
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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יעג ה'אור ח"א גמאמר
 אכלל

 י"ג "סלק" לפרק לסרושו שסדר סמורה, מהרברסיקה
 "עשרים" קךא אם והנה, לדת. ךסודות שטם טשרעקרים

 ימצאו הנה - מינות בהם סיסיךה טשר סטמתייתמטמינות
 ל.א אשר סדת ויסודות סנות "עקרים" קרא ר4ם מט"ו.יותר

 בהם לשומנה משבלה, יותר אינם סגה - זילטם"ץ2ר
 התורה היות בפנות כן גם נמנה אם שמונה, או ייסרך,מציאותו
 סקסים. מן אליליתתורה

 ונ"סרסם עליו שהסכם מטה עלינו, שי59ק עישרריסך
 בה אשר התורה קטב סחיוש טמונת שיות סקודמים,לקעת
 אצלו כלם סנט?אות ולחיות סים, יללרנ מחיב להיותויטב.
 התורה מקיאות זצ4ר ל.א זה, שזולת היוער. בידכהמר

 שהם בה, שסאו ךסמופסים לאותות וביחוד, יכלל.בעצמוטה
 סיות שיראי סקדמות' למשאיגי ר4מנם לה. יעמוד~סודות

 בשום מציאותה ~ציר ל.א ה3ה ממנו, סחיוב צד עלסטזיאות
 עמוד הלאת האמונה למנות ראוי קנה כן, זה סיה דסטשר?ד.
 סשני. במקטר סגנות ~טר עם ופרה,גדול

 דללת סיב יש4"ס4י שיקשה, ממה 4ע3ו השפק סתרוהנה
 סקודטים. מעיני שועלם מה והוא ס2דמרת. לטטמעי אףסים
 שחיוב לפי ואקנם בע"ה. עלא מה הגה זה, יתקטר איףואולם
 שנסקר צריף סנה דסקסלה, סתוךה יחי סביר החדישטמינת
 אותו ושקנו בו. ~די?מנו יךאפן שיימן, דאוי איך מנססנו,יסי
 סמסטר. מזה שראשיךסילל

 סראשוךסילל
 בחדושיטמונת

 יענות וסעני דתיים חרבי טרייטו לסירי שסטסרשיםרלסי
 היקנות על השיב המורה הרב רס~ה הלדמות; טמינתל42ם
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 ח"א גמאמר ה'אוררעד
 א אתפרקבלל

 לוי הרב והיה ; החדוש לקים הקדמות כעד טענות רחדשס"מ,
 וסשיב החדוש, לקים יינות והרבה מנפתים ויסד עידנ"טמץ
 שאפשר, קצר כ"ותר דבריהם מלסוגיא סטלט אין ; הרב דרףעל

 ראינף ולזה, קצררנו. ל"י צודק, מסכליי הצודק מסםולסרר
 ירקים. לסמיה סיה סילללסלק

 הקדמות. לקים המפרשים טענות בו נזיר סראשון'סירק
 עליהם, המורה הרב תשובות בו נזיר סשכי,סירק
 במחלט. החדוש לקיםרטינותיו
 ןטצנותיו לוי הרב מופתי בו נזיר סילישי,סירק
 שנסר. סדרך על החדוש לקיםומשובותיו
 מה בפי צודק מהבלחי סצורק בו וכיר מרקיעיסורק
 לני'שיקשר

 במה אמת סחיוש דעת שיות בו קטמת החמישישפרק
 איננו ואולם התורה. בשרשי הרירה בו ו5יפירה בו, 9סקשפיז
 זולתו. התורה מציאות ?צנר שלא ומנה?סוד

 מראשוןסירק
 י"סה "5טכע" בסירי טסם שטלאנו מה סקדמית, טטמיגי טענות בונזכר

 4ם שינועה, מיאת 4ם סזטן, מיטת 04 סגה. כדעת ?"חזקו שסםשטמר",
 מפועל. מיטת 4ם סראשת, 5"סר מקטת אם סשמימ"י, 5*רםמיטת

 יענות. של.ש בזה יצשי סם הןמן, מיטתימנם
 בסכרם שם סנה נזחי, סזטן 4ם ענקה: זהלראשונה,

 שם שיקרה יתברך ?סיב נסחי. סזמן טבל נצחי.ממנועע
 ניחי.ממנועע
 מקרה - שסזטן למה בעצמו. קטאר סנישף סיובוסגה

 הקידם ואמנם מ"נועע. בזולת תנועה "צרר ולא ל"נועה,דבק
 הוויו. קדם הוה יהכרס היה היה, סןטן היה 04 בן:יתבאר
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יעה ה'אור ח"א גמאמר
 א א/פרקבלל

 אם שאמר. טה כפי הנה זה, י"סיב איך ואולם יבאר. שקרוהוא
 אמרנו וימנם נמצא. שהיה קדם נעדר סןטן הץה היה, הזמןהץה

 וכן יחד. ונעדר נמצא הזמן ליה סגה סוטן, טסידלי הוא"קדם"
 איננו ואם בערמו. ס"ז.ה כררך שייסד, בו 4סשי ש1יהיעיר,

 נצחי. בהכרם הוא הנה נפסד, ולאהוה
 גזרה שחיא 4שיטר סטינה, יאת הפילוסוף חזקוקנה
 בזטן. הוה - הוה שכלקקלסתן

 אין עתה שם שיהץה יתחיב היה, הזמן ה2ה 1םובישנית,
 סעדה טטשי יתבאר, זה שקרות והנה שקר. רהוא זטן.לשיי
 הזמן. טסידלי הם וסט"6קר רסקודם והמיקסר, סקודםיסלק

 לפי והמ"אחר. הקודם שיסלק בעטה ץחיב איךואולם
 מסלק חשר ביקדה יעקיד בע"ה' סעהז שיח2ה ידטה'שיקר
 הקו; בתכלית אשר כנקדה במעל, טחנה שסיקדה, ו2ה,סקו.

 שזה והנקדה הקו. תחל.ק קשר הנקדה והיא לבד, בלחוממנה
 למה הע"ה, אבל יאחד. ומילית התחלה היא הגהדרכה,
 שכן וכל בפעל, נמצא בלתי עקמו שסוטן לסי יפעל, יטלאשיא
 ומ"חלק. בזמן נמצא יהרה במעל נמצא ס2ה שאם ועוד, ;קעתה
 הראשון סע"ה שיהלה יתחיב ולזה בפח. היותו קטאר הוארלזה
 חלוף. זה ראשי. סנה '99ר והמ"6סי. פקידםיסלק

 שיהנה ץחיב הוה, סעולם ס2ה אם עטנה. 2הסילישית,
 והמעל שהלח לטה בזמן. יפעל למציאותו קודם במחקציאותו
 הץה ואם אחד. מצד אחד בזמן שימצאו אפשר ואיסותרים,
 מחדש, הץה שאם קדום. ומ"נועע תנועה שם הנה קודם,סזטן
 ולזה מילית. לבלתי וזה בזמן, קודם הלח מציאות בן גםי"סיב
 נזחי. מקנו?? שם קיית הזטן מפעתחןבו

 האחת טענות. שתי בזה יעשו הם התנועה, מפאתואולם
 היא ההעתק שתנועת בטיעיות, שהת64ר לפי לך:סדורה
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 ח"א גמאמר ה' אור-רעו
 א א,פדקכלל

 ממנועע 4ל שקילה בהקרם מחלב רהוא ; שס"נועותסקודטת
 שם שיקרה לחיב הוה, יעולם הנח אם קגה ; עצמו מיסתראשון
 !ה לסיב רסן סו2תו' מעלה מליי ססע"ק, "ניעתטמנועע
 לסלתי !ה עילף יישר ש"י ולפי היה. ס2ה אם סהוא,כממנועע
 היה. בלתי ראשון מתנוע? 4ל שיללה 2ף4במילית,

 מחדשת שמקרה ס"נוצה קישר אי "ם : כך סדורהסינית,
 אפשר אי אסל נצחי. טמנועע שם שיסרה כן אם 2סיבבמחלט,

 ט"נוע? שם שמהרה כ7, אם ,חיב יטחלט. מסדקת שתהרהבה
 אפן סקורם ואולם בעלמו. לבאר הנישף חיוב רקנהשקי.
 ל.א ראשונה, בקסלט מחדשת "נועה' סנינו "0 סף:יאורו

 הוה הוא וים הןה. כלתי או הןה משישה סה היינוע?יקלט

 בבר בי ראשונה, כלתי ראשונה, שסרסה נצנוצה סימה-
 היא סקן2ה תנועת הנחנו וסם סש2ה. "נועת להתקדם

 "ם רזה' ראשונה. בלתי שיסרה כן נם סה אלב קנההראשונה,
 הממיעל. מצד אם הפועל,מצד

 יפעל כישר שהפועל יחשב, שיסר לפי הפועל, מצדאולם
 אשר בו, חדש שנוי לסירם שם הגה ייצל, שיא 4סרעת,

 ןם קחמב ראשון, סהוא סשנוי מנחנו ואם לפעל. המעיררהצבורו

 ישר הזה וכחיוב דקגה מךלית. לא 4ל רזה שגוי. לסניי שרךו2דקסד
 רצוני לראשון, סט"נועע שמנח 5יך שיה הוא הפועל,טצד
 היה. בל"י או היהלומר,

 יחיב הוה שסל יעשב, שיסר למה סט"י?ל, מצדרתם
 - ראשונה שהססה ססן2ה תנופת בן "ם קנה שמ4, לושיקים
 יחיב קנה סראשו7, סהוא השנוי הנחנו וקם ראשונה.בלתי
 ילל לפעל קודם סיס סי משנוי. חיוש יישמת לושקדם
 שנוי בן 02 הוא סשנוי חדוש ר4ישרות הממסדיים,סדירים
 שסחיוב כן, נם מזה יבאר רהוא תכלית. לאין יזה לשמי.נטשך
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יעז ה'אור ח"א גמאמר
 א אארקכלל

 הראשון, הממנועע שהנח איף שוה הוא המתפעל מצד4שר
 הוה. בלתי או הוהר"ל

 ואולם ניחי. מטנועע שם גזיות למנועה, מיטת חיבוולזה
 טענות. שתי בזה נעשי סם ס?טימ?י הזרםטיסת

 4ל ונפסד מסיכו, היה הוא היה, סל 9ף: סדורהסטסת
 נפסד. ול.א היה יינו לו, הסף שאין שמה זה, לסי ויתחיבלסכו.
 יתחיב לו, סקר אין סשמימיי שסירם נטסעיות, שהמקערולסי
 נפסד. ול.א היה ישה שלאבו

 בגרם כן אם יתעיב ניסד. - היה 9ל : סך סדורהסלפית,

 רהבה, היה. בלתי שהוא שייסד, בו מישי ש"יסשמימיי'
 התבקר כסר ד9ר הוא שיטסד, בו 4ישי "י סשמיטיישסגרם
 ראולם ססיסד. סבות לו שיין למה והעולם", "סלמיםיסקר
 בטענות, שריפטו זה באר נפסד, הוה לל היות ר"לסקודם,
 דירים'יקך9ה

 מתנגדים, דברים על לם יעינו סיבסד לדקר ימצא "ם4טה
 ונגבלים. יללותיהם וזמני מגבלים, לכחות שיהיו ראויקנה
 לל"י מסידים כחית יעינו 4סד יריי שיטלאו לישי איולזה,

 וזה, בב"ת. הלעדר ולח בב"ת סטייאות לח שיטצא עדטי9לים'

 נציע של.א "0 : משלשה מיסד יטלט לא זה' 4סשי סנהש4ם
 שקר רהוא העתים. מן בעת נמצאת סלתות משגי אחתפילה

 יכולת שנציע או אמצעי. ביניים שאין "סר העדר,במציאות
 שיקלה שנציע או שקר. כן גם רזה סןמן' י9ל יסד צלחותשגי
 נעדרת ש"סךת ופטלה טמיד, נמצאת היא סלחות משגי4סת
 בו יקשב ססלק רזה ק94לות. יללי סלחות שסרחו 4סרשמיד,
 לס בי סשטימיי שהגרם שיח שאם וזה, מז. ו"י34י אישיי.5יות4
 נמצאת היעיאות לח יעלת ונניח רשיעדר; שימצאהסידי
 הגה ; העתים מן בעת נטצאת בלתי ההעדר לח ופעלתטטיד,
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 ח"א גאאמר ה'אוררעת
 א א,פרקבלל

 4ל צאתו יישרי שיה3ה "ם מקידר, לח פזילת ימלט,ל.א
 כי נמנע, או מחיב שיהיה ובטל נמנע. או מחיב, אומפעל,
 שמציארמה שנניח' טף4ב רלזה בז' סיסשיית סומריםשניסם
 4ל יצא של.א כמישרות נניח ואם אישר. 'השעל, 4לוכאמה
 טמנו ימס4ב ימעל, ישנניסהו 4סל אפשר. בזב ישהס~על,
 שישה ר"ל יסד, הטקכילות ספ?לורנ שתי *רנק2ינה והרא,ששר.
 אין כן/ "0 סנה רססודר. סי?י"ות מסידי יעקמו סבסדסדיר

 ס?תיד' ניסד שיסרה שיכר, יטה סי?יאות מסידי סרסריישר ש"י יללם, ישב ולזה' ילל. מסודר כס ממקיאותכמסידי.
 נצחי. שישקר סהןה אפשר שאי יתן"ר, יעממו סדךךובזה

  הודרו T~T רכן ככ"מ, יעולם מקיאות שןמן לטה כיועוד,
 קנחנו שטם רזה, ~סד. ונסדר נמצא שיסרה אצלם ןסיבככ"מ,

 ככ"מ ישה גק?א, ככ"מ יסתיד וסוטן נעדי' ככ"מ סחולףסזטן
 יסד סל שיף2ה קולו ישיב ולזה י"ל' והיא לככ"מ,חלק

 ומגבל. כעל-מיליתטסןמנים
 והנקדר עמיד סנק?א כין שסיט?עי יחשב שיסרועוד,
 תמיד נטלא ל.א והוא, סקירות, שגי שלילת ?ליו יציקמסיד,
 4שר ניסד, הוה הוא סמ"ר, בזה שהוא 4מה מסיד. נעדרולא
 טסק?וית. יסד סל סומרהוא

 שישה יישר "י ניסד ומילתי לוה סילתי שבדבריעוד,
 טסעי לסמסלף כי וזה, טבעם. מצד "0 סי יטקרה,ק?יאומם
 ליה "ם ולזה, ל.א. וקימם וההפסד, סקןיה קצתם ןקכלסדירים
 אלא ניחי, 1NIa~tU 4סשי אי וססססד, ההויה קקכל טכעסנה
 ססירחי. 4ל סיישר יבע שיסמק יישרי הנה בןאם

 הוה שבל הנמצאים, באישי בחפוש יריה שכברועוד,
 שהוא סשטיטיי, בגדם יצלו סיב ולזה הוה. ניסד וסלניסד
 הוה. כלתי שהיא ניסד, בלתי4?לו
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יעם ה'אור ח"א גמאמר
 א אתפרקכלל

 קינות. שתי בזה יקשו הם סהטר, מישתואולם
 סהטר סף: סדורהס"מת,

 לראשי
 נייד. רלא הוה 4ינ3ו

 שמציאותו ולפי ממנו. י"היה נושא לו סנה הוה, סנה שאםרזה,
 וזה, במעל. שיחיה או יעזמו, סנושא הוא שיסרה ?לסיבבלח,
 שיחנו סססיר וכישר יפעל. סנה לא 04 נושא וץ2רשיא
 נמנע שהוא והיא, בה, ?דוצה סקדטה !ה 4ל רהזערףהוה,
 סעולם שיסרה לזלם לסיב טצורה/ ריק ש?טצא לראשה3הסר
?דרם.

 קדים' סראשון סהטר הנה ל.א 04 כף: סדורהוסינית,
 מלא-דקר. שייהוה י"סיב ייסלט, היה כסללו סעולםרסנה
 שיתחיב 02 שקר. - מיא-דיר *שם התסוות כי שקר.והוא
 ריק טחטר ס*שם ק"סוות רכן ריקות. שם שיהקה ההנסהללאת
 ריק שיטצא לישי 4י שסניטר למה בעקמו. נמנע הואמצורה
 הוה. בלתי הגשם שיהרה חרבו וליהטצורה.

 טענות. שלש בזה ששו הם שפועל מפאתואולם
 במעל, פועל שב כאשר בלח שהפועל יראו שהםסקסת,

 כקשר י3"מ, זטן במח הנה 4ם שכן, וכל שנוי. שם שיהנה?חיב
 שנוי. ייסרך לו שנסס נותנע רהוא היה. סעולם נניס אם?ח2ב

 עם צרוף לו התסדש שבבר לפועל, הצרוף טצדוסשניתל
 טן שהוא עם ימסדך. זקקו נענע בן גם רהוא המ"סדש,ס~על
 עת. זולת בעת ליעל תניאו טהסילא

 וסדרם סנטזאות נמרס סש"י היות שחסרוהשלישית,
 "יז 4שר סקשכל סי שנמצאות. ייולת שיס?ה ראיי ש4יזרנשרם,

 מניע השם אם שכן, וכל כוזב. שיהוה יישב לנסש, חוץ נושאלו
 לא. ופעם עמי, קשר פעם לו ~rr:vnui מהגלנלים, לראשוןשסד

 השמים שזמו הקודמים, בדברי דעתו ןריסטו חזקרעוד
 לנזחיוטם. לאליס,טיסו
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 ח"א גמאמר ה'אוררפ
 ב א/פרקכלל

 סקדמות. מאמיני כת דימם 4סם שקןמו היינות סםאלי
 סירק. בזה שטני מהוהוא

*4  סש4יס*רק
 ומסלט. סחדיש לשים ןטצפמיו ?ליחם, המורה הרב משובות בוקצר

 כעת 4סם לקים שחשבו הטענות על משובותיוקנה
 ומיכת הזכן מפאת שפדרו הטענות על מחלה "0סקדמרת,
 ישיב הוא - ההמר רמפאת סש"ימיי הגרם ומפסתסמנו?ה
 בי7 ססקש - ההם הטענות שןסוד למה כי בוללת.משוסה
 שאין בעקמו, מבאר והוא ; הבוללת סקן2ה וכין הללקיתסקן2ה
 סהם הטענות שאין מביר, .הוא ; שהקשיל במו 2שר,ססקש
 סיררש. 4זה סטיתנותנות

 לראשונה כטצנה הנה ספועל, מפסת אשר כיינותריקנם
 טיסנו המי, יכעל ס"על, אל הלם מן ויציעה שנוי מילייישר אי סחרת, בעת לפעל ול.א בעת יפעל שישר סיות שעםיאמר,
 שיפעל ספועל, טסשסל זה על ך24ה יסליא סנירד. בהקשנרי
 יסרו. שנוי כיסנו שיס2ה, ראיף ייסרת. ייעל ול.ארעת

 יאק ש43י איננו הצרוף שסייש בן, 02 לאטר סיניהוכטצנה
 ראויה, בלתי - עת זולת בעת לפעל סכיאו טה וסיקלה-הנפרד.
 שיין ולסי כצבורו. ייעל 5חר מסלית לרצון יק2ה לאכקשר
 לפעל חיב, כן לרצון וכע סנה ממנו, יוצא מילית יתחרךלרצונו

כשירעה.
 הרמוס ס2ה שאם וזה, שיקל. ממה סמרה כן גםיסשלישית

 שסנמוס אסר מסל סנה. לרסק מקום הןה מסנמזאות,נקיה
 בו סנמוס שיהיה רחוק פיסנו ימ4וף' מיתי לנילאותנקנה
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יפא ה'אור ח"א גמאמר
 ב א/פרקכלל

 מניע כשקנסנוהו DA לשש. חוץ המצאם קדם לטתי,ייקרך
 זה. זולת לא לכד, רציית תך2ה ססנ?ה כיסנלנל,

 החדוש, לקים ואולם ההם. סירנות על "שובותיו סללזהו
 טענות. שתי בזהסדר

nc~cעם סשמיטיים, בגדמים סנקזא מהחלוף לקוחה 
 עם ינמרכבים בןסודות KYnan שכחלוף תה' 4סד. סטרםסיית
 שעין למי מבירת בהם העלה יסד, כן aA סטיםשיות

 מפית ואם במרככים. ומיזעה, ונערוב מיטת 04כטיעיות.
 הנמצא יחלוף אבל כישוטים. מהמקיף, ורחוקםקרסמם
 כקהירומם ו4ם "נועוסם, בצד אם סשטיטיים,43רטים
 קיירים' שהם 3כיסיים' מ"סלפים קלעים בקבוץ ואםואחורם,
 ויינם ספיריים, שהם סנלנלים, עם ונחים, ספיריים,ראינם

 אפשר אי - אחד מהמר היומם עם ומ"נועעים,טיירים,
 נקטין אם שכן, רכל ומסדים. ממציאם לרצון ילאשינסס
 מרכז, כייי4ת הטבע, כאד ענינים שזם יטלמיוס,בדובונת
 השסה.רנלנל

 ספילוסוף. יל מקבלת 4סת ססק?טה לקויהוסשנית,
 ובאשר קשוט. אחד אלא יסחיב לא שקשוט שטסיסדוהיא,
 האחדות שיסם באחרון ח"ר ועלול, עלה הרף היסליםנאצלו

 חיוב בבחינת אלא צד, ישום רבוי ~שינהו ול'אוסישיטות.
 גשם שהוא טענו, סנלנל אצילות ומזה וכישרותו.סי?יאות

 ל.א החיוב. צד על גויותו סנטנע מן הוא וצולה. ממטרמרכב

 ןהיות מבון. רטנת להצוד צד על ילא שיחיה' כן, 4םנשקר

 אם מחיב נישו. סותר מאסר קס?ש, ובלתי מבון יכונתס?)י
 והזטן סימור. סיסס טן טסדש וסלשיי יסללו לעילם פיותכן,
 ראוי משר סטמתית, מקללה ףרר שיא רזו הנסבאים. מכלל בן04
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 ח"א געמר ה'אוררפב
 ג אתפרקכלל

 אקרסם יעולם טוובות לנו היא ?רשה בה. לדצך יללנווטייב
 צ"ס.ומשה
 מה רהוא וטענותיו. מתשובומיו ידב טדברי סמאן!ה
 סירק. יזהשרצינר

 ס"ילישיס"רק
 שוכר. סדרף על ססדיש לקים וטשובומיי וטצנומיי לוי סרב מוקמי בוגזבר

 לזקרי רעינו יסדרש' דצתי על ינויות שרנשרברמיררלסי
 ול.א טסדש; טלללמ, והןסן וחלקיו, העולם היות והוא,"חלה.

 ילתי צירה, "טל כיירט ?דים, ט*שם 4לא סימור, ס4ססמן
 "מונתו.שוטר

 בעולם, שכמצא למה 4ם בקדוש, סדעת ליה ססייהררסנה
 סי וזה, הוה. שהוא במה שהיה 49לית סל וסלשיי'ייללו

 של.ש: מצאנום סהיה, ס49לרתהשחקרנו

 סילתי סי מלליתיית. ס4ה בו שלהיה אפשר שההוהסקסת,
 נישו, סימר ט4טר הוא לתכלית-מה, שיהיה בו המאמרהוה,
 סדה "ס*ינאהטער?ה ירקי lc@c לא רלזה, ש?סשב. מהלסי

 פועל. טיילת שסינו לסימיליתית/
 לו טיסים כל"י דקרים בו שכטלאו יישר שסטיהוסינית,
 חיץ ידיים בי ששיאי עישר 4י הוה סילתי סילעצמיתו.
 שיהיו טסנב סרה - ייכע סדירים לי סיי ל.א שאם רזה,מסיעו.
 סטקרה סי ס"מיד?ים, סילתי-הוים כדקרים כטנע רהואבסקרה.

 יתמיד.לא
 דקרים 4עצמותו בו שימיו 4סשר סהיה סיוסילישית,

 סלה בו ?תסן ל.א סנה סילתי-איה ראילם זולתו.כלברר
 זולתי. כהברר מילית בו יסה שיא שסן סלמסליתית,
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יסג ה'אור ח"א גמאמר
 ג א,פרקכלל

 ואמר: מופתיו, יסדור לקח זה, לו קמיטתרכ4שר
 סיותם סשמימים, סיךטים צקם מעדרר שקתסרסםלמה
 גייד סןה שאם עד ס*ט?אותן 5לו לספריים כשלמותימךלית
 מאטר, ו5לר ; סנט?אית 5לו ניידות היו סהוא, סידורלעט
 רשעייי טקזמם, קימם ומרסק מסיךז1 השמיטיי ס*ךםטרסק

 רחלוף וטךסכיסם, יגלנליסם, ושקומותיכם רסדוךםסכו9כים,
 בסם סמללימית שסקסה )אלו, מכיוצא רסך3הנצוציסם,
 מיעלת כשמימיים סיךטים סיות יללו שקיטת סיב ;טבאךת
פועל.

 שוסיו חוב פועל, טיללת היותם לו סימטתןכ4שי
 ויהיו סראשונה. סהרה ביעלת שקמ)5ר ימו כשסלט,כקרשים
 היומם בהם, שהתייר סדירים ימ59ר בזה, סמוימיםט9פר
 טה.למדלית
 וטלאנו "סד' השטימ"י סררם שיבע כל, גם שסמ)5רילקי
 האטר, סאלו טילם, טצד לסם טסןכים כל"י ך9רים)סם
 ובספיחות, ובהיתה, התנוקה, ומצד יכמות, טמסלסיםסיומם
 מחדשים, שןסא כן גם לו חוב קנה ; סרב בטענות ששדםימו
 סשנית. nlhC כ49לת שקתב5רימו

 השמימיים בגרמים שימצא טה שכל כז, 02 שה"ן5רילקי
 זולתם, בצבור הוא מבובבים, נצוצי וחלוף ןהנטמותממטריקים

 הילישית הייה ןסיא השפלות; סנט?אות לסליליםוהוא,
 בסריים. שיקיז 3ן 04 לו ח"ב הנה ;להןה

 בשישפע יך9ר פוסלים היומם מדברים יסשב שן9י'לסי
 לקיטים אשר טסץירר ןשפע שייר תאמר, בסלו "מיד;סים

 להם, אשר וטס"נועות סנק?אות, בנמוסיסשמיטמים
 ציות שעם שייעו' לטערעי רלזה, ; יאורם סטייריםומס*ש"ים
 היותו יתבאר ל.א פועל, מיעלת היותו סשמימיי בגרםהמ)5ר
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 ח"א גמאמר ה'אוררפד
 ג אמרקבלל

 )זה ריתאטת תמיד, טמני מציאותו ?שפע שיסר וזה,מחךש.
 מחדש. שטיסנו ה2ה ואם פרעל, "יעלתזנייתו

 שימצא יתכן של.א ישלטט; הטסק, זה להתיר חתרהגה
 סמו יעצים, קיום להם אין אשר במקרים אם כי ?ה,דמיך

 יסכן ל.א יעוקם, קיום לסם 4שר בדקרים 4סל והאור;שינועה
 שיסע יעלמו ס22ם סךסר קנסנו שכאשר וזה, צד. ישוםזה

 היה הךבר שיקרה : מהם רכים. יטולים לו יתס2בו טזולתו,טטיד
 ושל.א טעתות; טס)ר נ,זטן ישמק2דק דקר לא 4ל וניסד דקרטלא
 מניעה שם יחנה רשלא ; )פעל ניסעים השמימיים מזוטיםיהיו

מדבקת.
 ממנו תמיד שופע סגלגלים מציאות חנסנו שכחשרוזה,

 שאם וזה, השיעם.. תכף הגלגלים שיפסדו ןחיב, הנהימ)רך'
 5yb; שם אין הגה קדם, הנמצאים מהנלנלים שיפעלםקטרנו
 שיהיו לחיב כן , ונם טסי?יאות. 4סד באפן עמיד שהם"הר
 )עתה היים anui הנקנו DNuj וזה, ונפסדים. הוים יחדבעטה
 מדבקת. תנועה בכאן תהיה ל.א לי, סימוך יעטה וניסייםיסד,
 טס)ר הזמן וישה לעתה, יבזק ע"ה שיהוה סן גםוי"סיב
 יחד, עתה אם בי יעמיד ל.א סגלגלים שמציאות ולפימעתות.
 במעל. נעליים יקיז שלא?חיב

 כלם לו ימחובו זולתם, רעים ואסרים הבטולים, "לוובבמו
 מה ולזה יתברך. ממנו תמיד שופעים סגלגלים היותמקרסמנו
 וברצון. בבחירה שנ"סדשושיחיב,

 מסלל היות .בן, נם בזמן חיב זה, לו שניקטת אסררחגה
 שיימינו שקודמים, קצת דעת בטול מזה לו ינס)"רסנסך"ים'
 תכלית: לא אל וזה עולם, "סר עילם יקאזששה

 החדש: סזטן היות ר"ל בזה, הבאורואפן
 מהבמה שהזמן "השמע" בספר שהתבקר מה הניםתחלה
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יפה ה'אור ח"א גמאמר
 ג אתפרקבלל

 סינריה. תאמר, יתלו טדסד' בלתי בנושא והואסימךכק,
 לא בהגחה, זה הנה סיומית, למנוצה שסד סנה רעםשהוא,
 והמתאחר, סקודם שתקדה ממצה י"ייי לשער שיסר וזה,יטבע.

 סזטן.והוא
 ושהזמן וס~על. סים בין שיעיאיתו כן, DA שםוהתעקר

 שבלח. טה דין - סצתיד והזמן שליעל, טה יין לו ישסחולף

 סצתיד. כצחינת לעולם ייסר שימח טהכי
 בו הנה שאם רזה, יע?מות. רבוי בו שטין בן, Da מבארוהוא

 נמנע והנה לטישים, סעפן 449לים, תכליות בו נילאים זיורבוי,
 לסם כישי כזטן, סנטץ"ים התכליות "4ל ירעע. שיחיובהם

 יע?מות. 4סד שיחדה בו, שץחיב טה ולזה יקזע'שיקיי
 זה ובאר מטלית. כעל שסזטן לבאר המחיל בן, זהוכשקנח

 :טענים

 שהוא במה יסכטה טסכטה. הוא שסזסן קנח שיסרטסם'
 הבמה. בעל ומלכיל משער שהוא לפי תכלית, כעל היאכטה,

 תבלית. כעל שסזטן הראשונה, כתמונהיוליד
 על נעיד הנה בעציה, ממאדת סידולה שססקדטהועם
 כעלי-מךלית. קלם נקצים סכלה, יטיגי שישנצבר"טממה'
 היה ואם ]וסיקדה[. )דסטקום( והקו והשטח הגשם האמר,כאלו

 הנה תבלית, ל.א יל וזה שיתוסף, מה 4ל ותוסףשסמ-סר

 ישיר "סל ססלקה' יפעל אי שהוטסה יפעל בו מדליתאילמי
 בזכן מבאר הוא ולזה שמור. לעולם בהם סמךליתעטינים,
 מילית. כעלסיותו

 ש"י תה, טסיש. שיקדה בי חיב זה, לר המד"רוכקשר
 "סר זטן סכעל-תבלית, סזטו זה ליגי שיחזה שימטר,קישר

 ומדבק, אלד שהוא הנח שיצר מדלית. לילמי וכןכעל-מילית.

 יעלמות. רבוי בוויין
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 ח"א גמאמר ה'אוררפו
 ג א/פרקכלל

 ייעור ס44טר מיכ"מ להקיש כפילוסוף סתרוכבר
 יאה ס3כ"מ שמציאות טסם, ?4ה שטסי ויטר, ללטן.ובמקפר,
 שבכח.ימה

 ולזהי
 שיהןה בפעל, 4יס1ו סלטן מציאות שהה אחר

 בכ"מ. מציאותבו
 סי ישתרף. קסם ייטר סן3"מ סי ס4סד, ישנים.ועסה
 משיג שהוא סהוססה, במעל יב"ת יאמר יישעררסטקטר
 שישעיי וסיגי, עקמו. פכיה יקטר יכןטן סכטה'טטייגי
 כחילף, ייטר ובזטן גמור. פח שהוא כהוספה, יקטרובטפסר
 הפעל. דין דינושקנח

 ל.א מילית, בקלי היותם קח:ב רהשערי שפגשם לאמר,רלוה

 הגה כן, ש4ם שדמה. במו לבד, יפעל נטיפים סיומםסיגי
 94ל לכ"מ. בו שיטלא *מיר' לפעל שעיני nanlLi 3ןמן,4סשר
 תכלית כעל שיאה 3זטן, טחוב סגה וליה סכמות. עכעטצד

 במחלט.ומחדש
 בסל משעיו, ו9ל שאשם יחפיש, נך4ה שיסריטסם,
 יבק הזטן סגה ובאשר ב??ם. מסלית בעלי שסםסט4טרות'
 שןחיב 1ך4ה גשם, וסטמנועע לטמנועע, וכמנוסהלתנוחה,
 סמךלית סידר לו סגה ר4ם בלצם, תבלית כעל סזטןסיות

 מילית כמלי משייו וסל שהגשם יסאור, היריך והואבמקרה.
 שעין למי עיון במעט ימסיר שבור צמה. עסק בו לנו וסיןבקצם.

כטבעיות.
 1uinK שיי לואר מופעיו, מטדור בו שהיינו לטהרסשיב
 י3"מ. סוטןשיס1ה

 חלוף קשמיטיים שסיוטים קביר' שהוא שלסיטסמן
 יותר המימי שהגלגל שהתייר, במו ואחור; לעקירותתנועות
 בזמן יפשר שאי ישב, הוא ; השמים סבובבים מגלגלטטסר
 ןדו?ה 4סת הקדמה ?ה 4ל יש4?רף בב"ת, שיסןהסחולף
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יפז ה'אור ח"א גמאמר
 ג אתפרקבלל

 מהמהיר אחד שכל ר!ה, מכ3"מ. לדול כס"מ שאיד רקיא'יע?טה.

 שם ישה שיא כן, אם ימסיב י3"מ; סבתיים סיברסקיסי
 יחוש. שנריה מה יסך רטיסר,טייר

 שנחיה טס2ב ס2ה ככ"מ, סחילף סזטן ס2ה ש"מיחסם,
 שוה סכ3"מ רלסיית tcinlejn. רכן לי. מקלית "ין זטן לוקהספרם

 עמיד. לוקים המאורות שיהיו 2ס2בלכ3"מ,
 טמיעה סיותו סזטן טע724 שהתיסר לטה כיוטסם,
 ממי בו שיספה בזמן, שיקפה חלק שיי-זה ראוי הוא ;ססלקים

 של.א זטן שם ישה ככ"מ, סחולף IGr לנח וצם יסד. עיןעל
 ממי בו שיקפה ראוי שהוא סנח רן4ר ככ"מ. לחיותו טמי' בויכל
 יסד. ע24זעל

 שמנועה בהמסרות רכור71;יה מדקק, הוא שסזמן לסייטסם'
 תמיד שיתוסף ?סרב ממהוה, שהוא יטה רסטמסיה, ניחומה.על
 בקתהוות נוסף כן אם הוא סנה ססן2ה. שכממרדה מהכל

 לשם אין קנה בב"ת, סחולף סזטן קנסנו רכטשרסינוטה.
 סזטן יקחת לא טינה ישסשרני "ף כי סזטן, לתוספתלתנומה

 יוסיף.ולא
 ?ף4ב רסטשער פכחותה. על סינורה ישער שסזטןיטעם,
 תכלית. וכעל ק44לשיסץה

 ישננים יהרה ל" הנה בכ"מ, סחולף סזטן ס2ה שצםוטסם,
 בב"ת/ טפה ימסדש ל.א כי מילית. ל.א אל יזה זטן, י"סרירזטן,

 הוית תשה מסלית. לצלמי רכן 1GT/ ולסמי IGT/ פשנניסאלא
 הנח שפבר סיטול, מב"י רהוא סקידם. טסצד כן "םסזטן
 סקודם. מסצי ל.א סטמ"סר טסצי יחיה סטנםשסים

 קנה גמור, יצח הוא ססזטן הטמ"סר שסצד יעייטסם,
 בו שמיי שסמסלית בו רסשימ4"י י4"מ. שיהיה בו ראוייותר

 סחולף. כצד זה שראוי שפז 4ללעולם'
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 ח"א גמאמר ה'אוררפח
 ג א/פרקכלל

 סמנועה סימה כמ"מ, סחולף סןטן ס2ה שאםוטסם,
 שהוא סזטן, מענין קפיר שהוא ולמי בב"ת. בוסטמנועעת
 עיוי י4י כישי וכטמ"סר, בקודם השטימיי סוסם מנועתסיטר
 יהסרח חנה מחדש; סיותו השטיטיי מס*ךם והמע"רשלם;
 טסדש.סומן

 כמופתים ובדמות כמנועה, כן 3"ר כןמן, זה שיירוכמו
 קחדש. חיותו סיךץ, מהללות שנראה יטה כצר סךויסר ..יההם.
 שיסר וזה, זבךם. קדם אשר מהוה מסקלות בו שנקיאלטה
 הנמלאות שימסר למילית הוא סהוא, סהלק שסקלותיראה,

 סטיטיי יסוד טבע ייגהו של.א קטאר, והוא בו.סשסלות
 ול.א טסטים. לשף. לארץ ?סוד שיחלה ימן טירם ילארס"רעיי,

 לו שיש לטי קבאר ו2ה סיטיטיים. ס*רטים יבע כל גםיתנהו
 מבאר, הוא וללה סכוכבים. ובמשיטי בלמודיות הרגלמעט

 קמינים שיסיג כל אם ייטייב טחדש. היא ס4ךץשסקלות
 סו2מם. יסמסלת מינם מזולתטסדשים

 משלמות שנמצא יטה כד 4ם נשר זה, יןיישחמי"י
 יטכע, לסם טשתוקק שסידם ולפי קריב. טןטן שסייעפסימית

 וסל טסדשות' והסלמות ?דים סינוטי שסטין שייטן, דחוקהוא
 שרצה עד מאד חסרים שכמיסים שסיר האלהית, סתורהסדין
 ay ככ"מ זסן שריבד מאד ךחוק והוא ייך"ל. 4ת ל32ותסיקים
 לסרים.רמוסים
 בהם יבאר סדיר לחיית סלשונית. חלוף מענין 2ה ?ך4הוכן
 שיהיו קח2ב והוא עיקומו. שהתיקר במו ס9כטיים,סיומם

 1GT שיסיג שייטן. דאוי ריין כזטן. לסיסטמם קודמיםסטיכיטים
 קבוץ 4ל ר?ריר 4ייע' סדיני סעדם לחיות סקסטה' ילאיכ"מ
 טליתו. לצרכיזולתו
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ימם ה'אור ח"א גמאמר
 ג אמרקכלל

 חדושו שיהיה ואולם מחדש. העולם היות על ראיה בזהודי
 סדףף: ב"ה אותו באר זה הנה צוףה, מסל היק קדום"4שם

 אם העולם חדוש שיהךה ךסיב, סילקה יסע סי יחשב,כבר
 דירינו. מלח המנעו הייאר כ9ר מיש וסנה מקין. יש או מישיש
 מצורה. ריק תטר מצינו של.א צודה-סה, לו שיהךה שיתחיבוזה,
 מזה ויתעיב טיעיות, ומנוחה "נועה לו קנה צורה, לו ה2הואם
 מבאר, הוא נם ט4ין1 יש ר"מ קטסעו. שהת)אר קדום,זמן

 :מפנים

 כי משיצמר. רחוק הוא ד9ר טלא סילם ש""סייתמסמו
 שתתן לפי ד9ר, טלא צורות "סדש הפועלת שסצורה ה2ה"ם

 שבעץמה. למה דוקה תתן ובכלל, לקילה. סמוכן לחסרסציףה
 ? סלל ביניהם ימס ואין סנשמות, "מן סיף4)ל

 לעולם. חיות קדם ייקרת aui שמקיד: טף2ב שדחךהומסם'
 בהם מהיות יטלט ל.א סעולם, נמצא דהם אשר שהריקותוזה,

 !ה. זולת יניקות רעץ taWA )סם שיקיאיישרית

 הפועלת מטקה רצוי לקבל מוכן הינוי שקיה שהסרוטסם'
 כן אם וישה הפנוי. ב9ל *שם שישפע לחיב היה אקד, יחסעל
alei~.הפנוי מצד ולא הפועל מצד ל.א דיר שם שאין רוה, ככ"מ 
 מךחד. במקום הצורה קבול כצבורושיק2ה

 או מח"ב, מהיותו העולם שיטלא קדם יקלט שלאומסמי
 נקנע 25ה וים סייתו; 9י לא ישב, 25ה וים נטנע. אוקישר
 יצטרף הייקרות א9ל יישר. שיהנה ךקיר דלזה ; היותו יתכןלא
 נושא.אל

 סטץ9רטים; מן וסט"יעל שספועל לסי כיימקם,
 ימס, הפועל נמצא סאשר הנה יחד; נמצאים סםדסטץ9ףטים

 כן, אם יחיר גשם. הוא בלח והמתפעל בלח. סט"טעליטצא
 סעולם. איית קדם *שם שםשיחיה
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 ח"א גמאמר ה'אוררצ
 ג אערקכלל

 ממין. דיש מיש יש' ססן2ה סיות חטסע'ת הססתידס4שי
 ראולם טה' יצר מקין ריש טה' בצד מיש יש שיהיה ?חיבהגה
 הוא מסין, יש יקיימה מדשם. שתהרה הוא מיש' דשסיומה
 צודה. מסל לעדר מרשםשטסיה
 ממש, יש ה2ה אם שתניחו ששסק סי עיסקות. סל יתרוועזה

 לו תהרה ל.א צודה, מכל נעדר וכשקנחנוהו ס"נועה. בצבורהוא
 שלא בצבור הוא מאון, יש לסימת שישיגו וסיסקיתתנועה.
 עיסקות. כל סרו נושא, וכשהנחנו נושא. ההויה ליאתהניחו

 קדום, מקשם סלה סעולם שחרוש מטיטר' יחליטרלוה
 סשכע נעדר ששה ר"ל, "מסתו. שומר בלתי צודה, מכלנישט
 בששם ס2ה, סחדרש דציור סימקה. שמירת לגשם מטנףשיטשר
 באסים בו ,ברא וכשמימיי סררם רהוא "מונתו, שומרקצתו

 בין שם ראותי "מונתו, שוטר בלתי נשיר ומקצתו ;ונלנלים
 נמשך ריקות. שם ?הא שי.א כדי מטריז, מ"מלסי5נלנלים
 ה2ה 4סשר ואולם, סנלנלים. בתכונת לדעתו סנהסקסם

 רצונית. ש5הו2ה 4סר מטפיפות, צייית יעיני 4סד לעטישיתז לשי""
 כת הניעו "שר עיסקות יסתר לקח זה, לווסשקמישב

 המסמר, טןה לראשון סירק לנר שקדם ימי 5קדמות'ט4טיגי
 ילו: וסם nKT. יהנחת4 שהעיר סיפקות קצת שחחיר4סר

 דיר מסנר יותיר שלא 04 5*שמ, בזה ?חוב שבסרדאשונה,
 לאה שיותיר, היה ר4ם מטני. שימיר ואם העולם;ישנבדא
 שהפסים שדה 4יך יותיר, של.א ליה ו4ם לכשלה. הואשסמיתר
 ססש לכעלי מנכלא שמגדל ידיה, שבסר סעולם? לגדל*דלו
 היבע מפני הוא טה, לסב לו שדהיה ס2ה ו4ם מגבל.הוא

ס4ישיי'
 או 5סו2ה, קדם סימורה סדורי מקיותו יקלט של'ארעוד,
 איך סמטה, מן הוא סדורי, ה2ה ר4ם 4ס?ת. סימררהשסרה
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יצא ה'אור ח"א גמאמר
 ג אמרקכלל

 הוא כדורי, היה ל'א וסם העולם? לכדוריות כדוריותוכסכים
 "מונה ר?ןטהר קיצו שסש"י סשחנסנו ריקות, שבו שמך:י!קלחיב

כדורית.
 שקרה למה מקרית, שתהיה 2ח2ב לעולם שהויתשנית,
 ל.א שאם לעולם. בו שישלם סשעור ס*שם מזה סקזאשיס2ה
 דבר. ממנו ךשפע של'א יאפו סש"י ס2הסו,

 טגנה הוא סש"י זולתי קדמון דבר שם שהיותילישית,
 סללה. רשיות שמי שהם יראה בימאד.

 נח. ואם מ"נועע אם הלשם זה ~n?v יסשב שלסרר4יעית,
 שהנח. מה הפף וצוךה, טנע לו שמסלה ךח2ב שיקלה,ך45יף

 שיליה שסל כל מצורה. ריק ימצא לא שהטמרןסטישית,
 מילית. לו אין זמן טצורהריק

 וזמן מהזמן, מעט ט4עו לסי חסר ימזא שהדברששית,
 ישה סיימנו, ולפי לאד. אסף זמן הוא שלם יתקרסילאו
 שלם. סמזאו מזמן יותר מילית לאין קלף זמן יסר 4אסדס4שם

 דבר מ4יןה שאינה הן2ה, בבל ~KyV שאנחנוי4יעית,
 היבעים כל אחד מהמר שיחסיו 2ז?ר 5יף רלזה,קזדטן.

 סצורות? כל לקבל סהמר איריס נטי בעולם?סנקז"ים
 נמלאים, וסטרה קטילה שמקומות יחשב שיסריטי4ית,

 סשמיט?י. והקרם נקראים, היודות שיחיו י"ס?ב כןואם
 סטם ההיא? בעת ליעל הפועל יסליא זה טה"שיעית,
 רקנה והוסר? מונע לו ס2ה אי לי' סך"ה לא ךדיעה לונ"סדשה

 הבטול. מבאר 3לוזה
 בדרף והתים יאת. בהנסתו יעיר אשר היפקות הן5לו
ש441ר.
 אם פועל, מפללת איננו ההוא שהגשם לטה תחלה,אם
 אחר יטל, מטנו יקרה לא העולם, שית אחר טינו שיתירהיה
 הראשון. השסק התר ובזה ידוע. למילית שישה 4סשרשיי
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 ח"א גמאמר ה'אוררצב
 ג א/פרקכלל

 ייצא כשל.א למטיב חזירון שיין זה. י"חיב ל"א השני,ואם
 יברא כשל'א הש"י בשק חצרון היה של.א וכמו ההישה.מקלל
 יהזה ל.א כן סירייה, :קיל ילל *שם שם יך2ה ושיאלעולם
 חקקכל מסיים יטלא ישי.א יעולם יירא ישל.א יסקוחסריו
 הראוי. שעורסירייה

 אלוס. שישה קדמון כגשם טךיות :חיב לא השלישי,ו4ם
 מדרותו, עצם מצד אסל קדמון, היותו מצד ס"ל"ותשסין
 ה2ה ההוא ס*שם אבל במציאות. רהסדי כטוב מטניש~שסע
 שקנה מה שכל ילפי בעצמותו. סטוב רסעדר החסרךימסלית
 שלם יותר הסי הזה ולזה שלם. יותר הוא יותר,מסטוב

 רחוק חסר, מסל החסר ס*שם זה ס"ה מקסי, שידםמסצוטס,
 מהאלהות.מאד

 יצדק מ"נועע, ר4ם נח 04 קושם היות קנה הרביעי,ואם

~teiAnתנוקה ?ליו יצדקו לא שכע מסל סנ?יר יישם ט9ל ; טיעי 
 רעורון. ראות סיבן על יצדקו שלא ימו טבעית.ומנוחה
 בלא גשם שיטצא רחוק שייננו בו יחשב י9ר החמישי,ואם
 צורה נקיא שקנחנו וזה, שניצא. משב אולי ט9ל מןחדת,צורה
 המר, בלא צורה בז גם ומיאנו ססיוליות; בצורות המר,עם

 צורד:. בלא המר שייצא כן, 04 ראוי קנה סניילות.כצורות
 מלטשים לקיותם הנט?אות' באלו יפשר בל"י ס"הואולם
 בלתי וס"ה ליסודות, בצורות הם אשר הראשונות,באיטיות
1UjbKיזולת שמעמד שדקיב שנאמר מה ואילם ייקלט. שן9שטי 
 של.א קדם, שכקר למה ששר; הוא לו, תבלית אי7 זמ7סצורה
 לעולם. יריאת קדם זמןה"ה

 יותר שישה ראוי סשלמית ~IGS י"4טת ך9י הששי,ואם
 ס~ילמות. אל דתשירהר ינהיגהו הוא כי טכע, לי שיש למיגדול
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יט ה'אור ח"א גמאמר
 ג א/פרקכלל

 של.א התביר פן רגם טבע. לו שאין הנח כ4ר 5?ה 45שם"סל
 לעולם. ברינות קדם יסירונו זיןע"ד

 "ל שתקש ראוי אין הללקית ההדה הנה סי4יעי,ואם
 הלאת שקהויה וזה, רצונית. שהטה זו שכן דקל5יללית.
 נעמד וכבר רצונו. לקכל לריר טכע ונתן הש"י, רצון אלכיססת

 מן שימצא סטה הנבדלת, סצורה לפיעל 5הטר משמע עצםצל
 טה מטנו ש~ברר עד סהמר, מקיעת חיים בצלי לירייתסטלא
 הרצוניות, 4תנועות וכן א4ר. אבר טענו לסעשותשיאית
 טזולת נילאית בסנעות סקול בלי יניע לנעימות, יעיררישסידם
 4חם.שי"ביגן
 הרחקים, מצד אינם והמטה המעלה הנה סיטיני,ואם

 הנח וכבר DIU. הבמצאים ר5ן4דים סקלים סדירים מצדאלא
ate~Anקל. ולא ענד לא צוףה, בזולת יהוא 

 סס49ה לתכלית הבריאה ששמה למה סנה התשיעי,ואם
 הקיא להטבה שישה החמרית ההתסלה חשה י4ררססנינה'
 אומה כיה לא לטה סיקלה, יתבן לא ולזה זטנית.5"סלה
 קדם. היה לא למה כשאלה, "מל שסיה, שייר לסי לכן.קדם

 כיניקות ראולם היפקות. באלו שכתיר מה שעור ?ההנה
 בדרף רקיקות התיר הוא הנה הקדמות, מאמיני כת כניעי"שר
 :זה

 יתחיב ל.א תסלה, "ם סלטן, מצד אשר ביפקותאמנם
 לו. קידם זטן שיהנה נעדר, ששה אחר היה שמזמןטיטרנר
 זמן, בו נברן לא הזמן, צל מורות ונטלות נשתמש ואםשינסנו,

 קדום. ה"ה ול.א שנתחדשאלא
 הנה, בזמן. היה הוה, שבל עליי, שהסכימו סג?ףהואולם

 שיבר וזד:, בזבזן. דוד; שמוריד: לו יפשר אי היה, 5זטן היהאם
 השבוי תאמר, כאלו זמן. בזולת שיתסדש ימ"סדשנטלא
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 ח"א גמאמר ה'אוררצד
 ג א/פרקכלל

 שסזטן ולפי זמן. בזולת ;שהוא אליו, הרמוז במשתנהשיתחדש
 שאם קחמב, הוא סהתסדשו, וט"סדש שנוי, לסל ד"קטקדה
 יזורז. הידק שדיקני היה,סךה

 יסוה 4שר העמה קנה טעמה. "צד שהיא סשני,ואולם
 לא אם וזה, דסטמ"סר. סקודם יסלק לא סזטן שיתסיקלת

 זכילהו שלא טה סל שעין צודק. יהךה כסר סדטיו7,ןסילני
 : ?דדים שגי לו יש שסעמה לאמר, ש24חנו וזה, כוזב. -הדמיון

 ססלק סיללת tuujc1 וקמ""סר; סקודם חלקת הואהיסד,
 היותו זס4ב ל.א בכח, סעדה ר4טנם,'קיות אליו. סדמוזססזטן
 יישר ש"י חיב, כן סזטן יבע סי והמייסר. סקודםחולק
 שים שיסר התקלה. לו שהוא מה עמ' יפעל מעמהשיטלא
 יסד. שימחא בו יפשר אי עצמושסימן

 4ל סלם שקדיטת שיקל. מטה התרו סגה הילישי,ואולם
 הזטן רמיה נושא, ללח שסיה מפגי הללקיתן כסןיה תידקסמעל
NYU~; בחדושה. טמסדש שסזטן לפי לא, סיללית כקןךה 4סל 

 זטן. במציאותו ןסיב לא שסטנו, יטה ישהוא שסיס,ועוד,

 "ניקה. עליז שם ייזסי
 קדימת סגה תחלה, אם התנועה, טצד אשי כייקרתואולם

 לקיךה קדיטמה ןסיב לא ססלקית ליניקה ססע"קתנועת
 סקידטת. היא ססןנה "נרעת 4סלסבוללת.
 זף4ב לא הראשונה, היא 1Cc?" תנועת עשקנינו סשני,דקם
 שלא "סר עת, שיפעל ספועל, ט?ד "ם יזה, "ניקה. להשיקדם
 ןחיב ל.א סמעל, 4ל סיס מן ןציאה שסיא נודה ועם הנה,יפעל.
 4שר ס~על 4ל סלם מן שסיצייה יזה, שניי. שםשיחךה
 סמעל 4ל סיס מן סן?ייה לא ; השנוי הוא לה"סעל,כט"יעל
 סקמנועעית יסד, מניעות שתי חיו ל.א, שקם לפעל. כפועלישר

 "סת מנאה חלא שייו "השסע", ימסר התבסר ויסררמסנ?ה.
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יצה ה'אור ח"א גמאמר
 ג אערקכלל

 עקרא סטניע 4ל מרסס שכישי רזה, טצד. שתים ]רהיא[כנושא,
 "סמנועעות". תקרא המתנועע אל מ~סס רכישת"קניה",
 אשר שהאפשרות הרה 04 הנה סטמטעל, "צדריקנם

 ןחיב, לא הנה ; השנוי אפשרות לחדוש שנוי שיקדם ?חיבבטבע,
 אבל שנוי. יו שיקים סטישט, לדיון טצד 1שיליישרית
 יצדק לא ולזה, הזמן. בכל אחד יחס על הוא סינרייישררת
 שנוי. קדימת חיובעליו

 תחלה, 04 סיטיט?י, סטרם מפאת ישר בנרפקותואולם
 זה לח"ב ל.א הפך, 4ל טססף ממהפך החלקית, בהונה היותעם

 הרצון. אל המ~חסת כקןיה שכן וסל ככוללת.כסניה
 דברים על לח האלד לדבר היה כאשר הנה השני,ואולם
 כלס ]נ"4: לקרוב במם מגילים סלחית שיהיו יסדקטמאדים,
 שישה חיבנו 04 ואנחנו ההוא. הדבר 4ל ]בו[ דורך אשרסקרוב[
 שהנח, מה אבל לספק. יקום סרה ככ"מ, סש~ה 4ל דריסתוזטן

 דטנע רלא שכמסוה, קדם בו דורך ששה מזולת בדצוןש3תהןה
 היותו ואמנם נצחי. שישאר ההפסד, סבות לו שאין אחר בן,גם

 אחר קייאותו, יפשרות ?נגד לא ידצון, בב"ס זמןנעדר

 ידצון.שיציאותי
 וההעדר סיזיאות הנחו אם בי טענתו, שחזק טהדפן
 הנה, בטל. מגה ?קרה עמיד, נמצא מסם אקד רקנתיישריים'
 באפשרות נניסהו 4ם 1סל ; יקייב ~KYU נניחהי 4ם הוא,סיטל
 יטל. יקרהלא

 ל.א שאם יחד, ונקיר נמצא היותו שןסיר טענתו, שחזקוטה
 שהיה הודינו 4ם סגה, ?כ"מ. לזטן סלק בכ"ט זמן ישהכן,

 שיתחיב במו אלא זה, יתסיב לא ?כ"מ, זטן כעדרשעולם
 הקודם יחלק עמה נעים אם בקדמות, האומרלפילוסוף
 בן"8. שהוא למקבץ סלק והוא בב"ת, אשד שבלדסטמ4סר,

 תבלית. כעל בו הוא 1שי טסצד בו אפשר שזהאלא
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 ח"א גמאמר ה'אוררצו
 ג אתפרקכלל

 בין שסאמיעי יחשב שכבר טינתו, עוד שחזק טהרכן
 כלתי הוא -הנה ניסד, הוה הוא עמיד, רס4עךר מסידסנק?א
 4עךר סע"ים' מן 4עת .מנמלא הוא, האמתי שהימצעיצודק.

4קזסם.
 סנה היה שאם הדבר, טכע מפני טענתו עוד שחזק טהרכן
 למה הנה, נצחי. שישאר אפשר אי וססיסד ההויה מקבלטכע
nanuiהיללית, בהורה סים שהקנהו מה ילא ע"ע לך4ר שאין 
 זה יךאה בבר ואם הוה. סנה ואם שיפסד, בו יחיב לאהנה
 הבוללת. בהונה זה יצדק לא נפסד, שסמיה סנמ?"ים'לאישי
 מפית ל" ססססד, סבות להם שאין השמימיים בקרמיםוביחוד
 סט"יעל. טפאת ולאספועל

 בהמר נמנע שהוא טה המיר, מפית אשר, בספקותואולם
 ונתלכש הטבע שקבל טלר טצררה כיק שיקנה הרא,לראשון
 מצורה, ריק היותו ההיה כגשם נמנע אינו זה, קדם אבלמצורותנ

 ' שהנח.כמו

 ל.א סנה ששני,ראולם
 ימחלט, גשם מל.א היותו יתחיב.

 צורה. מ4ל טשולל מששם שקנח, ימיט4ל'
 שסוייטה למה הנה הפועל, מצד אשר ביפקותראולם
 בן מסטרית ססמסלה רסנה הלאת; בהשלה יזרה בןשקלסית
 תמיד הוא כי' בזה. בסקר שנוי אין הנה ; יזמן למתקדשחיבה,
 שתתסדש. הנה המקבל שמהברק אלא ההטבה, רצון עםנמלא

 הנטצאות, נימוס ייילת ככ"מ זמן שהנה שנודה, הנהראם
 לרזיותו טבל מסם. שנימוס קנה אם עלינו, תפישה הנהקנה
 בזה. הזק אין הנימוס, להם מקרהיישרך

 טיחסים הקודמים מהיות ססילוסוף, שחזק טהראולם
 לח על מירים ןסיימם לנוחייסם' רזה סרוחניים. למשכןששטים
טבעיים.
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יעז ה'אור ח"א גמאמר
 ד א,פרקכלל

 התורה, טישוטי האמת לחזק לני' ושסיב שראיי שעז,ר9ל
 אשר הזה, סקסם שיך4ה מה כפי סרה, הדעת עלסמורים
 קוה הססרחי בקצור לסרנו 41נסנו לאד. תלה כדיליויטריף
 .סירק

 סרסיעיסורק
 לנו. שאישר טה לסי צודק מסילתי בצודק בו99"ר

 על כ"שובותיהם הן דבריסם, על בשנדקדק ימנםוזה
 אלו. בדעוטם שהשרישו במה הן סטת,טענות

 אשר בטלנות הבוללות, המורה סרב מקשובות אמרואחלה
 היורון הראשון, רסהטר השמיטיי דסקים רס"נו?ה, אזמן,טיסת
 מלבד ההם, הטענות לבטל ט59יקות האטת, ונולותצודקות
 לאד. קלושות יע?טז סו4שר

 אשר מליצנות לראשונה בטינה קוב לתשובותואולם
 מאד. בה להתבונן צריך כפועל,מיסת

 אל הלח מן שמיצייה וקמר, יקליט אשי שהגזרהוזה,
 ולמערער קינות, בה לטוען - שגירד בחק שנוי "ינוסמעל,

ערעורים.
 סלה בלא כשעל 4ל סלם מן ?בר צאת ?קיר שלאוזה,
 חוץ שוקנה רשקר מעשרו. חוץ ר5ובז יעצמו, "םטחדשת.
 הסבה חדוש סן אם ישה נטלא. דלי שם שיגיז "מרטע?מו,
 השנוי. הוא הטסה דחדושבעצמו.

 נפרד, שהוא במה תמיד, במעל הוא אשר שהנפרדועוד,

 הוא השעל, 4ל C~C טד שיצא בי סט4טר מסלם, דקר בוואין
 ולא קעת יפעל אשר מפועל השבל ואולם נישו. סומרמעטר
 אין כמיד, ימעל הוא אבל סטקכל. לעירון הוא י"סךת,יפעל
 זה, יךרישנו סטקסל, לסירין יהזה ישל.א אבל מהלח. דקרבו
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