההאוהב
 כאמרו: סלאת, ספסלה מקליטה טשר שמים, מלכותעל

 הוא אשר מצדים, גאלת על וסילישית אל.סיף'. ה' 6ת'ן4סיט
 הוציא לא "וסלו כיקים: היום, עד יעזמנו שמוחשסס9ד
 משעבדים סנינו ובני ובנינו ינו קרי וגו' זבותינו יתס42"ה
 ולשבע להודות האדם לב ןעיר זה שכל במצרים". לפרעההיינו
 ז"ל שאמרו כמו שיתפלל, קדם מקום של שבחיו ולסדרלשם,

 והס"ס יקום של שבחו 4דם לסדר "לעולם : א( לב,)ברכות
 לתפלה. יילה לסמך ב( ד, )שם הזהירונו זה בעבור אשרימ5לל"
 הבוללים עלינו, הנבחר השסט חקי כן: נם זה על יוזהימטיר
 שיסה רלקט המעשרות, ימו עניים, ומתנות ולויה. כססהמקנות
 סידים, וגמילות וסידקית, עקדים, רשלרם והשמטית'יעיה,
 סריקת שכל, י9ל מסאיסב' יהוב לחיותו סטטת'ד6ס3ת
 היותנו ינישותינו, שיקוע סמה 2ה סל טשי ולאונאות.סיקים

 ולסלט. סיעדה לאסדתו חרדיו,גמולי
 מה וסמנת אמתיות דעות אותנו יססחילו סילישי,ואם

 ספנות לזה די חגה יינירייי. יסעיף 3י inAWnשיישי
 כשם שסנני למי 23סלה, 1Ka טשי סטמתיות רסדעיתכתוריות
 ומ59ר סטסרית' וךיףסי רסליי' סטקדש 4אי טשי דסרטייםטדע,
 ובמעשה בראשית במעשה ש4א ומה דזולתם. דססזאות,הטים
 סו. ליודעיםמרבבה

 הוא, זה, על ר*דר פחומה שהוא סט"וות סלקנאמנם

 אשר מהדבר לסור שלא והאזילה ס*דול, דין לביתססשמע
 רסהשמע לסד. בהוריה פיהם 4ת למטקה הגדול ולערשיגידו,
 זקניף וינדף אכיף 'ש4ל : ז( לב, )דברים באמרו ההורים,אל

 4יש 9ל ץשלח לבל נפלא, תדר שמידה זה לל טשר לך',ויאמרו
 מה לסל סטסשסה, בתחלת שןדטהו טה להאמין פשעוייד
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4

 במאמר ה'אוררנו
 ב ז/פרקכלל

 והפלקה וסיבות. מסיסי"ים וקבל האמה לחכמישנתאמת
 מףסר מן תסור 'ל.א יא( יז' )דברים נקסלה שלא עד לזה,סתורה

 שהוא שמאל על לף אומר "מפלי ישמאל' 2"יז לף יידי4שי

 שיא מרסשה' וה וסל שם(. )ספרי שמאל" שהוא וטין ועלוטיל
 חבטה וזה סף9ר. ששעו הלדול דין בטית איש לב על לעלותישל
 ימה יך4ה' רן9ר 4ליסם. סקשטע שומר ודול תדרגדולה
 - ntDiKn '~es לי 'ועשיתם יט( יט' )שם ייטמיז יעדיםשלזרה
 שי.א ידי שם(1 )מכית כקללה שבא טה לפי עשה", כקשר"ול.א

 של.א uji~c 4ת רסרגו בהוריה טעו מלדול דין שכיתי"פרסם

 בדברים, 9פק המנשים ילבות לססניס סלה זה ריסנהכדין,

 התוךה. בוךר מאד מירחית שהיא מחוטהותקרץ
 הנה עלינו. רהנה4תו הששתו דקדוק והוא סרייעי,ר4ם

 וביחוד מןה, מלאים ותובחותיסם והקיימים סתורהספורי
 ה' הלק 'סי : ט( לב, )דברים ייקרו שנרטז ימו סניסרת'ס-טה

 בתהלותיו, בזה הפליג יוד לדוננו יהנה נחלתו'. סבל שקבעמו
 הפלגת gy ולי סק~סד ותךע" סקרמגי 'ה' )קלט( ימזמורוביחוד
 גדל עם סיןם, יךסי יקל ןסש*סתו השם ידיעתדקדוק

 וגד נע יליתו התנצלותו על שיריה, מה לפי הט92ד, ;רוממותו
 'אם : ואמר שבא מה רשה נושה, לו וטשי ססש מר איש סלעם

 האדומי, דואג במו רודפיו, צל רימז - רשע' 4לימתקטל
 ילוכור, טני', סורו ךמים 'רטסשי - ידינו ךשע שסרהישאיל
 ]מה ולזה ךטים. שנשי סין שסם סדם, מלמנשים יסורהנבף

 שיעסי מיידע שהיא וגי" ל9יי' רדע "ל 'סקרנישיטה:
 לסבות סל 'סי : ט( כח, א, )דה"י מסר ייקום שקמר ימוהלסבות'
 בזה ז"ל הילעי מאד ומה מכין" מסיבות יזר ו9ל ה,,דורש

 מלטשה ייקלעו נשף ידם ""יז : ייקסם ( ב )ז' מסלילבראשון
 'מה' בג(: לז, )תהלים שולמי "למעלה' עליי טיריזיןש"יז
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ינו ה'אור במאמר

 במה העמישי בבלל שבא כמו מקמרי, סיטת והיא *יר'.ט?צדי

 בו. טיקשייו
 שבכל הצבירות כמו זה, על שיורו 5ט?וות סלקיריקנם

 ט( י, )במדבר כיצרו ?רטם, בעת רסמצנית התפלה, שהואיום,

 שבא במו הפרטים, בסל סירכות רדקירק כסעידת"כהרעתם
 בקרינות. הצבויה בן DA ס"ה ומהחלק ברכות. בגטרא זהכל
 הנה שיללות, בהתמדת כהשות ?קיעו שס4מונות לטה כיוןה,
 דקדושגחדן 4מרנרנ ינישנו לקרע ס4ל"ית מססש*סההיה

 שהטובות בחם, נוסה יאלו סקרסנות, מעבודת רב)השרות
 ומשפעים יש*חים כלם החושים רברבי שטסיה בענ?גיכלם
 ס"ה "ם טהטינים' הייסח ינסריש ?אוי ולה יתארך,סטנו
 ימי טשרטיי, מחלק שמקנזי י4ם סעולית' ימו ימ)רך' לוסליל

 העולה; ימו לצביו, ריי טסם שיחיה עי ושרשמית.חטאות
 לצביו שהם ומסם ; סייחים ימי רליצלים' ליבוש ש5םיטעם

 ליבוש שהיא יחסם וסינחות; 41שמית סטאות ימויטשרמיי,
 בלבד למשרטיו יטהם סשלמים; ימו ישר"ל' 'יללוקשרמיי

 - לכד *בי5 חלק שהוא מה שיהה ראוי ס"ה הסנים. לסםכמו
 - סלחנים חלק שהוא ומה ; חיים שכעלי הוא n~ujpc,טסטיל
 DUT שיהה ראיי רסקה הצומס. ימו ישיב, סף סל שסינוטסחלק

 במספר רהוא ייסרך. טינר היא סאור ששפע על להורותמנורה,
 הנה ולזה מטנו. משפעים שסם משרתים ששבצה להויותשכע,
 הרכה בן 2ם סרה וטססלק א(. ו, )תמיד חשם ממזבח אורהבא

 המילה ומצות ס4טהות, לקרות הצקיה, במו סתורה,טטפורי
 ויים חשנה, יראש וששוסה שופר שקיעת וכמו ההוא.ב4)ר
 ?סלל שנחרנו סמר וסג, 1צבודת שנעלב, מינין ודי הנבסר,צום
 לה' מסם 4סד 4שי סלאת, שעירי שני 02 שטקטי. טרהסיני

 שיזה וזה, מזאת. טרנה יוצא ש4יז לרשה לצןאזל,רסיסך

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



 במאמר ה'אוררנת
 ב ו/פרקכלל

 סובסד ?שיח רלזה מ4סרים' סססס*ה לסירת וסלאלשם
 חטאת סבסד יאה דלזה לבדו, לשם סס4ס*ה וימן 1זךה,לאךץ
 מה ס?ליונים, עם היסלים בקשר ססהוראה שיזה עםלה'.
 אהלה וסיוללות מקטטות כן גם ס?ה ומהחלק יללם.שי.א
 מהראשית שיפרש ראוי ששה שלפי יזה, רמך3ורים. רקעיוכרם
 ךאה ייסח, אי34ו שנים של.ש עד לראשון הירי וס?הלשם,
 סנה ומססלק בפדיון. שהתירו הרביעית, השנה עד ליסרוסים
 לבן, קךם אותן מביאים סיו של.א סעירת, בחג מעכוריםמלסלת
 דלסיות ס"ילן. פרות על נדונין שסעזךת אצלם קק"ללהיות
 קרב הרה התבואה, על נדונין שכיסח הקללה 3ן גםאצלם
 ממנו שופעות כלם שכשובות הוך4ה' זה סל טינה.יעטר
 התבואה מלאית דלסיית טסקודם. שנקריב ךאיי ראהיססרף,
 מראשית כן גם שנקריב ראוי ס"ה מאד, רסירחיתחשובה

עריסותינו.
 להורות שס"ה ?יה יע?רת' מלסם שתי סקריכנוסטנם

 בלה שסכינה מבאר שהוא דזה, לעזךת. מפסח אשר הקשרעל
 הוא סיסת, יסג סנרשטת מצרים, ביציאת ארצהרסמסלית

 הלאת היסיךה מתורה צומה ולזה סעירת. הנרשם תודה,טמן
 בזה, ירמז באלו עצרת. עד הסג, קרבן שהוא סעטר,מיום

 התבלית 4ל מחשבותינו יפונו ותמיד ההיא, העת מלעתשנלטף
 לעטרי: האטתי, הלסם השזנו ב4ר ה3ה "ליו, וכשמנענומזה.
 לטים צמא ולא ללעם ך?ב 'לא ה(, ט, )משלי ךלס"י' לסמר'לכו
 מאד, טייטס זה וה"ה יא(. ח, )עמוס ה" דברי את לשמע 04סי
 דין מענין שגופיית, המקלסה על ממורה העטר, קרבן להיות04

 שלמות על סמורה דס2דין ; מלאכה תקון בזולת בתבולההחג,
 מיני שני מבוללת מתודה, ייטיעית שהיאממקלסה,
 ג, סבות )עין שאמרו סמו וסניש?ית, סגופיית ר"לסס?לחות,
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ינט ה'אור במאמר
 ב ויתפרקכלל

 סילאסה ט"?גי הלסם' שמי - קמח יש תורה ישכא(:
 התאחדות מורים עבור ששלמי עם שיקשר. מהימללית
 חצור. ייזפת שיבא ימי ס4?סד, עםסעוכד

 מסטטסלית בתירה שלאר וסטןסרות הטסיות סןהומהחלק
 וסגוף, ulb~n בריאות להרסנת תקנם תה סטסירות.וסביאות

 3שסל, ?עסי עיירות טקגים סיומם במקזים שנ"פרסםלטה
 רסשקי?ה רהמנירות, יטיזריות י4סש, רעות "כינות -יקסים
 ממה זה וכל רלגוף. לנקש לאד שיריק סטה זה סל טלר3מיוות,

 מאד כסטייה רארלם ?לינר' וסיקסתי ס4ס4תו יקדיקשיורה
 לעבוטת סט?סד צילי שנשמטש לטה סטסורות'יציאות
 ה'. פי בו שיקרה אל שקדם, ימו קיש ירית אות שבוקשי"",

 ס?קאות דיגי סן 2ם סרה ימסחלק *דול. טרד שיסשב רארירלזה
 לטה סשקאית, מקצת וסיזירים סלסנים ר4זסריתוסיסרות,
 4סם ישתמשו וקצים המדות. וטוב השכל לסססיד שלהשכסל
 מת. בטמאת שנ"טרסם ימו שלה, וקוקיית ע"ז טטיגייטין
 בקרבנות בו ישמישו טע"ן, סעיף שהוא סכשוף, במיניוהנה

 להרחיקנו ייסכך טהשוסתו זה וסל נמאסים. מדקריםוקטורים
 3ע"ן. שתוף-טה או יבוא לו שיש מה מסל ססרסקמךלית

 לעלגים סירות שבי עם לעבוותו. טסק?סדים -היחוד
 שטיסני עצור. בגזרת בו שהא ימו התורה, למיליתהלרחיים
 תוללות סטזוות' שיע74גי יערמו, סטית הוא שסלרחוק,

 לה~שיר קלם ישתתפו ט"סלפים, לעינים ורגוזיםוהצרות
 סטירת. השלמות 4להאדם

 היעודים הנה סיעייים. טיני שגי והוא ססטישי,ו4ם
 סנסשיים מיעודים D~DK1 במקומות. סתויה לבאריםסגופיים

 ונרקזו ניקלה, נתאמתו אבל פתורה. קרקשים כך סל באולא
 ולפי סצור. כטרת סשלישי בטסטר שיתקער ימובכתובים,
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ךן.א

 במאמר ה'אוררס
 ב ונפרקכלל

 הוא חנה שקלי, וחיק חמרי חלק באדם היות מבארשהוא
 העבוךה. שלמות אל 7ביאוה4 האלו מיעידים טיני שיגימבאר,
 ומן סהמר, קעקע גזיותי יעת ססקריים' היעודים מן אמנםוזה

 יטויח שקיע יהץה ול'א לשכלו, סלק כשימן סניש"ים,סיעודים
 בנישו. יבאר רזה סיקרי.הסילק
 משנת נרדטים לב לסקיץ ההערות והוא סששי,ואם
 סגה. מססלק - סןט43ות סטזוות הנה תמיד.אולתם

 וחסדיו סטם נפלאות לזכר סלסבית ~עירי שסםכמועדות,
 הנפלאות שרש ולהיות ההוא. בזמן סים שטים עמנושהיליא

 התורה בו החמירה השדת, ביום שייטמנו אליעם שירמזכלם
 להורות ממצרים, גאלתנו בטעיה, שתפה שהתודה אלאיותר.
 חכמת *זדה סטייק וללאת זה. על עלינו חק ייסרך לישסלה
 כשסטים הק יתדרך לו היות על המורים שסזט3יםסלם,

 בשנת סייכל הכה ר4מנם שביעיות. על משדים יחיווסיי4לית,
 לרמז השים' החרות שבו שקטטות, לגלמית שהיאססטשים,

 יום למשים שהוא תורה, מתן ביום שהשענו סללם הסרותעל
 מצרים.ליציאת
 סלה. מסתלק היא זמנית, אינה ראם מזוזה, ט14תומן
 מלבות על קבלת שהיא שמע, פךשת האדם יך4השכאשר
 איך סגופיים, סיעודים שבה שמע, 4ם והכה וסךשתשמים,
 השם. אל לשוב ייעורר ההמר, אי bjan בו ייכר "םשיחץה,

 התחכמה ולזה סיעודים. לתקות ואם עצמו, האמת לאהכתאם
 במו והצירות, רססצרית סתתים שערי בסל שתהזהסתורה,
 זה י4י טעיךר שיקיא טטסה, קנה א(. )יא' טיוטא סראשו7שיא
 הצרימה ממנו, חוץ הוא הזה שסקעורר ולפי שיהץה.מקום
 בי סט4וות. לסל ןזסר סימן nniauj ציצית, במצותסתורה
 ממלבוש, סילאסה שהסביטה למילית מתיסס סלתילהיותו
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יסא ה'אור במאמר
 ב ונפרקכלל

 ואם הגוף, בל מבטה שאינו כנפים ארכע בעל להיותואם
 זכר ישה פנים בל על קנה לנו, נהוגים בלתי שהםלזיקיות
 שיא כמו רמזים או רמז בו יצטרף אם שכן, וכל שצוה.למה

 האדם אל קרוב הוא הןה המעורר הנה שיהה, ראיךסמדרשות.
 המצוות, לכל כללי הזה שהמעורר זלפי מהמזוזה. "יותרמאד,
 התפלין והוא מיחד, אחר מעורר לתת עוד התורה ראתהחגה
 של.א ןד, של בתפלין בו השבלה 44ה ולזה פרשיות. הד'שבו
 עם לאשן של בתפלין סדין וכן לבשרו. בינו חוצץ דבר,זהא
 שרשי לפי הזמור האמת אבל 4זה. שוסתפק מי שישהיות

 ומנחית זבחים סליות ובן סןה. חלוק עיניים שאיןשמלמוד,
 לתפלין לאש יל תפלין שהקשו נראה, עמלם ועוד,מוכיחות.

 המעורר ה2ה ולזה למחצה. יקש שאין אצלנו רישרש 2ד,של
 לתת סתורה בונה מעימו, חוץ עיין ולהיותו לאדם. דבקסןה

 מדמה ששרב המילה, רהוא טטיד' בעצמו דכק אחר,מעורר
 ולזה, מעורר. לחיות ראוי לבדו שהוא להורות לשם,יטיירה

 דוד "כשנכנס : ב( )מג, ]לסחות[ )ברבות( בטיסת שאמרוטה
 דבתיב הוא' הדא שירה. וימר שלו במילה ניסכללטרסץ
 בשמיני". שנתנה המילה על השמינית, עללטנצם

 הכניצה חיעוךרים מקך)3ות' עסין כן גם סןהומהחלק
 הלב, הרהור על המבפרת סליל, צלה שעולה ולהיותלצבירה.

 יתחיב לבד סלב הרהורו שעל ירמז באלו ; בקבלה שבאבמו
D~Knטחןה שהעולה סקל טססד ישה סטשסט, לסי יל2ה 
 גבוס. חלק בהם שהה מי בל ישתתפו ובזה וקמורתו.סירתו
 היות לאדם, הלעוררים וסזאות וסלסילות סיירות טיניוכן

 ון4מ?עות כבוס, הצריך 4יד סדמות רשם בו יךשמילקוונות
 בססש לשם הדש יסן עולה גופו שסל במים הטבילותפעל

 סתורה, ס"ססטה וליאת ההם. לעוונות סלעת מקליולססיר
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 במאמר ה'אוררסב
 ב וייפרקכלל

1UrNצריך שיהא ומערע, מת בטמאת החמורות, בטמאת 
 טים יכבוס :קקה שלא ייאר סקלסלך הבסד כלשלאאות.
 ולדמות והאסר, סטים מהרככת שהוא הבורית, במי "ם כילכד,

 סטלהית הסכיה וגזרה ואפר. מים כסזאה בא החזק הןההקוי
 שהתסךסם, מה מצרף קךב, שהןה מגדול טמכ"ם ס"סרשיאה
 עד מב"ח, הנציה ס"סר הוא שיפשר טה יזק סייתרשסטיר
 יךטים 3ל יאי יקסם *סרית. סילאסה מעלי קטנושייציאו
 ההזאה הוסה וחגה מקליר' יל?זר סכי קלסם גלהלרטיים'

 הכניעה, על להורות ועזוב, ארז עץ שהוא קצומח,באמצעות
 "לו נבחרו רלזה יסקריות. השתמשות ומעוט בד4ךיו, שבאבמו
 יכלים אהרג מקנוח בו שיחקה קצרף מ4סל' ירי ענשיןש"יסז
 המקרא בלשון המכנה והוא סכבוסים, י4ק?עית נקיימץריכין
 ולזה ויקסר'. באזוב 'תחטיני ט(: נא, )תהלים בקמרוחטוי,
 סלאת". "טינקראו

 יעירו סןה, בעין ישטיפו אלו, זולת מצוות מךכהוהנה
 במו השרבנות. ומספר סמועדים :טי יט9סר נילאות,הקרות
 זכר היותה שעם קלה, מצות וכמו זולתנו. 74השסקריך
 בסבות בי ילתיסם ידעו 'למען : מג( בג, )ייקרא באמרווהודאה,
 לרמזים האלה לפי דקדוקים 4או סגה ישר"ל" בגי 4תהושדתי
 שגדולו כריר אלא מסיבין "אין : ד( א, )סובה באמרםוהקרות.

 ספק אין כדינות. כן דקדקו ולא טמאה". ס32ל ולא ס4רץטז
 הדפנות. והוא לנישא, יץ9יך לקנם ס99ך, היא טט9רשסס42ה

 האמתית האדם צורת היא לנפש, נושא הוא ההמרוהנה
 שיהה ךאוי הזה לה, מחאת שסכני?ה ולהורות ?ליו.סקגנה
 הסוד שהוא האךץ, מן שגדולו מדבר עליה מזוורהסיעך
 הזה ןספסדו, ההמר מיקית הרחוק שראוי ולהורותסשסל.
 לידם. והערה רמז זה רעל טמעה. שלקיל בדבר :הא של.אראוי
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יסג ה'אור במאמר
 ב ונפרקבלל

 פוזלותיו לבון לידם ליעיי סטין, מזה סמליים 4ןסריתוכן
 בקצתם שבא מערף האמתית. הצבוךה והוא אחד,למדלית
 הרב. שזכר ימי צ"!, ממין והרחקהסע?ה

 התבלית, שהוא והדיקות, סיסיה שהוא סיכיעי,ואם
 המירשות הטצוות מליד זה, אל המביאים המצוות חלקיהנה

 ובו תצעדו 'ואתו ה(. ו, )דברים טלהיף'. ה' את 'ואהבתבאסרו
 ריפנו מןה מתבלית ישתתפו שיללם הנה ה(, יג, )שםטך9קון'
 כקך)נות. לעבודה מלק לזה' שקדידות ןטסל ששים. ימואליי,
 יטלו לנפשותינו. לפר היותם וחקוי, נפלא לשם שלהםלטה
 וכאפס כאין בעינינו ונשה לעבוךתו. עצמנו נקריבבהם

 אשר הם ולזה, בבודו. אל בערך מאדנו, שכן וסלענישותינו.
 שכינה, אור ידכקית שסע, ונצילות העובדים ישיגובאמצעותם

 מן האש ברדת הרגישו שייטים עד מוחש. יבלתימוחש
 וחלק חק למהנים ס:ה הזה רסךכקית ססה4סדית ואלסלטים.
 קא "בי : א( בא, )ביצה במהנים ז"ל באמרם סשם. עםיקר)נות

 לאמה ססט4סדות נמשך שזה ולפי זבו". קא קבוס משלסן!בו
 השלמים, רהוא הקרבנות, בקצת הלק לעצלים היהבבללה,
 היה לא צבור שלמי זעקי כי וזה, :חיד. שלמי שיותםכטנאי
 לכל כשלוחים ספקנים שיו דלזה יש?4ל' לסל להתסלקקישר
 דהתומים, האורים שיו הדבקות, לזה ומסקדסדים יזה.?י?4ל

 המפרש, השם עם ובבור בהגדלה :ה שבטי בסם ג?זטיםשהיי
 הגדול כלהן והוא אהין, לב על שיו וכששר בקילה. שבאבמו

 המנהיג נביא או מלך שם והנה ישראל, שליח שהנהבדורו,
 ה"ה רסךכקות, סרה סהט4סדית 4ל מחשישם ישוטטסיללרת'

 זה ה"ה 4ם שכן זבל סיל.הי. סשסע טפילות שדיג ומח"בראוי
 מקדש לי 'ולשי : ח( כה, )שמות באמרו tnuic בית שההכטקךש,
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 במאמר ה'אוררסד
 ג וערקכלל

 בתורתו, וקדשנו לעבו?תו, שקרסנו מי ישמכח בתוכם'.ושכנתי
 לקרענו. לבוד ילשלד ילירלח"קרב
 לסם שרמזנו התירה לסם שכיסה עסקים ופשיעה 45לוסגד;
 טעמי על בזה עמד שיסר לזמר יקם ישתבש רל.אבקערה.
 סתורה ששנות ומצוותיה,התורה

 ופרטיי
 אבל מלינות. רבו

 מה כן אם דנ""מת חלו. הם ומשנוסיה שמתועלותיהאטר,
 ייבלתי השלם ילב "יסה מקסה שסתירה והוא לסטיי,שרעינו
 ינע ""ם : ב( י, )קידישיז ז"ל שיטהר ימי "סריס. סנטשסיםשלם
 ואם נמוח, - הוא אסן אם סטד?ש, לבית משכהו !ד; מנרלבף

 דברי לה הל.א כט( בג, )ירמיה שקטמי מתפוצץ, - הואברזל
UIK3סי?ק' !ה לנת סןטה רזו ה"'. 44ם 

 סילישיסטרק
 סיציאות. לכלל סמילית הוא סתורה ביאת התבלית היותבבאור

 שסיייאית : סיכע" ש"סי ב"מה שהתבאר למה כיואמר,
 כמו סטוב, הקנאת התורה בלאת התכלית יסכה טוב;-

 שהתכלית מבאר, הוא הגה ; המאטר ביה ששדם לטהשח"סיר
 אמר, אבל הטוב. הוא יסוג, אחד סתירה וביאת סגיז"יםלסל

 אחד - סתורה וביאת המציאות בבלל ר"ל - בסםשסמילית
 - התורה ריזאת סשטל המציאות בסלל רשסמיליתיטיז.
 באיש.אחד

 אחד סתויה וביאת 9לו המציאות לבלל שסמיליתאם
 : סלקים של.שה - כילל שסמציאות לסי בן. יתן"ר סגהיטין,

 עולם והיא - יטזעי סטליסים; עילם והוא -עליוז
 : מקלשה יקלט לא הגה הןסודות. עולם והוא - שסל ;סנלנלים

 שה"באר הכה ואם נסעדים, בלתי ר"ל נצחיים, כלם שיהיואם
 קזטם שיסיג ואם ; נפסדים 9לם שיחיר ואם ; נךראיםסיומם
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יסה ה'אור במאמר
 ד וארקכלל

 סבות לסם "ין שלמלאכים וזה, ניידים. וקסמםנסחייך
 שהמבסר ימו ההמר, מיטת 2בא וירע ממיסד ביממיסד,
 הגה נ?חיים, כלם שיהיו אם בחלקה, נשיר ולזהבמקומו.
 יהיה הגה ניסדים' ~DCy סיי רחם יטיז. 4סד )סםסמללית
 החלק הוא אשר לזולתם, לבד הצעה היותם הביעדיםסכת

 ר"ל סינושי, לטין - מיסודות עולם האמר, י"לרמנעמי,
 בסם שחיטטת היה אם ; הגלנלים עולם או 74ם' ינילנעשות
 מניחי, לסלק סלעה לקיימם ריטנת מניסד' טמסלקסיומם
 ולזה מנזחיים. מסיים מעלימם היות בכללם נמחטתיקר

 אחד - מתורה רב,את בלו המציאות בבלל שסמךלירזהמע"ר
ימיז.

 אקד מתורה, ייזאת סשסל המציאות כלל שמעליתריקנם

 המקום, זה ייילת שחמ)"י למה יקלרת. ימן"ר זה)ייש'
 שלקרת רמךלית סינוטי. מטין היא סשסל )עילםשסנילית

 והדנקות מנ?חיים מהיים מללימה אשר מתורה, יזאתסטנישי
 שרצינו מה רזה במספר. 4סד תכליתם בן "ם סגה יתברף.בו

לבארו.

 סרייעימסרק
 לרז"ל. מטפסרים ואם העיון, מעד זה חיוביאמות

 חיות סמורה' סרב בו דס4ריף סקידטים, יטרו שיקרואמר,
 והזה בקצתו. נקשר קצתו 4סד, כאיש בבללו מזהמטליאות

 להיות ראוי ושה פשוט. יסד טטק?יא נמצא לקייתו בן,ראוי
 האחרון סלקיו ותכלית 4סד. איש להיותו יסד, יכללומקליתו

 נקשר קצתו 4סד איש לרזיותו בי 4סד; - כללו תכליתעם
 ממךלית לקצתו ה2ה ואם לקעתו. הלעה קסתו הגהיק?תו'
 סי?יאות ס2ה לא לסללו, האקרין ממעלית זילתס"סרון
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 במאמר ה'אוררמו
 ד ויתפרקכלל

 כמו לצורה, נמשף ס"סלית לחיות וזה, 4סד. "ישייללי
 התכלית הנה אחת, סצינה יש"ק:ה ולזה, יקקומו.שח"4"ר

 מבלתי יפשר אי בזה, שקודמים נבוכו שיסר ולפי בהכרס.אקד
 היות ר"ל הזה, ממסיוב שזכרנו מה בו שייסרי עם בו.שנ4ריף
 4סד.סימלית

 יסחיב לא שקשוט שמייסד ?ליו, ומקסם ?דוע דסרואמר,
 פשוט 4סד היותו שש"י מיצם שהיסתר ולמה לשוט. אחדרק

 וצוךה מהמר קרככים ?צמים נראה ואנסנו סישיטות,ימילית
 וזה, קלאת. בהקדמה *דול פסק יקום זה הנה מאתו,44?לים

 יימצעות נתסוו רצורה מחמר המריכים סע?טים היותעם
 להיות קנה העשירי. השקל תאמר באלו יחרים, נפךדיםשסלים
 י9ר יקזעי' יזולת מלשרט מייסד 44זל הראשוןהללול
 ?לול לגויותו בן, 2ם השני וסילול פשוט. יחד גויותוי"מיב
 אחד סיותו כן גם י"סיב יסר ישרט' שהוא לראשוןמליסד
 נסתוו שיך קמה, אני כטה ולזה, ס"סרין. י?לרל וכ7ישוט.

 ישיטים? סיומם עם מהעלייםסגשמים
 מסקילה היות עם בי הוא, סלה קססק בסתר שיקרויטה
 בבחינת פשוט אחד אם 3י יתחיב ל.א הפשוט שטסיסדימיית,
 בהכרח יתחדש כ9ר מציאותו קיוב בבחינת סנהמהותו,

 בבחינת פשוט יסד היותו עם סילול כי רזה'סריסה-בה'
 ק"סדש עלתי מישי "י סשיט, מיסד שנתחיב לטהקהותו,

 בבחינת שהוא, וזה, מציאותו. חירב בבחינת הרבבה-מהבו
 מציאררנו. אפשר עצמו וךבחינת המציאות, פח?ב הואעלתו
 וכל הרבבה. יוסיף יסר מרכית, עלתו להיות השני, הילולהנה
 ולעשירי, סשסל עד יסרססה, ס?ל'ל יוסיף סו שישתלשל,מה
 זהו יצוךה. מהמר קרכב ישם ממנו י"סיב סריקתי לרבני4שר
 רהוא דקריהם. טפס Knw יטה או סססק, זה בס"ד שימרומה
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יפז ה'אור במאמר
 ד ונפרקכלל

 הנמצאת ההרכבה כי וזה, מהחלשה. שבו מה נגלהמבאר
 אבל מציאותו, וחיוב יישר בבחינת הוא לעלולים,כלסלים
 שחנב מה והנה הרבבה. בזולת פשוטים הם מהותם4יסינת

 פשוט אחד אלא יתחיב לא קישוט שטסיסד הוא,טס5קדטה
 כיציאות בקיוב פשיטות קיאת מהשקדיה ןחמב ולא ;4טהותו

 מעיאותו בבחינת לראשון רסעלרל !ה' לסיב רעיךולישרותו.
 בהרכסה מצרבים סצלולים היות עם רלזה/ ? יסכרח מרכבהוא
 ה"חדשו איך פשוטים, מהודם בבחינת לחיותם הנהמיאת,
 ר4ןע. יתן מי מרקבים? דבריםמסם

 וזה, שאמר. מה כפי הספק, זה בהתר שיאמר שךאויומה
 לרפק יקום סנה "סלטו חיוב לעלה ""סיב סילול סנהשים
 רצוני, ציור מפעת מהעלה מתנדב יעלול להיות אבל5זה.
 היות ןחיב משסל היות שעם וזה, יקשה. של.א מה 5טסקסתר
 אחדות י"4טת הנה כן, נם פשוט יסד רצון מקשוטליסד
 הטוב או האפשרי, כטוב 5שיעת רצוני, כסיסה, הזהמרצון
 שהתבאר במו טוב, "ציאות סל רלקירת סניטתו. 4ז?המשר

 שתהןה ראוי שהוא - האלהית לסטלה ראוי סנה4"קומו,
 בהמציא תקצר של.א - שתציר שאפשר שלמה שיותר5סט4ה
 יקרה הטוב שבהמצעת היות עם ולזה, להמציא. שאפשרסטוב
 אשר מה, טוב הוא בעצמות, הטוב להיותו סגה מה, רע"ינו
 הגשמים אזה, השלם. ס4להי הרצון ממנו שןקצר ראוי סנהלא

 הפשוט, ליחד הרצון בימצעות מתסןכים שהם 4סרי"זעי, בלי הפשוט מהאחד שיתחןבו ימנע לא למהותם,5ירסכים
 גזרה אשר הטוב או לאפשרי, כטוב בל 5קז4ת הואישר
 מאתו היציאות בל המצאת בו שןקים טטה יסד יזהסיטתי.
 הראשון יכלל כשלישי כטרטר שנבא ימו סריגיו, צד עלייסרך
 ברצונו שכעילית להורות בו, לדבר ההכרם שסכיא ילא44"5.
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מאמרת:אור,ה'רמח
 וערךדכלל

 המציאות, לכלל אם מטוב, הלזית רהוא פשוט, יסד?סירך
 שאישר שלם מיוסר שסטוב ולפי מטנו. ,המלקיים לדיריםוים
 טפנו ההוא סטוב ש-שסע ףאוי הרה יתברף, בו הדבקותהוא
 העיון. מצד כן, אם זה, רנממטת סטייתו. שיישר סילסל

 שסמסלית ר"ל ט"סלפים' במקומות זה בארו רז"לואזלם
 קדמה שמתורה ב( ח, )ב"ר אמים יחד. - רמתורה לעילםלסל

 קודם הףבר מילית להיות שבסבות, לראשונה סמיליתלהיו, לעולם, סלה קדימת קודדות שסתורה יורה שנה. טלפיםלעולם
 - העולם תכלית היות לאמת סנה לדיר. לזמןכטסשסה
 צד על כימרו שנה". "אלפים ואמרו בזמן, הסליגוסתיה
 הקנה ואמנם 8עמים'. שנים אלף חיה 'ואלו : ה ו, )קהלתמ*זטא
 בו מניחיי הדפקות רהוא סתורה, תבליח "התווה"באירם
 פח, )שבת י4קףם בפרוש זברו וכן הנמור. 'האמת יהואיתדרך.

 היות ואמנם וארץ". שמים נתקןמו ל.א התורה "אלמלאא(:
 ?פריש דרשי סנה טוף, - 1סל42ו ?דללו המציאותמילית
 טוב והנה ?שה אשי בל את וכלהים "ףרא : לא( א,)בראשית
 החיים תכליתו להיות וזה, שם(. )ב"ר מות" טוב והגה -מאד'

 זברו מטובות, מיני סל בולל סוג, סטוב לאיות והנהמנזח?ים.
 לעולם בי טוב כי לה' 'הודו קלו(: )תהלים הלדול הלל?סקלת
 ?איי מיסלט מטוב רלסיות סיסלט' הטוב בו ירזהס9יו'.
 הבולל, מסיג שיבר וכסרי סידו". לעולם "כי אמר נצחי,שיהיה
 "הודו אמרו עד סנטשסים, ופיסוקים ביתר מטובות מיד!כר
 כמו סונטים, על ושליט איון גויותו 4ל רטז הקמים",ל4ל
 ז"ל תקנו יערמו סףרך ויזה זכרם. אשר נילאותיו זה עלשיורה
 מטוב תחלה זכר הבה וירסטים". בחסד בחן יטובו "סלןפרכת
 מינים, שי.שה זכי ואח"ב חסידים, מיגי לסל מבולל סוגשהוא
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יסט ה'אור במאמר
 ה ושרקכלל

 ?ל מורים דיים מאמרים מזה באו וכבר בג"ס. עוד שיבא3מו
 ל2לךם. עךף יין זה.טמינת

 ססטישיסודק
 בו שיוטב עם ומהב. ראוי סטזיאות לקלל ס4סרין סמךלית שכששתנבאר

 סרב.דעת

 דאוי סיעיאות לפלל הקירין סמילית שכקשתלקנם
 תורתנו, ימת שהיא סימתי סדעת לפי מטשי דך4ה זהומשב,
 כלל להיות מביר, הוא סגה סחדרש, בטמונת עינינובהאטה
 שסל מבעל רוצה ורצון טמן בבונת נעשה שעל הואסיייאות
 ממנו הפעל והיות מכיילים. זולתו עם ודמיון יסס לושפיז
 קטלט 4ין רלזה, וקטנות. סכטול מבאר הוא תבלית ולל.אלריק

 כמרין. תילית שם שיהזה מזב שהוא ראמר, 4סד.טפילית
 טכו7, בכרנת מלדש כן גם לחיותו היקח, ההוא שהסבליתוזה,
 לתבלית נעשה ואם לא. 4ם 4חר' לתכלית-מה שנעשהאם

 למילית נצזה לא ו4ם לראשון. כטשטט סטשטט סגה4חר,
 תכליתו תקנה שלא ר4ם לעצמו, מסליתו שיקנה 404סר,

 יחרה ל.א ש4ם בעקמו, מסליתו יחזה של.א ושקרבעצמו.
 למילית נקשה של.א 4סר ריק, ~על יהזה הנה יעקמומיליתו
 צריף סגה 4סר, לתסלית נקזה ש4ם קביר שהוא ולפי4סר.
 קגה מילית, לבלתי זה ילך ול.א "דלית. סהוא למיליתשיבקש
 יעזמי. מיליתו 4שי 4סרע ~ית 4ל הע34ז שיילהיתסיב
 יחרוש סט4טינים קפל קנסנו דע"נו לסי יבאר הראיזה

 קשב. - מיעיאות לילל שחסרון שסמיליתמעילם,
 וזה כקדמית. המאמינים לכת 04 טייב שהוא אטראבל
 רשה סנדקאות. לסל טליית שבלית יס"סלה יודושוור
 נמצא ובבר טבעי. נמצא טל מילית על סטיעית ססךטהמחקר
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 במאמר ה'אוררע
 ה ונפרקכלל

 לתכלית ינותם מבלתי אפשר שאי מהסיטה באפן היוקם)הם
 לכשלה. דבר יעשה ל'א שס*כע אריסטו שאומר טה רל!היסד.
 מתבלית ההוא סמילית סטלט לישי ר4י כן, זה ליהוכקשר
 תכליתו שיהיה אם הנה, שבלית; מהיחלה להיותו4חר,
 ו4ם הטסרין. התכלית היא אחר, למילית שזפקה וסםיעצמו,

 נמנע הוא אשר הריק שעל הראשון ההוא סמךלית יהוהלא,
 בן, אם היבאר כסר הנה שכלית. מהתחלה להיותו סיכע,)סק

 הקדמות. למאמיני זח"ב:אף המציאות לכלל סאסרוןשסמללית
 משה. בתורת המאמינים ק"ל אנחנו, לנו שכדוסל

 הרב דברי עם יזה בתכלית שדברינו נחשב, כסררהנה
 בחלק לקיר חתר שהוא וזה, שמרחק. בתכלית -סמורה
 לסל יטלה המציאות לכלל התכלית שבקשת מספרו,סשלישי
 שיששה פועל "בל לשונו: זה ואמר, שהודה עם טביעות.4סד
 אחד תךלית מבלתי עשה, אשר ההוא לדבר קישר איבכיסה,
 סעירן לפי למופת יישלך ל% טבלר, ר2ה ששה. ייללי4שר

 ל.א שמיוזע לפי יסד, מדלית מבלתי טבעי סקזא לסלקישר שאי הקדמות דעת לפי .אף קיל זה, ומלבד כאן. עדמפילוסופי"

 למטלה. ?9ריעשה
 הודה, 4שר המקדמות מאלה נגלה מלאר שהנא לפיואולם

 ולא הדעות. משני אחד לכל האסרון טמילית קטלטשמין
 הוא יקסם הרב שדעת יראה חנה הלאותו, לשק טסנו 2השלם
 כבדה, בששתו מציאותו, שנניח עם כי ממילית.יכששת
 מציאות "אמנם בעמרו: זה, סרב שדמז ימו נמנעת,ובמעט
 מבלעדיו. אפשר שאי בטבע מרבר כל חשב האוירון,חמךלית
 סי?יאות תכלית שכן כל מאי. לכד סדיר ידיעתיקסם
 אריסטו. דברי לפי ידיעתו בן גם סתר וכבר באן. עדכסללי".
 הוא כי מחדוש. לדעת אף מציאותו קשי לבאר חשב שהואילא
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יעא ה'אור במאמר
 ה וארקכלל

 כמו שמל:?ה. מה למצלית יסוה סלילה, תיסק שלאיריה'

 לאדם, ומילית סירם' "יגי "בי סלה שספלי )יסרי:שרטי
 סמילית טה : וחיא קיטתן סלסלה - סטם לצפד שנאמר,כמו

 ואם יעידוהו. אם שלמות יוסיף לא ייקדך והוא עוכד,בהיותו
 לנו הטוב הוא כי לילמותנו, 04 כי לשלמותו, ןה 4יןלאמר:
 תכלית וטה בעצמה: השעלה ת"סיב - שלמותנווהוא

 סעךל שקיע סכלתי יסיים רישי 4י ? השלמות וזהפליאותנו
 עד חכמתו" 1זדה כן או סים, רדה כן 4ל: סמךליתכעיינת
 סרב. דירי בפרוש שיך4ה טה זהובאן.

 וסמם ס"פלה, מסדרר לדבךיו סעד שסכיא טהיעקים
 שלמרשהו ?ריך ךצו7", סלא מצלית ש0 ש4י7 בארו "קנהיימר:
 רצון אלא לנו ?דוע תךלית שם שיין והוא, קלת, רחוקבדרך
 במה קתב4ר שיסר אלא דבדיו. בישוב' לנו סנך4ה זהולבד.

 המחלט. רלטוב לשלם עימי עךיז והחנינה להטבה היותששדם,

 לתכלית כשיפעל שהפועל מבאר, הוא סטוב, יכספו שסללולפי
 תכליתו - טוב להיותו בי ההוא, כמךלית סלילה תפסקטוב,

 הנה עצמי, דיר לו סהטבה ישי סיחלט הטוב ולרה,בעצמו.
 סיקלה. תפסק ררנה סקסנה. שיליתו דקר,ישייעל
 עוכד, יקיותו התכלית "טה יטר: סרב. ידךיי הסן4רוזה
 היה שאם מןה, יראה ובבר שלמות". יוסיף ל.א יילדךוהוא
 טוב ההוא סמסלית לסיית סלילה, "ססק בסר שלמות,מוסיף
 הנה לו, עלטי טוב הוא שססי)ה קתבאר באשר ולנה,יעקמו.
 סרסרי. סרטיי סמךלית שהוא בו, 9סק שקין בטהק")אר
 ו"ם מצשה טה לף יאסר מי "יי ייצרם ס"פלה סדררוחנה
 שלמות להוסיף שייעל "י ש4י7 להורית, היא לך" ימן טהיושק
 יוסיף ל.א יסדק רשמם מעזה. מה : לו שיאמר בדי שחזה,יטה

 הרצון ילא מילית שם ?סא שלא כרנו לא 4)ל בנה.שלמות
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ה
 ח"א גמאמר ה'אוררעב,

 מה לו ליחס סלילה.לאל סרב. דירי מישט שןטה סמולכד'
 בזה שכ31ו מה ואו שסל. כעל לסל שלקרין "סליתשיחנה
ססרק.

 רס"קלה ששני. מסטיסר סששי הזה הבלל נשלםובכאן
 וקהלה. לרבה לל על המרומם לביו;לאל

 משלישיסריי
 הכלהית, בתורה סטטמינים גנחנו יבם נימיו אשר סטמתיותאמונות

 מין' ןשרא מהן באחדישסכופר

 הפנות מלבד חלקים, שני "לאננם 4סם, סקרני כישירסנה
 טמונות ייסד, סשני.,סחלק המאמר או"ם בלל אשרסשש
 במצוות נזלות טמונות והשני, שסדות. במצוות נזלותגלתי

 . .מיחדות.

 סעולם. חדוש כיסד, שמונה. מזאנום כראשון, החלקאם
 "חית וענש'סרניעי, ומיל סשיישי' סססש' סשטי'תסשני,
 נבואת שבין ססךדל הששי, התורה. נזקרת ססמישי'שמתים.
 הגדול מלהן סיות השקיעי, ססני"ים. לשטר ?"ס רבנומשה
 חלקנו דלזה nlujsn. ייטת סימיני, רתומים. באוריםנצנה
 סלקים. לשמונה סרהסילק

 שעם למה ; התורה פנות מכלל לשומם ראינו ל.ארקנה
 עד צצים' סרי' 4סם רסיפירה .קסיסת, 4סם לטמינהסיות

 התורה יציאות יצמר י4ר הנה ; המינים מילל יקשבשסבוסר
 לה. ושרשים יסוד אותם שמנו לא רל!הזיל"ם.
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