
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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 ח"א גמאמראור"ה'רצח
 ד א/מרקכלל

 עמיד, במעל ד:3ח שיר מהלח. בו הללט אין ייעל,ישיא
 יתכן. לא חלוף זה נפרד.לחיותו
 לפעל הכלאו מה שהשאלה סשנית, לטענה משיב אשרו2ם
 שאין לטה בזה, סססה רנמן ; ראיה כלתי - עת זולתיעת
 דסיב, סד לרצין טכע ולזה ממנו, יוצא מטלית יתערףלרצונו
 יוצא תכלית בכלל לרצונו שעין רלה אם הנה, כשירצה.ליעל
 לעצמו שחין וכמו עלמו. - רצונו לעיות לזה. ?דק הנהממנו,
 לרצונו יין כן היייאות, מחיב לחדותו ממנו, יויאמילית
 רצה, ואם שיבא. כמו השאלה, ?דין רתש4ר ממנו. יוצאמקלית

 מרצונו, יוצא תכלית חלאת, בעת לפעל המיסד לרצונושפיז
 שהפעל ס2ה אם כי תבלית. בלי מעל יתבדף לו 2יסס כסרהנה
 פועל גויותו ה3ה והשינה, ההטסה והוא תךלית, לו ישבבלל
 בל בחק מאד מגנה רזה תכלית. לו 4ין פעל-מה הוא ידועיצת
 טה : סלילה עדין סן "ם תשיר סש"י. בחק שבן סל שכל,רעל
 עת? זולת לעת ליעלקייאו

 נטלם ההוא בעת במעל שסמילית יזה, שיושב 4סשרד4י
 ערג. זולת בעת לפעל חבטתו גזרה לטה סיודע יססרך והואלנו,
 ילא 4קר, מסלית שם שיהיה יישר ש"י יריה, כסר ביוזה,

 אחר, תילית שם ס2ה אם הענת, יקלט שלא וזה, לבד.לרצון

 מחוץ דבה מצד או המעלעל, מצך או הפועל, מצד שיהיה4ם
 מצד שיהיה ובטל לפעל. סלים תאסר, כאלו ולט"טעל,לפועל
 בן 2ם 4סשר ואי 4סד. יחס העתים בל 4ל שיעסו למהספועל,
 גם ויעסו מהלט, ס?ףר אם בי שם שיין סטהסעל, טצדשיק2ה

 דבר מצד אפשר ש4י שצן ובל אחד. י"ס העתים בל אלבן
 בכלים. פועל אינו שתפועל רעוד, מחוץ. דבר שם שייןטחוץ,
 אלא קעת, ייחוד 4סר תילית 2ה2ה שלא שיעיב, טהר"ה
 סונטתו שקדה ש4סר שיאמר, אפשר ולזה לסד.הרצון
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יצט ה'אור ח"א גמאמר
 ד א,מרקכלל

 מקלית שיבקש ראוי אין הגה המחלט, האפס אחרלסק?יאו
 4סד. בסלם שההקש וזה, שסד.לעת

 ידב. בתשובות עליו לההעורר ש"ריף שיראה מהזהו
 שאם אמי, החלה בטחלט, החדוש לקים בטענותיוואולם

 היות ?סיבו ל.א הגה הדרוש, ביה סיטת שיתנו בהםהודינו
ujnnncכדעת קדום, המר שם היה אולי אבל סימור. יאפס מן 
 יסירו. סיב לכיסם לרז"ל, טסטרים ק"ת שילי שמיעילטת,

 ורצון סכון כונת אלא ןחןבו לא )סם, כשן?ין שהטענות,וזה,
 אחר חדוש ?סיבו שיא שיאטר, שלקערעי אמי, אבלרוצה.
 פנים. 9ל עלהעדר
 בודמים הנמצא טסחלוף סלקוסה סראשונה' שסטענהר"ה,

 תחיב שלא יראה, הנה אחד, סמרם היות עםסשטימיים,
 בגדר המסכימים יד)רים ימנע של.א לטה פנים. כל עלהתדרש
 הטבה והנה ידוע. למילית אמנם ולה במקרים.שיטחיפו
 אבל סטיעיים. בדקרים דיננו בעל בה יודה בברסמךלימית,

 יותר תךליתו יהלה בחשיבות, גדול יותר יהןה אשר שלליראה,
 בירמים המקלית יציאות תחיב סקיא הטענה וליה,חשוב.

 ממנו החיוב צד על המצאם )סם ימנע לא 4)לסשמיטיים.
 שיחיב מבלתי אמשוי אי ואם בעינו. ההוא התכלית עםיתברך,
 בן? 02 קדום ההוא הרצון סרה של.א ימונע מה הגה רועה,רצון
 ד4דע' ימןסי

 לאוררת, טססקדטה סלקיסה כן, 2ם "שנית סטענהריקנם
 שנאמר, למערער פשוט, אקד אלא יסחיב לא מפשיטשסהאסד
 רצון שלחיב היה אם ההיא, שססקדטה ר"ה, חדוש. לסיבשיא
 שלרצון ; פשוט באחד הרצון שיהיה תס4ב עצמה היא 2םרוצה,

 בכל ממפשט שהרצון למה מרקב, הרצון שיהןה יראהבמרבב,
 למה מרבב, היותו עם כי שןחיב, מה ולזה שירקב.סלקי
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 ח"א גמאמר ה'אורש
 ד א/פרקכלל

 יתברך, מאתו והחנינה ההטבה כשלמות אחדות ממנישירנחיב
 היותו עם יתברף, ממנו שמרנד(4ב ומחיב, ראוי אבל יעבר,חגה

 טה השעי, לא קנה כן, זה סנה וכטשר כישימות.)מילית
 בשלמות ס"ה סיידות החיוב צד על יטשר שיאשמוגע

 סמונע טה רוצה, רצון שןסיב מבלתי אפשר אי ראםססשסה?
 סיאת מסטייה כן: 04 י"ס'ב רלא קדרם? ?צו7 ישהשל.א
 שיבר טענו. יתחיב שלא הזטן, חדוש שכן וכל ס"ה.ססייש
 איננו שהזמן סיאשיז' כסטטי לנר ששים ממה יקלות,י")4ר
 סימור, היסס מן מחדש העולם סירת שנודה עם פועל.טיללת
 בג"ה. שלבא יטה עוד שי"ן4י רךמו סקילה, בו שביהכמו

 לדצתו לוי, הרב ידברי מהדקדוק שיעדנו לטהרסשיב
 ובתשובותיו.ובמופתיו
 שיתן טסם, איד ול.א מופתיו, יקל שטין רנחלה,ולאמר

 אולי, מבלי או אולי, טלל שהניח. טה בסי סלה כקרישהאמת
 בריאה - בחדוש ידעתו שהניחו שטה ציית יקלותי")4ר
כוזבת.

 על החדוש שלסיב מה מופעיו יקל שעין יתיסר איךואולם
 שאמר. מטה סגה שהניס,סדקך

 טיףם: שני רבונם, וזמון עם שסדר, המופתים כלאמנם
 הבב"מ. על - סשני סטין סלוה. קולת על בנוי שראשוןסטין

 ויאמר, הבעל-דין יקלק aNUT שראשון, כטין סטארוהוא
 כל יפלו שסל, מבעל לנאצל ??חד להיה, יחדם ישרשססגלות
 יתבאר מהדקרים לנו שקדם טה עם והגה, יהוא. המיןמופתי
 שהיא 4סי קדים' שיותי עם שסל, מבעל  שעצל והוא,כן.

 תכלית. לו שיהיה ושחיב ראוי סלתו, והוא שבל, מבעלטסוסב
 לעצמותו, מחיבים סלתי דירים בו שיטלאו בו רחוקואיננו
 בי לשלמותו, זה ןס4ב ששכלית קס"סלה סי זולתו,כעבור
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שא ה'אור ח"א גמאמר
 ד אארקכלל

 ממטללה סס4?ל ולזה ולחונן. למטיב שלמות ומעינהססטסה
 למילית ששה בו מטמיר - הןה בלתי ס2ה ואם -שילית
 "ה2ה ייקרנו פי שהניח. ימו נישו סומר ט4טר טיסנוטה'

 בו נכון אסל טה. לתכלית נטחדש בו נכון לא טה"למילית
 שדן, וסל נתקדש. של.א ה2ה ר4ם טה, לתכלית טמש9ל*יצל
 בו שיצדק קדום, ידצוז טלל בחיוב, ל.א שסטצל לאמר4ם

 מחדשת. סבה שרס"ב מכלתי טה, למסלית שסרהסמסטר
 שמם שראשון, מהמין ההם המופתים ילל טייר היארלזה
 הוא סהןה, טיילות שקנים טה להיות מדריש. עללעדנים
 הדרוש.בעצמו

 הראותו. הזק עם nrG סססם מעיף זה נעלם אםוסיטה
 לקים חתר ביהוא בזה, כיוצא לחצהו שיסר יראה, שיסראלא

 שצם מזולתו. תמיד שוסע בעזמו משם מדסי סיותהט4ערת
 הדקר שיהיה טסם, וסראשוז רבים. מטולים לו יטמןבו כןהיה
 מעתות. מחבר הזמן ושיהרה דקר. לא אל ונפסד ד4ר מלאהיה
 שם יהיה רשל.א במעל. נדשאים משטימיים כגרמים יקיוושיא
 מדקקת.תנוסה

 דבר מלא הוה מדסר ש"ק2ה שקנימ, שראשון מלטולוהנה
 בטול. ממנו יקרה ל.א בו, שנורה ה2ה אם דבר, לא אלונפסד
 ד4ר שןהוה בלים, יזולת לבד, וברצון בציור יפועל ימנעשל.א

 שיבא במו בו, זה ןתסןב 94ל כשירצה. דסר לא 4לויפסידנו
בג"ה.

 שבן ד9ל דסר, 4ל לא סלל, שייסד ימס4ב שיא אטר,שסל
 להתמדתו ומקמיה, ממטליא ושרצון שהציור וזה, דיר. לאאל

 בנותן כעצן בזה, דהעסס ססן2ה. שיטטיד שטן 9ל4ע?מי'
 סל ההם, סצורות אורו וימזדסת י?יורו טטיד שיקטיעהצורות,
 סצורות קיום שי?יורו-יתמיד שכן, וכל קקילים. יט?ארששר
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 ח"א גמאמר ה'אור,שב
 ד א/פרקכלל

 עד .עצורות, לקבל מוקנים שסם שאסי רזהן השפיע:4שר
 מנותן הצורות אור הזדינת והיה ההם, סצורות קילישלקסנמם
 מבאר וזה מציאותם. שיצטיד "כל"י UjDN~ "י ממסיד,הצורות
מאד.

 הבטולים יתסןבו של'א מבאר היא יר' זה סרהוכישר
 דכקות יתס4ב והרצון,. סץיור לדסקות בי וזה, שזכר.לחסרים
 ס"נו?ה. ודלקות הזטן דבקות עם טסכיםסי?יאות
 סקים סדיר בין הזה סחלרק לו יצא 11sa הגדול,רסתטה
 תאמר, כילו יעצמם, קיום לסם 5ין אשר לסקריםיעצמו,
 מהציור תמיך סשופעות השמימיים, ל)דטים ישרס"נועות
 סס*שטים מסיד סשופ? באור או הנמלאות. לנימוס לסםישר

 הראשון, שכטול להם ותחיב של.א סכה שאם וזה,סי"ירים.
 דבר, ל.א אל ויפסדו דבר מל.א שימצאו בהם אפשרשכיר
 בשופע לו ןחיב כאשר שיפסדו, ליה אם ימנם, ; טקריםלחיימם
 טח)ר סןטן שיהןה סיטולים: שאר כל ןחןבו סגהמסיד,

 תהןה ושל.א בפעל, נמצאים ויאור התנועות יהיו דשל.אטעתות,
 ומאור טס"יור, כשופעות שסמנועות תה, טך)קת. "פקהשם

 כן. גם אחד עמה אם בי עינוטסט"יר,
 שסטשסיע בשנאמר, בלם, סכלו הספקות שהתראלא
 קיים דסקית ימו סשס?תו שלדבקית שכן סל מיציאות,מנותן

 ודי בעצמו. קים דבר או מקרה, סשופע שהיה 4םהמציאות;
 טסמויתים. לראשון במין)זה

 כן, גם אמר היכ"ת, על סלנגיים סשיי, סטין מוימיואולם

 ינים. מרטה ול.א לסיב, דקר יתםש5יז
 בספר שהמדיר למה טססימות כןטן, סלחית הניחתחלה
 ך)רינו טיס התייר ראם ?ליעם, עמה נשיב רל.א"סשטע".
 היות כצור, בגזרת סןה כילל עוד ויסייר מראשיו,כטסטר
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שג ה'אור ח"א גמאמר
 ר אמרקכלל

 ראמר, צודקות. שהם ?ל עתה נניסם טלל 3וזבית,טקזמם
 ס*דילה, שההקדמה וזה, מוליד. כלמי לראשוןשהמופת
 וזה, בה. טסטק מסלית, בעל סמה, שהוא ימה שססטההאוטךת
 נתן, אשר והסבה 4ה. יודה לא יכ"מ' סוטן כי שאיטריי

 וזה, סבה. אינה סכיה, בעל ומגביל משער שהוא לפי :ביירו
 ש"הוא הסטה, יגיר שהוא ה7ה 4ם בב"ת, ]שסזמן[שלאומר
 ש7שער שאפשר טה בו, הךצון ישה naeG", לסלק 7שערישר
 למה הנה שעור, שיודה ספיה, מלת משמוש ךאםטענו.
 לא הלשון שבעל לטה בזה. תסיסה "ין הללטה,שסישו7
 כטול. מזה יקרה ולא מסזטן' מוחש לבלתי שם להניחקיקים
 גם תכלית. בעלי כלם שסם ססטה' במיני מופתו שחזקוטה
 רכל שהגשם למה המשלים, סקש על ססנוי השניסמופת
 ל.א שהחפוש למה צליו. להשיב זריך יין תכלית, כצלימשעיר

 ייננו שהזמן קטסיר, אם ש3ן, וסל פנים. 3ל צל האמתיתן
 סצור. בגזרת שיא כמו סוים,טטשיגי

 הוא הנה והאחור, סטסיררת 7סיד4 טשי הילישי,וסמופת
 קשר טססבוכים מקיר כזטן-טה יקנו?? שמטרייר וזה,הטצאיי.
 המסיר, מדרך יהיה כאשר *דול, יומר יזמן סטיסריינוע?
 תכלית בצלי סשיהיו וזה, בזמן. וקטן, וגדול ומעט, רב בושדיטר
 אבל שוה. בזמן והמאחר שיסיר חטנוע? להטיעותהנה,
 יגדול ומעט, רב בו יאטר לא בב"ת, המספר או IG?Cישישה
 יבב"מ. נמנע והשעור השעור, זבולי שהם לטה שוה. ול.אושטו'
 תילית בעל בלתי סבוכים צברו אם כטול מטני יקרה ל.אולזה

 ושטן גדול שסם שייטי טירתם שיליד רזה' רסט"סר.טסטקיר
 שצנחנו זה, 7אמת יסר סנה יעזמ4, יבאר שזה יעם שוה.ול'א
 לעולם מהיות ימנע ולא האלו, סטנועות סזטן קדמות נצירבבר
 תמיד. סזה סךךך צל טסשם טטידשופע
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 ח"א גמרפי ה'אורשד
 ד א,פרקכלל

 שקטרנו, 'מטה בקלות כמביר הנה כן, 04 הדכיעירסמוסת
 *דיל .סככ"מ שיין סי" שאם שיטה. ממה דבר 7חיבשל'א

 כי סיערת, רמקום טטיד. המאורות שילקו ימסיב ל.אטסך3"מ,
 שוה שהוא בו נרפה ל.א טסככ"מ, לדיל 5יננר שסבב"מבאמרנו
 4סל סשןה; שם ]בו[ יפל לא שסככ"מ המסיר שיקיליכ"מ,
 מבכ"ת. קין א1- י4דול הבב"מ שןת5ר טדרכו שיין בונרצה
 כמוסת. שלבו סטה דיר ימסיב לאדלזה

 סזטן סיית שעם ררה, סן. 4ם סיץ5"י הלטישירסמוסת
 שקיל זטן !ה ש5י דרה, תכלית. כעל 05 סי מתי בו 5יןיכ"מ,
 בנקשו. מפאר רזה מילית. כעל שיהזה 7סיב מגבל להיותויטמי,

 מתוסף ס4שר הזטן בתוססת מנוסד הששי,רסמופת
 ויפשרי בבחינה, נמנע הוא בכ3"מ, התוססת סגהסמנוץה.
 לתאר של.א לטה נקרע, הרא כיללי סיכ"מ כלחינת 05היחייה.
 בלתי כן 04 הוא בב"ת, הוא אשר סצד כלחינת רכל רקטז.י4דול
 אשר סצד ביחינת ר5ם בעינה. סס)ה ליאת סתוקפת,טקכל
 ולזה, התוססת. שיקבל ומחיב יפשרי הוא בעל-תכלית,הוא

 סמנוץה יסמסיית מילית, כעל 11 הוא אשר טסצד סזטןיתוסף
 נךחומה.על

 שמנוזה משעי הזמן 04 סי הל?-י. הוא היסיעי,ןסמופת
 ק4)ל כקללו הזטן היות 7ק2ב לא טטנו' סלק לחלק ניחומהעל

 מרפב". יצדק נידד הצודק סל ש"ל.א תךלית.וכעל
 מצד הוא שסלח פיות עם סי לו' עלז פיז השטיני,וסמוסת
 ככ"מ, היא כלקינתו טשי החולף, שכצד קנח, סקרסטמ5סר,

 ילא זטל' רלסניו זמן באסת ניקדש לא והיא הפעל. דיןדינו
 בשיער. הפעל אל 2?א לו, מילית יין זטןכקדיטת

)חסר(.
 קליו. להשיב עדך יין דמוי הוא ויעשירו,והמופת
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שה ה'אור ח"א גמאמר
 ד א/פרקבלל

 משמימיי, סקרם יחדוש סכילה עיר, האחדרסמופת
 עדין ונתבאר של.א למה סקסת, סבות. לשתי הנכילה,מבאר
 יתבקר ל.א בחדושו, שנודה שעם סטרית, השמיטיי. הגרםחדוש
 ימו "סרת' "ניסה 4ל 4סקש שיסטר 4סשר שיסר הזמן'חדוש

 אל יהקש שיימר אפשר הוא 04 שדן ר"ל כקקומו.שחסס"ר
 לנו. שקדם וכמו במעל, נמצאת שיירה הזה ואםתנועה,

 ?קיית סיטת שיעז "לר מויטיו יקל ש"יז סביר, היארלזה
 בעינם ס?טולים אלו שבכמו מבאר, רהוא "כלית. כעלסןמן
 תילית. בעלת הינויה היות על מופתיו בסליעשו

 הארץ, הגלות בחדוש שסדר שסמופתים כן, גם יבאריהוא
 לסבות שדמה, בחדוש האמת יתנו ל.א סטיה, ט49לותסלקרחים
 שיאמר, לאומר שיש וזה, הראשון. המין מופתי ייטולששכרנו
 קודם. ורצון בהשגלה טוב, לתכלית שילית טס"סלה זהשידר

 רבוים, המון עם שסדר, סמופתים ילל ש"יז בן, 04קסן"ר
 שהניחו. לאפן הדרוש בזה סיסת שיתןטה

 והתורות החכמות מחדוש לקוחות טענות לק"ת סצזרוכסר
 של.א ןחןבו לא לחייש, סנים שיראו היה אם רס3ה,דסלשונות.
 אסר 8עם רחירשו סינישי סטין ייךד7 "ס"ת, 8עם3"סדשו
8עם.

 מחיב דבר סזה הססם שדמה טה לסל שפיז שס"ס4רהסר
 באפן שסחדוש והיא, שיעדנו, מה שיסטר "ריך שהניחו,טה

 ובדייה. הזף הואשסייחו
 צידה. טלל ריק קדים au~An העולם חדוש הניח שהואוזה,
 קדום. גויותו נמ2ע שהוא יאמר, ט"יארתו. יסשיווז עטהד32יס
 או עימו, בבחי2ת המציאות מחיב מהיותו יקלט שלאוזה,
 לא בי וזה, סלתו. ביחינת ושסיב עימו סססינת יישרישיהה
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 ח"א גמאמר ה'אורשן
 ד א/פרקכלל

 9ר ל'א ישר נזחי בלשם היחינות' מכל היציאות יינניות7ציר
 יקור.ולא

 סבות: לשל.ש אמנם רזה סיתו. מבחינת מחלב שנקיהולטל
 סבתו, ביחינת סיציאות' מחיב היותו 7ץ4ר של.אראש21ה,

 "סידי שהיא לטה כי וזה, קפיאותי. מסיד משייע היותואלא
 סיזיאות, שפע בו יקוה עת, זולת עת 7זיר ל'אסטזיאות,
 וסיה כן, זה שסיסיי וחסי סס"טדה. שסע סף 4סרושיקש
 טט13 בסשייע דבר שייעל דלף שזין הזה, לסלם קכלשיסר
 דישי שאי נתאמת פן, אם הנה שקרם, במו "מיד, ק3םדבר

 זיתו. כלחינת כמציאות טחיבשיהיה
 הטשף יישררת נביררה רהרא' זה' 27יל שיא ס3הואם
 יסירם יודה כן, 4ם הנה תמיד, קרם ?4ר יהטזיאהשסע
 אפשר שבסר רזה, לראשון. מסטין "שר מויסיו סלשפילת

 כל 4ם רס3ה טמטיד. קדום ללצון יעולם מציאות תמידשלשסע
 וידייה. סן3ה - הגשם מזה שהדשטה

 היא סק9ייז' ממילית סזה ס*שם שאה שלטהוסשנית,
 שסן רעל "שלמות. סיכ"מ טסשלם מציאות חיוב שימסיבנטנע

 ככ"מ. זמן טמנושימסיב
 טה  יחלוף בדבר דקר שייעל וציר שלאוסילישית,

 מחיב שטיסנו מבאר, הוא רלזה טספועל. ף"ל ממנו,שי"סיב
 סיחי. כךקינתסטזיאות
 בקלות. ייסטר זה עימו, כלחינת טס?ב ,ש4יסנרו4ם
 7סיב לעצמו, המציאות טס?ב nu~a שסנסת טסלה,אם
 שמיסהו סן, אם י"סיב זולתו. מעלה טשמלשל כלמישישה
 ימילית סיסת ראשונות, עלות שתי ושיחיו ראשונה.עלה

 ןהריקה, פסידה שהוא עם סחשר1ן, במילית רסיסתסשימות'

 מגנה הוא הנה לשיט, טיסד כטללי סטציאות ישמלשלשי.א
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שז ה'אור ח"א גמאמר
 ד אערקכלל

 היות עליו, מסכם דבר רהוא אלוס. יהלה של.א ישנודה טףמאד,
 פשוט. טאחד שישולשל בו וטף2ב 4סד' מיש יכלליוכעילם

 בלחינת המהיאות לחיב סלה ס*שם נוים שאםושגית,
 לה"סעל ישסע איך יתעקף, מטנו משתלשל מלתיעצמו,
 יתברך, האל בשלמות ירגיש או ישכיל סןה הגשם האםטרצויו?
 אחר לצורה, ההמר שהשמע וזה, בעקמו? חסרונורמךלית
 יתכן בו, ונקשר ההוא למעל והמוציאה המעמיףה היאשסצורה

 בזולתו, נקשר ובלתי לעקמו לו מספיק שמציאותו מי טלל בו.זה
 וידע. יתן מי ההוא? הרצוי ישהאיף

 ובלתי לעצמותו סי"יאות מחיב שהנח שיחרשלישית
 וכאשר תמונתו. שומר בלתי לעימותו הוא הנה "מונתו,שומר
 שמירת לקבל עמו קשור שיי34ו מי הבריחו איף כן, זהה2ה

 טבעו? הפךסימונה
 שוטר וילדי הט"יאית טייב ישהרא שהטסטררייעית
 שהיותו וזה, נפשו. סומר טסטר הוא 9סע, טלל וריק"מונתו,
 שומר בלתי לעימותו 3ן אם יהיה לעימותו, סי?יאותמחיב

 כ4ר הנה לעצמותו, התמונה שומר סלתי ה2ה יכאשרהמונתו.
 תמונתו. שומר כלתי שיהיה חיב כעבורו טמע, לווש

 אשר מאיכות ימלט לא למונתו, שומר בלתי שליותוועוד,
 באיבות מתאר והייתו והששה. הרסה והוא השסיים,טפיליות
 רחוק - הראשונים באיליות והאר ולא סיניים,מסטיקיות
 ט4ע. טסל ריק גויותו הקסתו שיסער עםטש?ץ4ר.

 בבחינת לא המציאות, מסיב בלתי היותו ה"ן"ררסטשר
 מנאר לדוי, סןה ידעת כן, אם ה3ה סלתו, בבחינת נלאעצמו
 כעקמו.סלסילה

 זמן יתחיב בהברת הנה מציאותו, חיוב ש?נח שאיךועוד,
 יין והנה השנויים. מן שנוי לבל ייקש יטמר שסןטן וןה,קדום.
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 ח"א גמאמר ה'אורשח
 ד אתפרקכלל

 כקר הנה שמיה. ולא נשתנה כף ואחר ימעל, סימונהכשטירת קפאי ליה מקדום סזמן שסל יזה, טסשנוי. הזה מהגשםהללט
 "מרנתי' ישנשמ4מה 5ס") והתנועע בשעל, התמונה "שנרינח

 וזה סבה. לל.א רצון משנוי ימלט ל.א שיחנה שאיךועוד,
 ייקרך. בחקו . שבן וסל מפסיל, סל יחק מאדמגנה

 הרצון שנרי הנה סבה? ,יל.א דצון שנוי יתפאר 5יךואולם,
 ס*שם בשלמות רצה לא שחדוש שקדם וזה, יעצמו.מבאר
 ששנוי שיהזה ואולם בשלמותו. רלה סך ואסר הלסר,שהוא
 רזה, טסך)רים. לנו שקדם מה עם בקלות יפקיר הנה סבה,בלא
 מיאת 5ם בסירמ, ס2ה סהוא, הרצון לשניי סלה . ס2הש5ם
 ראחר ילו. זולת כמציאות שיין הגשם, מפאת ד5םסשי"",
 וכל ההוא DU~An דיחס יסד, העתים כל "ל יתפרך שסושיקרה
 שיהרה יפשר "י סגה סן, גם יסד העתים בל אל ממנוסייסיה
 סבה. שום והעת בידזיד וניצוןלשנוי

 הרצון לשנוי שיהרה שאמר שנודה, מבלתי אפשר איד5ם
 4לא הוא העת שיחוד סיות עם והסנינה, סיעדה רהואסדה,

 - י"ברף מחקו משיצ"ר רחוק שהוא טה - )זה יזק 5יזס)ה'
 וזה, סבה. ללא הוא בעצמו כצון שהשנוי שיאסר, למערערהנה
 קדום שיהרה והחנינה סה49ה ערצת ראוי יומי ס2השיקר
 החסרון. ימילית יס"מ זטן יעמד ושי.אונסחי,

 רדייה יתברף לו חיב כסר זו שבהבסתי סרה, טיסיםרמ*לא
 שוטר הבלתי DU~An "יש והוא, פרטי, שהוא יטהכיףטי
 שבא סמו ממח, שברח במה רנסל כךצונו. בו בשפעלתמונתו,
 בו ידיעתו שתניס, טה שלסי טזה, naAn וייתר סשני.כט4טר
 ר"ל, יתערף, יחקו הקיעו שק")5ר מה ממנו; בהכרחקנויה

 שיראה לדעתו, שבן ןכל מזולתו. קנויה ידיעה לוששקיה.
 שמדעהו. יטה יפעיםשתיידע
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שט ה'אור ח"א גמאמו
 ה אמרקכלל

 בזה שכויו טה רהרא טסנסתו' יסאיבו הבטולים "לווסל
 .סירק

 ססמישיסורק
 ישרשי סריסה בו ישסכפ?ה בו; ספק שאיו 4מה החדוש דעת בוהטת

 זולתי' סתורה מציאות ?ז?ר ~Kb ופה ?סוד יעזו ואולםיתודה;

 לקויה ססלקית סדניה יין שנקיש היות עם סי אטר,ומקלה
 לשרם ראיי ירי דיי שקדמות מטמיגי יטענות אין סגהשכוללת,

 והגרם ומ-נולה IG?C מיטת אשר שהטינית יזה, ?ליי.לב

 יסררר סיסלט' סיידר "סר סחיוש בהיסמנו הנהסשמימיי
 ו""סר". כ"קדם" זמן, מורות במלות שנשמטש הרה ראםכלם.
 ואיננו לחנוקה, נטשף "ין3ו שכזמן יס"טת "ם שטן,וכל

 תיל סהמר, מיטת "שי סיאשונה, שטענה והן פועל.מיללת
 קדום. מטר שם איל לאת 4סנסמנו סיייללה'
 המנעות לסיב לוי סרב דורים הוסיף סינית, סטצנהרטנם

 קנוי ולה כטענה שיסוד ולפי כשלישי. כטרק שבא ימו מאין,יש
 ט"מיני לאש יהוא, סייש עיני עור ישר והוא סזה,בדמוי

 4זה שנטייך מילתי יישר אי ; כסיטה שעררו גדל עםסקדמרת'
 טעותם.לזלות

 מיני לסם סטלט 8יז "יני, שירחי שזה החלה,ואמר
 קחיב דסי שם שפיז ששדם, ימה התן8ר שיבר וזה, צד.בשום

 שזולתו טה ושסל יתברך. השם אם כי ע?מ4, ביחינתסי?יאות
 סיייאות אישי הוא - קדום או מחדש ר"ל: שקנח, שיך-

 רל.א חטר שם "יז כן, "ם חנה טט3י. סט?ל והוא עלמו,כיחינת
 לא ק"?ילות, דקנה ממנו. נא?ל יהזה של'א נשמות ול.אצררד;
 ואיף "רצון. צד על "ם החיוב, צד על אם משיהזה,יקלט

 אם והצורה מצודה, סט?ל גשמי מציאות על נודה בסרשיהזה,
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 ח"א גמאטר ה'אורשן
 ה א/פרקכלל

 ותמן ת4ציל ול'א לה. דויה שיין מה רנוססת ט4צילהסן
 "יש י4ירנו הבונה יאין לטקכל. סיעיאות מתן קיא סילקק"ל,
 שיעיז מ4יל"' "יש ייקרנו מכינה ליה ש4ם וזה, זה. יולתט4ין"
 מהנחמנו י"סיב לא מהנתשת", "קזנגאר כאמרנו הנושא,יהרה

 מאין. יש התהוות אפשרות סר לא 4שר החיוב, צד עללעילית
 ההעדר, אסר שקרסיה הוא, ט4ין" "יש ייטינר סטנה4סל
 יחד, יסצורה שההמי אלא קודם, נמצא נושא לו ס2הושי.א
 נמצא נושא להם חיה ל.א ר4ם סחעדר' אחר סיללושגיסם
 השנה אין סחיוב, יד על שגיסם שייזלו כן, גם ובאירנוקודם.
 ושבל קודם, נמצא נושא לסם ה2ה שלא אלא כן, גםבו

 סטיטרים שגי כין ססרש שיין 9סק ויין מטנו. ס4זלמציאותם
 ץללת יורה קדום, אותו שסריסנו סשי"ס. כיכלת ילאסקלה,
 בזמן. תכלית בעל ץמלת יורה יחיש אותו דסניסנו כזטן;ככ"מ

 לסל והמעלעל יפועל שיסס לפי קדום, אותו שסניחנוועוד,
 יתבדך טיבו רחייבו מעילותי בסירי ץחיב אלד, ~סססעפים
 היציאות איילות יהלה טדסד עת שם יין כי שהנח, כמועמיד.
 יאת מסוסתנו יסיר ילוה חסטטדה. לעילית סיקר יסזטןבו,
 ץללת חיוב - החיוב צד על עמיד סיעיאות מקילות : ר"ל-

 יסס סשיה2ה יהיה, תכלית כעל שהיכלת וזה, תמיד. ימעליכ"מ
 יהיה יחס, ביניהם יהיה כשל.א אבל וההתפעל. כפועל כילשמרר
 לכ"מ. גבלתייסרם

 ממנו המציאות חיוב ר"ל: - יאת שמהנסמנו עוד,ואמר

 סבות: לשתי קטנם רזה לרצין. צד על שישהי"סיב-
 לחיב שבלית, מהתחלה המציאות חיוב טסנסתנו כיסיסת,
 כסיור, צד על סיעיאות טקסה רלחיותו הייזר. צד עלשיחיה
 וציור הנמלאות, רימוס צייר לוטר: רצוני שלם, הציור היותץחיב
 ודרף ילל דרף עצמם, והנמצאות סנימוס, יציאות טקסהסירתו
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עיא ה'לוך ח"א גמאמר
 ה אשרקכלל

 טזערג והטהתז 7;ט?יאות ~קיד; ,סלא דקר DUT '5%ךן וזה,חלק.
 לרצון עלז אין והנה שיציר. יטה יריה שילית, סיסיהולגויותו
 השכלה דרך ומקסה רוצה, שהוא ט?יר. היותו ילא זה,זולת
 י . , ., מציאותם.וציור

 שטסיסד שמיא, עליס' פיקססת השקדיה כיוששגית
 שאצילות בהכרח תחיב קשוט, אחד אלא יתחיב לאיקשוט

 שי?יאות שח"סיר שלמה וזה, הרצון. ?ד על סלהסנק?אות
 המר כעל סיךסב זה ס4?ל 4יך סלה, טסשסק לצאתירך ייז 4ס?ת, מסולסלה רלא יתסדך, ממנו נאצל והנשמותיהמר
 בשלאמר, אלא סישיטות, במילית סטשוט מייסדתשמית'
 השלמות ימךלית טיב 4סד' "יש מסללי המציאות שסקהשלטה
 על הטוב להשפיע הטוב מדרך ושה ; המקבל לפי שאפשרטה
 והש להשפיע; לטוב שלמות ישה סעד מזה בי ססנינה,?ד

 מרבב גויותו עם הנה ; פשוט אחד הוא טוב, שהוא במהסטוב
 סנט?א וסשלמות הטוב אין רבים, הוא סיד טזה 4שימסלקים,

 אשד. שהוא במה טלא רבים, שהוא במהלו,
 בשיפעל סטוב ששלמות בעצמו, מבאר שהוא שמהועוד,
 משייעלהו שעור לטין גדול יותר הוא ירצון, בשייעלהוסטוב,
 שמהנחתנו מביר, הוא סנה כן, זה הלה ובאשר רצון.ונזילת
 מה ולפי שרצון. צד על שישה יתסיב ממנו, סי?יאותחיוב
 ט"טיד. סלה הרצון שישה י"סיב מן, גם ס"ס4רשיסר

 ניזר הנה צד, מכל ומסבים לעצמו, עד האמת להיותוהנה
 שנספרסם ממד - ירצון פועל יתברך מהיותו רצוני; -בזה
 השגנו של.א ה"ה ואם שהוא, הנביאים. ומופתי סנילאותקעתן
 סלם בהם ספועל טריות סטלט שייו רוה' עליסם'לימך שראוי ממי לקודמים שנקניא בטה שגעזר ראוי בבר בחוש,טסם
 במטה תאמר: ייל' - סירטי סיטר ליעי דרר וחיוידברר.
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 ח"א גמאמר ה'אורשיב
 ה יפרקכלל

 יעקמו מבאר ויה ורוזה. משגיס בפועל אם סי ב- תביןשיסיך
 סטסרנ י!הלטעין

 שאמר. מה סגה השי"ת, הוא שלפועל יתבסר איףואולם
 בהם ש"ש והנפלאות, במופתים שנמצא מה לפיהנה,
 סגה מחדשים, ושהם יצלם, שלא טה סטוב, ומסליתטססטסה

 יקןה ל.א 04 - הסלט יין ולזה פועל. טיילות לסירםהם
 שלם, או נביא, משיהנה - יתבףף השם בסם סירובשפיעל
 מניעיהם. או השמימיים, ס*ךמים או י"סדשו' י4ידערתי4שר

 שהאדם, רזה, הפועל. מסם יסר שסין בקלות, יתדיררסגה
 סנה אפשר, הנה שאם וזה, הפועל. אינו שהוא בו קטארסךסר
 אין אבל !ה, ימנע לא רקגה בשי"". ודלקותי שלמותו מצד!ה
 דמו בבר שפועל, הוא שישה 4סל ; בסם מבוא לו שיש בוססק
 לחות מבין וה"בודדותו שכלו שלמות שטצד אדם, מבניסת

 הצד, מזה אשר שחפועל דיה, טעו. והנה בו. זה 4סשרסנסש,
 יתחיב ולזה להם, כצורה והיותו בהם, להתבודדותו הואקנה

 רהוא המיחדת. לצורה המיחד ההמר השמע לו, סהטרקשטע
 הנמצאות, ינימרס שלמה ןדיצה לו שההןה .אפשר שאימבאר,
 סצד שמיה לסי סט~סד, לסטרו הצורה סטדרנת שיטנהיךרף
 שאין מבאר, הוא ולזה פועל. שןהןה בו אפשר שיהןהאשב
 ספועל. הואלאדם
 מניעיים, או השמימיים הגרמים ' שאין מבאר, הואובן

 לנקצאות; וסטדי סנימוס הנואים שסם וזה,ספוצלים.
 שןחדשו אפשר אי רסנימוס, ההקדר יוצאים שהםףסמופתים,

 וסנימוס. סידרטנותני
 השבל הוא 4הם שספועל לוי, הרב דמה שן4ר הנהואם
 סמופתים חדוש כי בשאמר, סנה סטסק להתיר וחשבספועל,

 יתסדשו 4שי סטרם ישיקדה שש"י, סףר אשי טסנימוסהם
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שיג ה'אור ח"א גמאמר
 ה א/מרקכלל

 הוא ואם זה, הנה ; טסדכקות אצלו ןדועה במדרגהביק4עותו,
 קישר אי קנה - וססדר מסנימוס היותם ר"ל: - בעצמואטת
 דקשטע פרטי, יהמר הוא שספועל לטה ספועל. הוא שיהדהבו

 סטיה "סר חשטע : תאסר סקלו סשה, בזולת לו הפרטיסהמר
 מכלתי אפשר "י לקבולה, מוסן בלתי שהוא התנין1 צורתלקבל
 סשסל בחק מאד דחוק שהוא מה מיחד, ורצון מןחדתןדיעה
 או סנכיא טייסת ההוא כמעל ןשוטט ישלא שכן, וכלספועל.
 מעצמו. עצם בסיעת סטת 4ת שסיסיה כ4לישע סעידסשים'
 בהשיחה יתברך, השם ספועל שיהוה שיתיר מהולזה
 יזרה אשר והנימוס לטדיר נישף אמנם רזה ירטי. ורצוןיריית
 כשייצא טמטיד, בסדור לקנם וזה רססגינה. טס95סהסילתו
 נאות.מקלל

 ןללת יתחיב סיעיאות, חיוב שטהנסתנו שהסס"י'ויסר
 הויה בן גם ויתחייב המחלט, ההעדר אחר : ר"ל טובין, יששית
 בדי הלאת, בעסה שחןבו העסקות על שנעיר ראוי הנה ;רצונית
שי.א

-KW1 

 לבוכה. שום 4ה
 ממהוה, בסל נראה שלנחנו לחלה, ימרו שהםרזה,
 הגשמות. לא הצורות,שיחסנו

 הגשמות? תמן איף 4סל לה. הדיה תמל שהצורהשנית,
 נמצא, הריקות שמה~ה ימסיב מסין יש שטסנסתנוילישית,

 יזה, אצלם. מבאר זה חיוב ואמנם, שקר. שהוא שהתבארטה
 הריקות, לנדר מסבים הוא והגה גשם. 4סם שימצאיישר הןה 3בר המצאו, קדם סעולם, נמצא 4סם 1UTNשלרסקים

 גשם. בו שיסןה שאישר טישם, לנרי יקוםשהוא
 היות קדם מיחד טבע שם היה של.א שלמהדכיעית,

 נקיא, אשר סהוא כיקום שסד אפשרות סןה לא סנהחעולם,
 בכל אחד שנוי יחס שה~ה ואסר סינויים. סיקימותט~טר
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 ח"א גמאמר ה'אורשיד
 ה אתפרקכלל

 במקום KYn3 איך : השילה תסחיב הנה הפועל, "להמקומות
 כן, אם ויהנה הפנוי, ב9ל שימלא ראוי ס2ה ט9ל ייחוד?סהוא
 המנעו. שהיסיר מה נטלא, יי"שושם

 שיחיה אם קוויו, קדם העולם ימלט ל" כיסמישית
 9ר ל.א מח"ב, ה2ה ואם יישרי. או נטיע, או מף2ב,מציאותו
 שיקיה שןסיר, מה ולזה היותו. יסכן לא נמנע, מיה ראםסייתו.

 נושא. יל שיצטרך מטה סיפשרות טבל אפשר.ט?יאותו

 ממה והגה מתיז. יש יסנסתני שהעידי סיפקות מןסלי
 בקלות. התקם יתבסר מסךסרים לנרשקרם

 נראה לא מנסנו שאם ספק, לכלל בא לא סראשין'קטנם
 זה כעבור יטנע לא הנה הגשמות, שימייה ססלקיתכשזה
 שכן, ו9ל ינקשו. קלאר ויה הגשמית. ש4"סךה סכוללתבהויה
 דבר מל.א 4שמי ך9ר מיזילות המלט שאין שהיסער, מהעם

 סקדמות. לט"מיני "ף כן 4םטסנו,
 דוטה ש"יני שסר סגשמות שאז ראיי שפיז שיסודיששני,
 שמקשין. מטה התרו איןלצורה,

 מקום ה2ה ףצוני, כלתי יחייב ההיהוות ס2ה D~UTראשונה,
 לדפק. יקום אין רצונית, nllnclzi טסר טסללדסק;

 והחנינה, ההטבה צד על הןמה שהףן2ה קךם, שכברועוד,
 שהוא התבסר ב9ר ההויה מקלית סי ; לה סדוקה תמן י9רושה
 סטוב". יתן ה' "גםטוב,

 3ן 4ם סתרו נקניא, סריקות שיהוה המחיב סשלייעי,וטקנם
 היו לא העולם שקףם שיאמר, לאומר שיש ולה, שיקל.סמה

 ס*שם השהטליא קקציאם יתבדך דשהשם נמצאים,הףסקים
 בשחבר בטל, מזה יקרה לא הךיקות, חיוב כשנודה רעוד,מסין.
 3טטטרק"ס"ר

 לראשיי
 טפך הריקות, מציאות טיוב סססר טזה

 שדמו.טה
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שטו ה'אור ח"א גמאמר
 ה אערקכלל

 ל.א יחד, ?סס על הקנוי מקומות היות סנה סר4יעגריקנם

 נמנע. בעצמו שמציאותו הרה "0 בב"מ, ןשם המצאות?סיב
 לשלמות סנאות המגבל, סק?סד, ששעיר שקק"יא סרהט4ל

 בו. שהוא טה טסיסעולם
 בראו ולא הקנוי, המקום בזה בראו לטה : ששילהולקנם

 !ה באי יסד, יסס על 4לם שסמקומות שסרי הנהבזה?
 המציאו ל.א לטה השעלה תשטר טק?יא, שסלהטסיקומות
 השאלה: על לוי סרב השיב יעלמו סורף רבזה "סר.ילקים
 אקד? יחס על אליו כלם שהעתים "סר קעת, 4זה קראולטה
 מסיקת שינה הזה, הספק בסתר טקיקת הלאת שהתשוקהאלא
 אחד, יחס על לו העתים סל שהיות וזה, סהוא. השסקלסמר
 על היקומות כל והיות לעמים. בכל קדום הרצון שיהזה?סיב
 *שם להט4עית אם סיקומות. כל שןמלא ?חיב לא יחד,יסס
 מגבל. שעור לו שיהזה ראוי שהוא יעולם, לשלמות ר"םיס"מ,

 ל.א מ"י7' יש שיסבחתנו רזה' קלציי. הרא ססטישיוימנם

 מצד ויפשר, ונמנע ממחיב הסלקה ?קכל נושא לוהזה
 מבאר וזה לבד. הפיעל י4חינת מיה מיישרות ט4לסטמ*על;
בנפשו.
 שחדוש ר"ל: - זאת יסנסמנר שטין כן, "ם ססס"ריסר
 כשננים שעף התבסר, אבל מבובה. שום - העדר "סרכלסלט
 ל.א תמידי חדוש ימסיב ית4רף, ממנו העולם מציאותחיוב

 ההטלה צד על הנפלאות על תמיד השם ?מלת רימסיבטדסר.
 העליז 3י סטקיל. מצד ימנע כשלא 4ה טמטיד ליריותורססנינה,

 עת בסל עמיד, פועל שהוא אצלם, הפועל השבל במדרגתבזה
 והנפלאות התורה מציאות ??יר 43ר רלזה מובן. מקללשייוצא
 על ימ4רף ממנו העולם שליאות חיוב נאמין "ם "ף 4ה,שלאר
 סרסרה.צד
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 ח"א גמאמר ה'אור.שטז
 ה אארקכלל.

 שסים רד7יא, כקילה. שבא טה כפי ונגמור שסמטת4לא
 : א( א, )בראשית כאמרו ידוע, קעת ךקטזיאו חדשויתברף

 תשאר שיבר אלא כלה. הפךשה יבל וגו' בךא""בראשית
 קצד אם - שסיסס אסר 2דוע' יעת קטזיאי לטה :משקלה
 4סד? סעתים' סל יל - סטהטעל מצד ואםספועל

 ביחד המרו הנה מאד, עצום הוא ואם סןה, משסקוהנה
 : שיםסיגי

 לו שיהןה ןדועה, לסבה חכמתו, גזרה שכקר שנאמר,אם
 מטזיאו למה השאלה בו תשאר ולא מחךשת; הויהממסלת
 יסד. יחס העתים ב9ל שהחדוש למה לזאת,בעת

 לסלטינו טסטרים הקזת שנטזא טה לעלטנו שנתירואם
 )ב"ר ימךם צליסם. חולק ראינו ול.א סמורה, הרב הביאםז"ל,

 אמךם: וטסם וטסריסן". עולמות בונה שהלה "מלמדפ"ג(:
 מה לפי מסם מטנה לכל". קדם זמנים סרי שטה"כלטד
 ונפסדים ידוע יעת הוים שסיו אלא ; הצמידי מחדוש -שמניה
 יחד כל לקיות ואם וקיסרם, שאישים יהמסרות אם ידוע,בעת
 בו שאנחנו שןה ויפשר סשלמות. טדר2ת טסטסר הולףמסם
 ט?ה הולף אחר, עולם טסךיי ויבא שיססד ויישר נזחי,ישטר
 ססקידה דלתי י?ה סי מסצוטס. החי סטדך2ת משלמות,מסלך
 סיטת. למקללי עתיקים וסך4ריםנעולות,
 טצד העולם הפסד מאד שהרחיקו מסקיטים ה2הואם
 מה שןסיב שאמרו טה י9ל שטין בקלות יתן4ר הנההעיון,
 מצור. יוןךת סרייעי כטסטר שיבא ימישחיבו.

 בן. גם הפועל מפסת ישר הספקות התרו סרה, כדרףוסגה
 ל.א חדוש העיון מצד שנמלטת טסךסרים, סעילהרסילל

 ועבר. שם של דינו מבית לאברים נתפרסם ויה מחלט.מך4ר,
 ואךץ'. שמים קנה עליון לטל אברם 'ברוף : יט( יד, )בראשיתיטר
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שיז ה'אור ח"א גמאמר
 ה אארקכלל

 אל כבוד מסירים 'השמים : ב( יט, )תהלים זמירות יעיםויטר
 9פק שאין יטה מירה שסרקיע ךזה, סךקיע'. מגיד סניוומרשה

 "טסףש כירכית: למטבע שתקנו מה וזה ידיו. מעשה היותיבו,
 בכללו סטזיאות שחדיש לפי בראשית". טעיה טטיד יים44ל
 "טידי' הוא טר4ר,ל.א

 יראה והחמר, הצורה הכולל הזה, סקדוש על לסעידרסנה
 ואם שהוא, השך". ובורא איר "יוצר ק4ךסה: יטקכעשתקנו
 על שיורה רחוק מינו הנה היאורות, על ישוקה ש4"קנהס2ה
 אליו; סךמוז המהות נותנת שהצורה ולפי עירייה.עקר

 יחס הנה אליו; רכווז קיווי לו ואין ילמד, לא עצמו מצדוסטיר
 הצירה שיסס במה הפליג, והנה להטר. והכישך לצוךההאור
 עצורה, יזולת לייה לו שפיז לטה לה"ר; והבריאהלצורה
 התבאר, שיקר למה טסס?דר, להיותו ברייה לו שיחסילא

 העיון. מצד טס?ב סס?דר טסרשסחדוש

 מדבר ל.א ~auj להמציא aupc זללת חיוב כן, 02וק"4"ר
 ל.א זה בעבור אשר השדמות. למאמיני אף - שדמו טהסלך
 התורה יציאות לציר לא אשר לפנה החדוש אמונתשקנו

 )רש"י יזקק לריי סטסך9ם סטטטר זה עם ושקישר4ל?דיס.
 אלא התורה להתחיל צריך ה2ה "ל'א אטר: א(. א,בראשית
 יזראל גאון הלה, המאמר לישוב העיר ובבר לבם". סזהטסהדש
 העיר ובבר שהתחיל. התורה 4סררש ?"ס, נסים רבי הרברכנו
 מצטךך היה "ועם : לשונו זה אמר, הזה. הדעת על לכוזריסס4ר
 רבים רעולמים הקדמון, כהיולי ולהודות לויטמין התוךהכעל
 בי מאמין, הוא בי באמונתו. פגם זה ס2ה לא הזה, העולםקדם
 אדם בו, היה אשר האדם והחלת ידוע. מזמן חדש סגהסעילם

 -י, . וה"וח
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 ח"א גמאמר ה'ועורעיח
 א בערקכלל

 לבדה לאל והתהלה "ןה. בפרק עהעדמ מה מקלםרבסאן
 ותהלהי ברכה כל עלומרומם
 שקלנינ(ק"ייי-

 תפש4סשטתת

 ואם titingc במהות אם עקדים. בשגי בו סדבורהנה
יסשטררטה.
 טה חשני טסטטיי חששי בכלל בו דברנו סטהות,לטסם

 כחטטנות. הכאור עלינו נשטי ולזה הססר. כינת לסי יי בושיש
 כפי שיובן ראוי איף ליאור "ם וזה, מ4הגנו. כפי בו דבורנוויהיה
 ילזה עליי. עטידחנו באפן ואם והעירן, התורה שתגזרהוטה
 שנים. סןה סילל פרקישקנו

 סראשוךסידק
 וסעיון. התורה שת4זרהו טה ימי שאבן דאוי איךבבאור

 נצחית תשטר המות, אחר תשאר אשר שה94שואמר,
 אשר בפי באיש, ולא במין טימנת כלתי בעטטה, עומדתי4כע,
 יעיון. בו ויקסים סתורהתסיר

 אדם בגי נפשות בי סטןת", אחר תשאר "אשר אקרנווהנה
 מקצת כנישות לשעתן, אובדות טסם אבל a~p, תשארסהל.א

 וימרנו הצור. י4זרת כשלישי כילל שלבא ימוסרשעים'
 בעצמה; ההפסד סבות לה שקיל לטה יטבע", פקחית""י"ר
 היזרת שיא וימו כשסלה, שבא ימו הענש, צד על לא אםולזה,
 יע"טה"' "עוטדת יקרני ולטסם בטכע. נצחית תשארשצור,
 ך' שדמה ימו לכד סשה לא עצם, היוטה בגדרה שהתבערלמה
 מי דעת הלסד על זה יורה במין", משמסה "בלתי ואמרנוחיך.
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שיט ה'אור ח"א גמאמר
 ב בשרקכלל

 באפן הפיעל, השכל עם יתאחד הנפשות מן שהנשאישדמה
 "רלא ריטרנו ימיז". תשתסה כסר "קיא יקרנו צליישיזדק
 סקסרד אסר שהיפשית שיראו, מי דעת הפסד על יורהיאיש",

 ניסד דעת והוא ימסיר. 4סת הם אסל רבוי, t'Snh יתכןלא
 יעצמו. העיון הקבלה יפילאד,

 סשניסודק
 הייו. צטידמנויאפו

 מסתורה צליו נעמד שהגח, באפן  ההש שחשקיותואמר,
 העירן. בו ריקכיםרטסקסלה,
 הנה יעוד, בדרף 4ה ניפרש שלא ס?ה ואם כתורה,לקנם
 מפרסם באלה, ומקיל קשוט בדבר צליו מעידים רביםניתובים
 אתו לקח כי 'ואילו : כד( ה, )בראשית ניצא ולנוך קנהיזלם.
 נמצא סןה יכלשין מליסיי' ?לחיצת רסלקי לשהי יכלר4ל"ים',
 לאשף,. מעל אכניף ית לקח ה' 'היום : ג( ב, )מ"בבאליהו
 באחרית, לישראל לדמות כוסף היה שבלצם עד ןה,ונסטרסם
 מסריסי ותהי ?שרים, מות נפשי 'תמת י(: כג, )במדברר4טר
 כט(: כה, )ש"א אביגיל ימרה יצלם ,ה ולההטרסםסמהו',
 נפש ואת אל"יף, ה' את ססיים בזרור זרורה סדני ססש'דייסה
 'רמה : טו( ל, )דברים ?סקרך וסמר סשלע'. כף בתוך יקלענהאיביף

 יעד סן גם ויחזקאל סטוב'. ואת סס?ים 4ת סיים לסיףנמתי
 ססק ו45ין וחיו', 'והשיבו : לב( יח, )יחזקאל אמר D13CC,ימלו

a~1KWלצדיקים לשטפים והמות ההיים בי הגשמיים, החיים 
 אמר מתים, הרשעים כ3ה יתפלותיו וסטשורררלרשעים.
 נברך 'ואנחנו : עוד וימר ?ה' ?הללו מסתים 'לא : יז( קטו,)תהלים

 : טז( מט, )שם ןה על סעיד ר45טרן הללי?ה'. עולם ועד מעתה?ה

 למקום ואמר סלה'. י2סני כי שאול ממד נפשי יפדה יל.הים'4ך

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



 ח"א ג מאמר. ה'אורשכ
 ב בנפרקבלל

 של.מה עוד ואמר אל'. מקדשי אל אבוא 'עד ין(: עג, )שםטלר
 4סנה'. טשי ס4ל'הים 4ל ישרב 'וההוס ז(: יב, )קהלתיסרוש
 בי מפרש יעוד בדרך בא שלא ילא זולתנו. בזה שהאריףובמו
 הצור. י4זרת סששי בכלל עוד הנזכרת סנשטי,.לס4ה היעודאם

 ס4א העולם ענין שזכרו לספקינו, טירים וה י42לה'ריטנת
 יבאר מישארות ענין ולזה, לזכדם. ערף "ין ריים,יקקומות

 ומקללה. מתודה יפימאד
 יאיש רל'א יטין ל.א תשמסה לא סנשיךת שנינקשו4טנ13

 ויענש שמקמול למה כי מתורה, מצד יריה זה שהגח,ימו
 .הנה "ם ססירד; מסר ס4סשות יקשאר הוא לידםסימתי

 ותאינה ההשות שת"טסדנה או הפועל, משסל עםשמחטמי
 בו, ונכשל זה שדמה יטמנו מסלמי ש"ש כמו טסת,4לז

 לטה ומתיסס, נכון גמול יהןה לא הנה ממני; ידךךלהמשכי
 טילף 4סד לחלק הגי? שיא ממה זולתו, ?ל לעיכד י"רוזשפיז

 : א( יז, )ברפות יטרם מאד. זה יבאר רז"ל בדברי והנהטטדר4תו.
 השכינה". מזיו וסהנין ידאשיהן ועטרותיסן יושבים"צדיקים
 עפני יהושע יסגי פיה כסגי משה "פגי א(: עה, )ב"בוימרו
 קדור לו עושת יסד שלסל "טלטד א(: קנב, )שבת ויטשלסנה".
 מותר. 4זה וסטריבות זולתם. רבים ומטמרים יבודו".לפי

 בו נבובו יצלמו מקשארות קנה העיון. בזה שיסכיםולקנם
 טה שיביא ראוי ולזה ודברים. טענות בזה והךבו אותו.שיעיב מי ומהם ט?יאותו, ז?יחיש מי מסם אריסטו. לספרימיסךשים
 בקצור וזה צלילם, לב לשים שדאוי טסך4רים בו, ריסםשסזקו
 שברצהו. מה אמתות לנו יסבאר מדרך ששהיעלג.

 שלש קוא בנעם, קנו ובו כלם שהסכימו שמהואטר,
 וץקראוהו במשפליו, יתצצם הבנושי שסשסל סאבת, :לקדמות
 ובשלישי, הוה. נפסד וכל נפסד, הוה שסל רסשני, נקזה"."שסל
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שבא ה'אור ח"א גמאמר
 ב בנפרקכלל

 יחיב הפועל, השכל האנושי השכל השכלת אפשר הנחשאם
 ססקדמות: כשתי 3יניסכו המחלקת וסטנם נזחי. בושישוב
 והשני, הוות. בלתי או הרות יסאד טשי סטזסלות 4םליסד,
 הפועל. השכל ש?זסיל קטנועי כשסל אפשרסים

 אשר שסיזסלות יראה, מהשטרות המטסית שמכתוגה,
 הפועל. השכל שישביל אפשר אי האנושי רסשסל הוות'יסאז
 וגה, נזחי. שנסיה בו קישר 4י האנושי שהשכל מזה,והוליד
 שבא 3מו בטשבליו, יתעצם שהשכל לו נקשטתשכטשר
 הוות' יסאז טשי סישסלות רזיו סיייטת' סראשעה3סקדטה

 ויה סט-סטת. השניה למקדרה שבא ימי שיפ-דו' בהכרםהנה
 הפועל. השכל, ישכיל שלא טה סללקנם

 במשכליו, יתעקם שהשכל ניסטת רכטשי הוות. סלתייסאן טשי שסיזסלות יראה ההשארות, שיות לאומרתוסטת
 ישוב להכרח הנה סיקיסת, הראשונה ההקדמה שבאסמו
 שבא 3מו הוות, ילקי לחיימם נזחיות, שסיזסלות 6סרניסי,
 ההשטרות. חיוב מזה והוליד המיימת.לשניה

 השכל שישכיל האנושי נשיל אפשרות שיראה מיומהם
 ההשארות חיוב המילטת השלישית בהקדמה ויולידספועל,
 דרכם. קצות אלה הן ספועל. סזסל כשמיעיל הינושילשכל

 הבסנן :סוד שסיא הראשונה, שהקדמה תמנם לאמר,ולנחנו
 הששי בכלל בו ספק שאין במה שקרו"ה נקשטת סנהזלי,

 הבה ליי הרב שכבר עם סיניה, מסקדטה סן סשגי.טסטטטר
 ישתהה תבדק לא - אמתית כשהנחנוס הנה קדקדה,על

 היא סבוללת שסטייה ששדם במה התבער ובבר רצונית.ססףה
 ואולם בזה. אפשר שהנצחיות שכן, רעל דבר. מלארצונית

 סראשעה. בשקרית שקרומה בשלררנ :באר סילישית,ססקדטה
 הנצחות יתן לא ספועל, לשבל סינושי השבל סזסלתסי
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 ח"א גמאמר ה'אורשכב
 ב ב/פרקכלל

 וזה במשכליו, יתעצם (שהשכל כשלאמר אלא האנושי,לשכל
 בערמי.מבאר

 שטסי הרא, סהשןהרת יקיוב שיסטר שךאוי טהולזה,
 ההפסד סבות לו אין אשר שילי עטם סיוטה היש, יידרשזנח
 שתשיג טה ייטזע'ת וסיסיה כקשי ישתשלםבעצמו;
 רךקשר שלמיטה, על 'שתשטר רארי כשי"א, רךנסלאותכתורה
t~scעך2ה סמלייך המסך להסרת מפסיק, סלתי אור יךסירות 
 , מקטי.שהוא

 ?יר טיקיש מעיון ש"יז לבאר הוא כן, זה ס2הרכאשר
 שהוא שלמה וזה, אותו, טסדב שהוא יך4ה 4סלטסקש4רית.

 4ל ישיב 4סד שסל ישרעיי' 4ל סנסרד סניסד, כיריבמבאר
 ררתני ומסלק סטרי' טהלק מרכב ס4?ם רסנה ; מקשוטעצמותו
 או מליך סטשפיע ס2ה - משסיע שכלי מעצם משפעעצמותו
 שהוא ימו ייסד, שי,א ףרוסני כסלק וקחיב ראוי =זולתו
 רלזה ןסודוטיו. י4ל ישרסיר 4ל שב שהיא ססטרי בסלקמבאר
 רהוא סיטתי. יעיין לסי יעקמו רטס:ב יביר מהשקריתה2ה
 הארץ על סעסר 'ונשב ז(: יב, )קהלת ייטרו שלמה,ש?טז
 ססרש יש ילא נמנה'. 4שר האלהים 4ל קשוב רסררסישף2ה
 ישובו ישומיו שביהירן יהוא ססקרי, ךססלק מריקני ססלקסין
 רלא הסלקים' מתדמי לסיומם עמסם, ומתאמדים ןסודומיואל
 טטטיד. ובשנוי מתנועע סהטר להיות קרם, שלמות כחסרקנו

 ודכקרת שלמות משיתו ייק?עות ששנה למה סרטני,רסחלק
 ק2ם שישיר וכסרב ראוי - טימנה וסלתי ק2ם סעליון,באור
 לסי טקסיק וזה מהשקרית. לחייב כקנם ןזה ובשלמותו.בעצמו
 מטסי.קנת

 מבאר היא י"יש' ולא יטיו טיענה סלתי n~nmteiואולם
 או במין שסמשתנה לעלמי קטאר שהוא למה רזה, ששדם.סטה
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שכג ה'אור ח"א גאאמר
 ב בנפרקכלל

 - איש או סכה מין - לעזמות מעזמות נעסק הואסייש'
 ניסד, הנה ל.א שסם ; בהורס ניסד טענו, יעמק 4שרוהעצמות

 מטילו; המס"ס דסי והוא עזן4ית' יני יעזמי יסד לרסרסיר
 יתחיב ; ססיסד סבות לה ש"יז משסלית כססש שהמרירולפי
 יאיש. ול.א ימיו טימנה ילקי סיומה כן,"ם

 זה אל אריסטו לספרי ממטסרשים קצת סכיא ישרריקנם,
 ייעצם האנושי שהשקל האוירת הסקירה קבלת הואמשעית,
 רמיזסל שהטשסיל להם, המסטת ומישייקשסליי'
 תיר ; ואיש מרבוי מקיל לא רממשילה ; יסד ד4ררמהשסלה

 בסרנו בבר ומנחנו איד. דיר - ההמרד אחר שמנפשותלסם,
 לכפש יש ]טיל[ ושקרוייה. ססיא שמקדמה זייף שקיםיטה
 רז"ל והנה מינו. נעלם מטהות היות עם ממשילה, זולתעימות

 ה' 'נר : כז( כ, )משלי אוטר והניתוב י"אור", כמקומות אומהצבו

 עורים עיני מסיר גר להיותו השם, לזה ראוי והנה ידם'.נקטת
 א(: יז, )ברכות ואמרו לשכינה, האור יחסו ולזהולשוכים.
 עמה 'ולהורא כב(: ב, )דניאל ואומר השכינה". מזיו"ורסנים
 .שרא'

 ואינה "חת, בעצמה שהמשכלה שאחר טסם,והמטה
 הנה 4סד; לסי רמישסל ממשסעה רסוסה רביי;סקילת

 במילית וזה בייש. אחד דבר - רבוכם סמון עםמיזללות
 בדיאה הוא בזה שיטרו מה ]שסל[ השבל. 4ל והגנותסיטול
 ששדם. סמו והקבלה מתורה יפי גמורה כפקיה שהוא עםוסלה,
 לאל רה-הלה הזה. בילל לע"ר שראינו טה התיערויראן
 וקהלה. ברוה בל על ומרומםלכדו,
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