
 ח"א גמאמר ה'אורשכד
 א ג/פרקכלל

 ז 1- השלישיהכלל
- 

: - 

 וענששמול

 היות והקללה, סתורה לפי לני, שים שיסר לסיונאמר,
 הסרדין טסרי לנקש .ורוסכי גשמי, מינים: שני והענשסימול
 אם דד:תסאר העירן.. בו יקסים שהרוסני זה עם והתבארטסגוף.

 ענ?כים. שלשה הוא לבאר צלינו שבשקר ומה טייאותם.כן
 העיון עליהם יחלק של'א באפן ויעקש סימול ידרכיס4סד,
 הם אם לענש, סיגי ושני סימול, טיני שני יכאורסשני,

 סילישי, יתחלפו. לה בטה מלנחלפים, הם ראםט"סלסים;
 הסלל פרקי שמנו ולבן סטינים. כשגי יקא ספקות קצת4ססר

ו..  של'שה.עזה

 מראשוןסטרק
 העיון. סליהם ?חלק של'א יאש רהענש, סימוללירכי

 בתורה נתפרשו הגשמיים אענש הגמול הנהראמר,
 העיון. עליים יחלק של.א מבאר הוא שהנחו, ואיףבמקומות.

 והקנאת הטבה היא בהם הראשונה שהטסה למה ביוזה,
 סמונע סטעיק בהסרת מטוב, כשיעיד ים ; שקדם ימוסילמות,
 ממנו למצלה שיש לאדם, הנפלאה ההצרה אל מצרףמשלמות,
 לו ההיא, סיערה שנו עם הרע, ייעוד ינם ; יויה רעילטשוים

 הוא הששחית, בשלן והגירה סנצוח טתועלתו, הנה לזריתו,או
 ההטבה יאת שהלתה שסר קרע. ?צר רהיא סטךתמלסר
 ח, )דברים יאמרו שהורה כמו בהם, הצזטית סכינהרססנינה

 אל.סיף ה' בנו 4ת "יש ליסר כקשר בי לבבל עם 'וידעת :ה(
 בו שהתבאר לטה בו. העיון יחלק של.א קטאר, הואמיסרך',
 שישפיע ראוי לשלמותו ושהוא האמתי, מטוב סייתוי")רר
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שכה ה'אור ח"א גמאמר
 א ג/פרקכלל

 קליף. ~כול היותו בו, ספק שאיז יטה שהחסרך טסייסחיבה,
 קטוב במעוד הראשונה וממתה העצמי התכליתולקיית
 הגשמי לראשון היעוד סכה המעיק, כסירת השלמותסקנ5ת
 שמוע 'אם : בו( טה )שמות ייקרי סיע. קלית - כתירהשסא
 אשר המסלה בל וגו' למלותיו והאזנת אלהיף ה' לקול"שמע
 מה הורה יתלו רפאף', ה' 4סי סי קליף אשים לא ימ4ריםשקתי

 ולזה המעיק. הסרת הטוב, ביעוד סראשוסה שסטיהשקטרנו,
 הטכע, מדרך איננו היות עם סי ר"ל, לייף", ה' 4ני "כיסמם
 רופיף ויהזה - רופאף סימתי המכול סטוב שהוא ה'לחיות
 ואלו בו. שמימין ראוי - נישף ובריאות בריאותף מנהיגר"ל
 לגמל הגשמי הטוב מקנית י*מרל' סראשיסה סטנהשסה
 סיעוד שיהזה ראוי הכה העוכר, לסעניש הרע והקנאתיעובד,
 הראשון שסמכלית ילא הנשמי. הטוב הקנסת כקמולהראשון
 הטסת מצד רזה לשלמות. וימונע סמעיק סקרת 04ם'ולעלטי
 העיון. בו יקסים סצד מזה 4שי וייעלה, ייקרך הימסימסטיב

 והעקש הגמול דרכי סי אמר, ססם' זה שח"ן5יומסר
 ומהם כוללים, מהם כתורה, שנתפרשו מה לפיס*שמיים,
 במקומות וזה המצוות, בל על שבאו בכוללים, וירצהמשדים.
 מ~חדות. מצוות על שסאו - ובי~סדים כתורה.טסך9מים

 : כא( כה, )ויקרא השמטה במ14ת קטוב סיעוד תאמר,באלו

 לד, )שמות הראמה ובמצות השנים', לשלש כתבואה 4ת'וצשת
 הקן ושלוס ואם אב ובכבוד 5ר4ף', את איש יחמד 'ול.א :כד(

 רז"ל ואם :טים'. רמארכת לף ייטב 'למען : ז( כב, ; טז ה,)דברים
 א(, )קמב, ילין גמרת יסוף ואלך" טוב שבלו "לעולםדרשוהו

 וכטצשה ידועות. קברות צל ירתות כאטר, כאלו שרע,וביעוד
 בתנאים נפלא, מענש או משסר בו הללט 5ין 4שרכסוטה,
 כ42לה. שבא טה כסי~רועים,

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



 ח"א גמאמר ה'עור"בו
 א ג,מרקכלל

 והיבלה. התוךה כפי עממם, ייללה כלם ישייפוואולם
 סיכרה. 4ל או nly~c אל ט"יססים והע"ש שסימולסיסד'
 יצלם. של.א טה סצציקה מססצךה בו כי נטךץ, תועלתורזה
 "דה שהוא סטיריים מימת בשחרייש יסרו, יטר 4שרוהוא
 בנרי 'בני : כב( ד, )שמות ייטרו בבורות, טסת וייחוד טרה,יאד

 שהרתה בטים, סטירים וטביעת סוף 02 ולקריעת וגו',ישךאל'
 שארה שלוד סכל 'כל : כב( א, )שם סיקרו עיטם, 9סםס*זךה

 יסמשגסה ממסיטה השה רלזה תחיון'. הבת רסלמשלי9הו
 ושיצעה במים, רס5סרעה סראשוסה סטלה שיקנהס4ל"ית
 ראוי וסנה הנסים. 5לו זכירת שטע קרישת של כסרוקהכיך9ה תקני זה כצביר 4שר לישמעל. נפלא נס עצמו סלקוםבאותו
 ה' גדול בי ידעתי 'צקה : יא( 4ח, )שם זה ישהרגיש יקרישיאמר

 הזה הךסר ולהיות צליסם'. זדו 4שר נף9ר סי האל'היםט9ל
 יתברך לשם ש?סס .ךארי סנה 4שר רהטוב, התועלתגדול

 כי חסד ה' 'ולף יג(: סב, )תהלים שלשורר יטר שמו,ויתעלה
 דומים תשלומין ילומר, בטצשהו', לאיש "שלם5טה

 עם כלומר, אתה" "בי באמרו והפליג טעשהו. 4לומתיחסים
 מףה, יסד טרה לטיש ישלם שדקדק ררוטמותף, מצלתףגדל

 לאיש ש~שלם השם, יקד על בל נם שיורה מציףלטובתו.
 הממרה, או העוווד בבחינת סתשלומין שיהיו כלומר,יטצשהו,

 שסיחינתו לטה שמו. וייעלה יתחרך הקציה בבחינת.ול.א
 טססדיו' קךטהר ישייר יערף לעויד, דבר ~"סיב ל.איתברך,
 עקש י"סיב קטן, בדבר ייו את רסטט?ה מלקומו; שנזכרבמו
 והענש שסימול יבאר, רלזה שיישר. מה בתכליתגדול

 ספק. בלא חסד הוא שמו, י"סרר סקציה בבחינת ולאכלחוגתו,
 )סוטה ז"ל יאמךם טךה. יחד מדה שיחנה בו ודיקדוק שבןוסל

 מלשים לזה וףזירו לו". מודדין בה מודד שאדם 'במדה ב(:ח,
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שבז ה'אור ח"א גמאמר
 א ג/פרקכלל

 לראשון הענין והוא זה. טטפות על מורים במלמיד,רבים
 סגשמיים. ייעודים "י3י בושיישטפו
 יהחלט גימרו של.א בסם, יריה שכסר הוא, סשניואמקם
 אטר בתורה גם במקומות. לחו"ל נרטז וזה זילתו' יצבישי"
 שהמעוד הנה להאנידו'. פניו 4ל לשנאיו 'ומשלם : י( ז,)דברים
 מטוב כיעוד מדין וכן יגיעהו. שי.א יצבי לעינר' סגמנטיצרע

 אפשר שיסר יזה, "סת". סייסים ש-דיעת לעינד'סגשמי
 נפשו לזכוך ואם טה, קוונות למרוק אם יגיעהו,שיא

 חז"ל ידלרי סנזסרים "סלה, של יסרריז ס7 דז,7לסשליטה'
 להקנוסם מאבות, שנמנטו כנסיונית עסין רהואכעקימות.
 ימה שזכרנו סמו סטצשים, באישרות לסם סימטריסשלמות
ששים.

 ץדיעים' כטנקים מסוטה במקשה שסיעוד יריה, שיסראלא
 המים על נמחה סים שם שס"ה יטוללם נקסלה' שבאכמו
 אסר ובזולתה, לסדקה, בה שמעלית וציה ; סטשסז קרקעכיסר

 ועם לטוב אם זולתה, יעבר ל.א ; לכילה 4סטףה סץטהשנקטרה,
 הגה - מיחדים או סיו כוללים - מיעודים שאר אבללרע.
 השני. הענין ןהוא ששרם. ימו יגיעי, NblU?צבר

 בגמרא ז"ל לרבומינו הנזכר הוא 7;3ה נו,ילישי'רהטני
 אסר נדון שסידם אטרם, והוא ב(, )מ, נדקדושין[ השנה(ייאש
 במעשיו, לידם סירות בזה וישו רבו. 4סר והעולםרבו,
 9לו, יעולם אי הרא' ס2ה 9"לי שייעל מה י9ל עימרשיריה
 לסף העולם יכל עצמו וש?ךריע זןיית' וטסיה ציונותטסיה
 בא לא דפם ועיר' עיר או כסדינה, סדיז שבן יראה וכסרזבות.
 מיני בו ש?שמרנפו כשלישי העקד והוא בתלמוד. מפרשזה

 סגש"4ים.כועודים
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 ח"א גמאמר ה'ועירשכח
 אללגעיק

 בתורה, ניטרטר לא סררסמים' והענעו מסמול דרסיואולם
 ש*סש טיללם, דסעולה רכים. יטקומות סקילה נרטזט4ל

 והוא, השכינה. מזיו מסקה ממגוף, ססךדה אחריהעובד

 יעודה נקנעת שמשלתו מה ידידך, ממנו בהשקהשת"ענג
 זטן סט"טיד דיקי"ה ריתמ?ק לצייקים. הגנוז האור רהואבגוף.
 4טס4ה ק"סלפ'"ם 4סי סט4שים טדרגות וי"סלפ'כנ"מ.
 מעוכר 4סש דכו  י4ויש' יגרף מ2מם' כמ4ים יעידדמקשר
 סהשך קשייה נטרץן צער הגוף,.תשיג מן קסרדה טמרמטמרה,
 יאור אותה רכבו משיסה' לצער אומה רדמו טילה.מסך

 גם רי"מלפו המולשים. שכפועלים דק היותר להיותוהגיהנום,
 ישיגו שטסם עד ניקלה, ש4א ימו בזה, סעוירים מדרגותמן

 וכקר סטל"ית. מחבטה שת4יי יעי ט44ל1 זמן רממריקסצצר

 לזקרם. ערך סש4ה,,.8ין לאש בגמרת פרטים בובאו
 ועקש כקמיל יעיון ייכים איך ל84ר' שצריף טהט4ל
 למה כי רזה, שקיטר. סטה יקלרת זה י"84ר ולסרסריסיים.
 שמשיג 4ה, קטאר הוא רוצני, צצם סיומה בשש,שניקמר
 לה סגך9ף זררחניות תדיק נטשר והמענוג no~jacמסלית
 נילא סמותר סיוסנמית שקיא בשכינה, ימדיקהקטיעה.
 ילתי ומעניג שקסה 4זה שמשיג שיתסדב, טה הנהשיישר,
 לפי ממצנוג, יטין מששות מדרגות שי"מיפו ילאמשצר.
 ?דיעת ולציות נגוף. בעודט מקודם דמדנקות סטייהשעיר

 הנה לטיסה, שתקטף מה משיג כשל.א קנה אמת,ססססים
 ההפסד ממנו לה 11ia~lzi שיישי עד כטדץ, צער nraמרגיש
 עצם משש בי ששדם, יטה שק"84ר למה כי רזה, הזמן.בארך
 זולת הוא רסמצנוג וסחשק רשסטק9ה שמשגלה;וולת

 צצם ייסיד מרה שתצער סעי71' ירמיק לא ; כן נםממשקלה
 מירק. יזה קטבו מה רזהו מרטן. יארףמשש
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שכש ה'אור ח"א גמאמר
 ב ג/פרקכלל

 סטניסורק
 שהנה דצם ; ט"סלפים סם "ם כענש, טיני ושני סימול סיגי שניבבאור

 י"סלפו. זה 4סה ט"סליים'יבם

 בענינים מ"מלפים סיימם ש54מר, מטה ך"ה יסר כיואטר,
 בשל.שה. ומיכיטיםשלשה,
 סיימי שסיעוד "סד' )סם' מתמלפים שהם השלשה04
 ומיערד ייטל. לסירם יקנה רל!ה, ןנסש; יגוף כציותולירם
 בלתי יקנה ולזה הלב; על טמגוף מטרדה 4מר ל*סשסררסגי'
 .מגבל

 וסיעוד שכתרנו. רמו יגיע, שי.א וצבר הגשמי שמיעודשני,
 יגיע. של.א יצבר ל.אשגוסני

 וכיעוד רבו. 4מר נדין סעולם מנשמי שכיערדילישי
 טצשיר. לפי אחד סללררתני,
 מטוב שמיערד אחד, בהם, מסכיטים שמם השל.שהוצם
 מדה כן גם אקד יכל שהמעיד שני לעובר. קרע ומיעודלעוכר
 שקודם. כירק ניסיי וסר הגשמי ביעוד ימנם טלה.וסד
 המסלית שהנה שאחר רזה, בקלות. ייסער הרוקני, כיעודואולם
 הפרדה, אחר RiO3C מענוג סן גם רהוא הדבקות; -לעבודה
 מתיחס מסמול בן, 04 קבה ; רהשגמה השבינה בזיומדכקית
 בחניו סרחוק העובר, ענש כן. 02 רסססף סק"יססות.מסלית

 ענש סנה שבטיסה, מה טסזנת סנסש רחוק הבהטמדכקית,
 טה לפי כל, 04 שסירם שלישי, ההתיססות. תכליתט"יסס
 מעשיו. רב כלומר רבו, אחר נדון סידה, ראש נקטרתשנריה
 ג, )אבית טפסרו כסתימת צקי)א ר4י סן גם רטז שלזהויקשר

 סטצשה". לב לפי "ומלל :טו(
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 ח"א גמאמר ה'אורשל.
 ג ג,פרקבלל

 13ילישי4,3וק
 סיעיד. סיגי כשני דקרו ינקות קצתיסמר

 שיעבר הנה אם מסלה, : בו וספק כסר מגשמי, ייעודקטנם
 כן? כמקרא לנח "יר שזכרני, טמסבות לטסת יתקייםשלא
 אינו סטוב שסיעוד יללנו סשרש והנה סטוב, היעידוביחוד
חוזר.

 שניסב. טה סיף לרז"ל טסטרים נראה שאנסנושנית,
 ליסא". צלמא סמאי מ14ה "יסר : ט לט, )קידושין מאמרםרהוא,
 טלמא, מלנא בזבומא לאו וטזוני, חיי "בני : א( כח, )מו"קואמרו
 סותרים הטיירים 4לו פשט רחגה מלקא". מלנא בטללאאלא

 שייקום וזה, קצתם[, נית קצתם סומר שבמצאם עםססתוב.
 לישר4ל". טי "4ין ימרו: א( קנו, )שבת4חר

 ךבו". אסר נדון "העולם אמרם: בקבלה, שיא מהשלישית,
 סיצטים שסצייקים פךצנות, ימרת ימכן איף התמה, מןוהוא

 יראה וכיר בעוונם? יסקלו רשעים, שךסה בעירסיושכים
 אלו הנה סאישיית. בהשגסה' שסירינו טה סקרשיסוה
 מגשמי. ביעוד שן9פקו שיקשרמיניקות

 הוא מחלה, בן. גם בו שיספק אישר הרוחני, ניעורואולם
 יעבר של" סימתי, והענש מקמול עקר שהוא טסיי מילא,מן

 שסיננו הגשמי ונתקרש סתוךה? נססרש לא 4יך עיע'שלא
 יגיע. של.א דשיעבר אמתי, וענשגמול

 יורד רע דבר "אין ג(: נא, )ב"ר אצלנו שסשרש 4חרשנית,
 סיע יגיע 4יך לעיון, עמי וטקסים יעצמו, 4טת רהואטלטולה",

 לסייע התוכחה, צד על שיסוה לישי דאי ייברך? ממנולנסש
 זוללה. בו יתיש לא לתש ממגיע שהרע לזולתו,תועלת
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שלא ה'אור ח"א גמאמר
 ג ג,מרקכלל

 יפי ןהנה כססש? זמני ךעסש טרוק לז"ר 4יךשלישית,
 י"ב בגיסנום רשעים "משפט : י( ב, )עדויות יטרם בן. לנחסקסלה
הדש".

 הפושעים שנישות ניקלה, שרש שהוא לפירניעית,
 רגלי כפות מסת אפר לחיוטן א( יז, )ר"ה שימר עד~אבד*ה,
 שאין השכלי, סרסר הפסד ?קיר איך התמה, מן הוא ;סצדיקים

 כישט אפר, לשוב ס4ם שתיסד, הנח ר4ם ההפסד? סבותלו
 ?המאמר

 ךבו, אחר נדון שהאדם סיעוד, יזה ז"ל שטלטלםסטייקית,
 שלא יריה שבזדו, לעברות שבמעוט רזה, מתמיס. ךירהוא
 של.א ו4ם נישולה; טסם שב שהוא "ם טסלשה: T?gsCישנע
 שסרי רבו? אחר נדון שיך טסם, שב אם רזינה לטריו. רהואשב,
 זה. על לרז"ל מאמרים יורו בישר צברה, צבר לא כאלוהוא
 לו מהעבודה רחוק היותו שעם יתכן איך במריו, הואואם

 ז"ל להם בא וכבר והדבקות? הקרסה נעימות אל יזעהיססרך,
 וטפלו שחד, ישח שיא זה צל כב( ד, אבות להרמב"ם פה"מ)עיין
 לא אחת, מצוה בעשותו אף שהעובר, מהם, הכונה מצרה.שחד
 שיודי. טסצכרה בשובו 04 כי בו?59ר

 סייר הפך הוא סטןת, אחר והענש הגמול שהניסנוששית,
 מבאר, שהוא וזה, סבליי? סייר יסק ?זנכן רעיךסרדיני,
 - ההפך או עובד/ שסרה ידךך - ובנפש יגוף ייניותושסידם

 להישם זה, ריךאה חיסדה. נסרי הנישו יטין ט"סלףהוא
 לתת יטבן ל.א סמדיני, סישי בקק והנה נקדר. ט-סיטיםיללי
 עמו טקכים הוא ר4ם שטעון' שציד סצבידה חלף לראובןגמול
 לתת יתכן שלא שבן ונל בטיש. מתחלף להיותו יזה,יטין,
 למי49ל גמול למת הימסן יטין. עמו מטחלף שהוא למיסימול
 4סךסם? שצפד ללבודהסלף
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 ח"א גתאמר ה'אורשלב
 ג ג/פרקכלל

 כ4סש, סללתי ממשי יסק זה שיצבי ישנניםיביעית,

 י4טת' טיייק 4י34ן ו4ם טסלשיי; ,מנקיד שסלק שסוסהמסרי
 ניךד, בחיותו אשר יעלמו דיסקו במרקב, בהיותו שמפשוטלטה
 בחקו. זה שיצבר סנים 4)ל מזקיות;, שני ,כטך)ב חיו לא,ואם
 ןנסש, יגוף הידם נצנש או שסמל ךךך, לו )מר ל" סייעה3ה
 מייחס? רסיותר 2כי7' יותר יך4השלער

 הרוקני. כיעוד שץ9פק 4סשר מינקות 'אלוהנה

 ביעוד תחלה, 4ם מיסקית: 4י' יסטר שגאטרפראיי
 במקרא שחנח יטה מגסלה וכראשון, מספק פגהמגיטי,
 שכן רכל יגיע; של.א יעבר איך מטוב, מיעיר שכ7 וסלסישיטות,

 ממה סמרו אין ; חוזר "ינו הטוב שסיעוד אצלנו, שמשרש"מי
 הטובים, שהיערדים נמצא כיעידים, נקיק שכישי ויה,שיקשה.
 ריין והמשפטים. ךססקים המצוות סל קיום רסנאי יקשרשסם
 מגשמי היעוד ישיג של.א יעבר י" מעטר, יזה היא שישה9סק,
 ; היזר ולנצוח ומרוק לזכוך יצירך של.א לטה בטקךא, שקאבמו

 ס?ה כישר כילמות, להוסיף סנ9יין, צד על יאה ס7 4םאלא
 רב לפי "סלל יעלנו שמשרש לפי 4)ל tctty ימיני 4יךסםעגנן

 שייקים - בסרוש נךמב לא ד4ם - נאמין הגהמטילה",
 של.א יעבר שיקר ילא מטסיה. וב לפי לעווד מטובמיעיד

 אי7 חגה יגיצ, שלא היה אם 4)ל שזבךנו. טססבות לאמתיגיע,
 המגיע, סטךטה שסךע למה חוזר. זה כשכיל כטובמיעיך,
 מטוב מדך2ת יל להגיע שמקליתו הסטת. לפי טוב הואלצדיק,
 כהוא. מנ9יוז או סךע יזילת מליס מגיע סיה שיא מהסיטתי,,

 "י7 יגיע, לא הגיטי הטוב מיעיד היות שעם י"טטת,ולזה
 בפרוש. העוד נכתב לא ואם מלב, סי על )עובד גם חוזר,מיעוד
 ראם צד. בשום ?צבר לא ש3במב, יאפן )תורה שלא הערד4)ל
 אצלנו שסשרש - רשעים שךיז יביל יעיר שיףלהסלה
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שלג ה'אור ח"א גמאמר
 ג ג,פרקכלל

 משגח להיותו ימלט, הזה יאיש - יבי אחי 3דיזשהעולם
 כטסק בזה ודי שקדם. בטה שקשדשנו ימו אישית,סיקסה
 .כראשון
 לרז"ל, המיסרים בישוב מפסלים דסילישי, סשנירטינם

 ומלמוד, הכוללות שהקימות רזה, שיקשה. סטה המרםאין
 יקדם כמלמוד, *דול שרש יינם יזה סיסט"ות. בםטסן

 שנאמר ממקום ומסלו היללות, מן למדין "אין : א( בז,)עירובין
 לאו רמזתי סיי "יני לאומר: יטמיר הבונה דלזה, חוץ".סין

 יעבר של.א ר"ל: לגירי, בןכומא ירזה: מלתא", תל?אבזכומא
 כשמקדה יזה, סקלת. ךלוטר: טימא" מל?א בטזלא "אלאזולתו,

 תסור ל.א יעמים הרבה הפכו, או ההוא הטוב רסיסתמטצרסת
 היותו עם רבה, דלזה, היכו. או הזכות ישביל המעדכתהוראת
 יכוייל לו המיחס מטוב 4)ל ; תקלי" "שתין חסדא, ברבצדיק

 האמתי. הטוב שהוא הקא, לעולם לו צפון הוא סנהז9יימיו'
 שכסר כלומר, ייקלט. : ירצה לישריל", טיל "אין כן גםוקמרם

 שיעיו להם ית4מת הנה ייחוד' שריחו יטדר4ה יחייישיא וימנם המזל. הודאת סקר שישיחו במדרגה שהא94שי
 3על דנאמן העולם. או המדינה, או העיר, רוב 4סרניונים
 מגויים יריעת שייד יהוא הנשמי קטוב לו לשלםסשסר
 4סל לו. שטויסס ושעור העממי מסטוב לו לשלםמסם,
 יישלו לא הנה הישית, סש*סה משיסים שיסיו יטדרוהושיקיו
 זהמם.כציוז

 שהיקר ירצו, ליבא", עלסא בטאי טווה "שסי כטרם4סל
 זה, עם וירמי ששים. כמו הזה, )עולם יינו לט?וותכקטמי
 המצוה, לשבר לראשונה סגינה צד על "ינו מגשטיירוסטוב
 מטוב הוא האמתי רסשסר סשלמות, מעיק מטני לססירילא
 הנשמי. כיעוד )זה הרימנישי.
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 ח"א גאאמר ה'אורשלד
 ג ג/פרקכלל

 סרו ל.א 5שר שראשון, הלפק הנה הרוחני, ביעודואם
 9סק שעין וזה, שלקשה. מסה סמיו "ין בו, מלמקממקכקודמים
 לנפש רוחני יעוד טס4ב ובטבע בלצם היל.הית,שסתמנה
 רזה סי'סנמות. מסלית עם לסם 5שי ומדסקית לקשיסעייד'
 שקבל ימו ותלמידיו, ו24יו אבינו לאברים טיך9ם שהנהטטה
 אחר כי סעקךה. יעיין ביעוד אצלו רנתאמת ועברטים

 ביצחק 'כי יב(: כא, )בראשית ייקרי ריזסק "4?סםשסן9חף
 הטוב ולהחליף לו, לשלם אפשר שהיה י"לטלא !דע', לףיקרא

 הנתה סיאת ולאמונה לה. עין ס?ה ל.א לאמתי, בטובסטךטה
 זרקם. ולכל למגיסם הורישיס רסיבית לאד, קירקעתלסם
 היו דלא הלשה, שמזרים עבודת סובלים יזך"ל בגי היוולזה

 להם שומעין ישראל היו שאם יחשב, שכקר יראים.עובדים
 מהם. כיסד ?פות *נים יסיר ש:קבלום לאלופיהם,ועובדים
 עובדים היותם לבלתי רסךלות, העמות סויליםולהיותם
 לסיימם נישי, *מול קקיים שסיר ך"2ה, 4זה יילירימם'
 החדוש כמינת דייש שסה "4ךסם/ אמונת אחרנמשכים
 אין בן, ו"לסלא ]ס. יני שנווטיי מסיית שכע עם מילהימ14ת
 המפלג ממשעבוד ולצאת מגופנית, מסזלסה בישרים שסיר9פק

 שכנישי, ממין שנעשה סראשי2ה סטיתה רהנה ? ל.א ונויךמהוא.
 רלא נשמי יעוד ל.א בו נמצא לא הבשר, שסילת אטורוהוא
 בהם הזה ל.א טלרית, שכע ]ס סכי דנ4טוו ססס"ר, יישקמרריקני.
 לא ל"ך?סם, עוד סמילה ט14ת וךשנמסךשה כן. 2ם רשנייעוד
 הוא האל.הית לתורה לרוקני שמיעוד אלא רוחני. יעוד בהס?ה
 מתורה ישנשלטה רשה, לסם. וקקול 4עזמי' טז4לך9ר

 למה *מור. מומר בה ה"ה הרוחני סיעוד סטטיטה'ס5לקית
 בהם קק"ל ס"ה כלהיית, בן גם להיותם הראשונות,שסתורות

 סאלהית כתורה מנשמי מיעוד ט4ל ניסב. לא ו"ם וישי,יעיד
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שלה ה'אור ח"א גפאמר
 ג ג,פרקכלל

 ביחוד ואלא לאברהם, אלא ההיא, העת ער לעולם, נשמעל.א
 היה גשמי, טוב האל.הית לתורה שיתחיב אבל המילה.יט14ת
 והסלא. סנס דרף ועל מטכע' כטד לחיותו ולסךסם, לסיבסריך
 יראשוד. שדוהרי

 איף יכאור: נמלים שמם ךסרייעי' וסקולישי סשניויענם
 יורד רע דיר "אין אצלנו ומשרש מחוטאת, לשש מרעיגיע

 ביזם הפסד או טרוק שיר 5יף שיניע, ס2ה ר5םטלמ?לה"?
 לטה כי יהתרו, שנאמר ךאוי לצום, יסק הוא ואםולשכליי?
 סמזסלה; זולת רוצני, צדם לחיולה הנפש, מנדרשמס54ר

 - ההשקלה זולת רהוא - שהתענוג בנפשו, מבארוהוא
 לה, ישר רמדכקרת מיחסה מתעננת הססש סיותשצנח,

 וזה, ומתיעל. פועל לס סה קנסני יסר ; המשכלהבימצעות
 על רמלמ בעלטה. התענוג פועל - במעל המשכלה עלשהלח
 פועל כס כססש נקשטת יכייר טס*על. כן, אםמשענוג,
 שסבת ויה, ההפסד. מדבה שיתחיב רחוק, איננו הבהומתפעל,
 מטס*צלות מלחות השמע בלתי אלא, יינו כדירים,ססססד
 הלח שהוא בנפש, מפועל סלם ישה2ה דלזה, מפוצלות.ללחות
 על[ ]הלם שהוא סטו~פעל, מלם 45ל מקבל ההשכלה,על

 וכשיהוה תיסד. ולא תשיר לטך?ה, מנחת היא הנההמענוג,
 מצער. וישייף טיסה, מסך תשחי נשטע' כלתי מפועלמלם
 עד ?תסדק ואולי הצער, ביה מטדרגות שתטמלינהאלא

 או דבר, אל תיסד אם : שסחקידה ילא ההימד. ממנושיסמיב
 שדלתי היה ואם מהו? דבר, יל תיסי ואם דיר? לאאל

 אסרי הטירון, שהיפסד ידמה, לסר ס!ה, נעולותססקיךה
 לעים טשי ממענה סססד הוא ב"גיהנום", מישהסצער
 ]יכנה[ "שר והוא סכנה. בלא צלם רום נשיר יילריטסעו.
 ישל'א דאולמ, נירף. "שר ס?ריף הריר שךרי שהואייסר,
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 ח"א גמאמר ה'אורשלו
 ג ופרקכלל

 מרוק לו שיהרה דחוק "?3ו ממייסד, ס"סרינה כטדר4היאה
 כמדרגה. ש"שטי מרטן, צבי וטמר סילתו,, תיזר כרשיזט3י,
 מינקות סל ד"רר וזה לעד. שמי רי"עלה' י"סרף למייןוןה
 זשן4ה. טה ?5יללז

 ל5י נדת סידם סיית סיעת מנילה מסטישי, השסקואולם
 שיעיד על ניטי שוה ישיימר, שאר,. אפשה מצזיו,ןסרלב

 ביעוד בן גם מדעת זה ?""טת סנים סל על ו"ם גליד.מנשמי
 יייז משב כין סי רוה' מ?זיית.' לשף יטזעי נכקש ק3המששיי,
 שב של'א רהוא, ליזעי; כיניתם ימצא כבר יטריו,מעוטי
 של.א שנישל או ; .השיסה דרך על בה ניעצל אםבתשובה
 "רב רזה ובסיוצא במעל. דלא לטרד לא י?רו' טט4דבניטר
 א(. יז' )ר"ה ססד" כלטי טטה 'מסד

 יסתרו, שלאמר דאוי ק3ה במין? העוכר או סעוכד זולתיצניש אי יומי "יר לעלסי, כישי מאלה סששי, משסקקטנם
 שהומה ילא ; סצ?ם טנדר ק"ס"ר' כעשר הנסש' ונקייתכי

 עם יק""סדה ס4נושי' ששלמות לו שתתן למה לגוף,צורה
 ילחיי"ה ט"מ. שתטרי ילא יעזטה, תשתפה לא שטנם ;סגוף
 קדם בצרמו הוא משא, מסלק וף2ה טסירם; מניידסילק
 והרע מטוב ראה ממגיף; שכירד ילא טש"נהן ילתימסירד

 שימול שיס2ה יתכן, יסר ק3ה ; ירטת ררע טוב שינברסגותיי
 והרע הטוב שהוא סילמתי, וגורע שטוב - האמתיוהענש
 . ייהרוחנינ

 סמר לא "יך י n5Klaa מולה סשייעי, בשסקרירם
 סיות "מר ונקש, יגוף וענש ימול לידם שיאה לקלסיסייר
 התר הבה ואש? יגוף בהיותו סעדם למרי, או לעבודהמפועל,

 נטחנת שהסיין לפי בלילה. שיא מה לפי מאד, שיקל מטהןה
 להיות לעקמו, מזה מחילית הוא ששן4ה, מה לפימסתים,
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שלז ה'אור ח"א גמאמר
 א ד/פרקכלל

 מרשני 'ורבים : ב( יב, )דניאל יקטרו ונכון. מתיחס רך:ענשסימול
 לדראון למרפות רעלה עילם' לשי "לה יקיצו, צפרקדמת
 בג"ה. שהא 4טה ש"מ4"ר כמועולם,,

 בקקת מצאנו י4ר הנה קרבה", טויה "טוה להיותוהנה
 ישר מיתה. טעם טעמו של.א בקבלה, שבא טה לפיסססידים,
 'סים : ג( ב, )מ"ב ?"ס סנכיא אלהי על כטקרא למקושמקללם

 וךסב אש בסוסי שצלה עד וגו', לאשף' מעל ידליף את ל.קחה'
 : כג( ג, )מלאכי הנקיא 4טר כישי עלה. טסרה קום, ועוךנואש,

 הלדול ה' יום בוא לפני הנביא "לוה את לבם שלח אנכי'חנה

 על ומרומם לכדו, י"ל רסטקלה עיסקית. סל סטרור94אז
 רמחלה. קרסה9ל

 ותרביעיסילל
 פטמיםייחרת

 ש4א כמו מתורה, מן שהרא 44טה מקבל סזה שמשרשלסי
 ארבעה בו, לבאר שצריך מה סנה יפרוש, א( י, )סנהיייזכטינה
 תכליתו השני, יעלמו. סזה הדעת כאור האסד,ענינים.

 כשרש שיישר למי סטילג סעסש סכת סילישי,רתוצלומיו.
 סתורה, טז שיזינו סאיסר לענש הזה, כדעת שהדו עדסזה,

 שעסקות קסת סמר מרקיעי, ס4א. לעולם סלק לישיגיז
 טך4צה. סזה סילל פרקי שטנו רלה בו.סנופלות

 מראשוןסירק
 4עזמו. סזה מדעתיאור

 תהה סטם ס4סד, : עצנים טך4צה על 3י למעיר זריךוהנה
 סלק? 4אי-זה חלקית, תקנה רעם מלקית? או כוללתסהחףק
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 ח"א גמאמר , ה'אורשלח
 א ד/פרקבלל

 וימותו יחושיסם ?עמישי אם ,סייישי, סמקנה. ~IGrהשני,
 הדין יום סהיא בעת יהיה אם הרסיעי, לא. אם קומם,טמר

 רז"ל. "צלסטקסל
 י הענינים, סאלר סמטת בידיעת לסשמטש ףרך "יןוהנה

 הדעת רטשקול !ה, על כטק?א שלא ומה מהקבלה,אלא
 מןשני "ורכים ממרש: שקא טה לפי כי ראטר, לסד.דס9סרא
 של.א יך4ה כסר )דניאל( דגו'"1 עולם למיי "לה ?קיצו, צסר"דטת

 "ורבים אמדם: לרז"ל, סדךש יזה יקכים וסנה בוללת.תאה

 ?שני". סל ולא רגו', עולם למיי מלה ?קיצו לסר "דמתטללני
 תחלה חלק יחי-2ה ס9סק נשיר סגה סלקית' כן "םולסיומה
 הגמורים כצדיקים n~nmuj ממרעת, מיסרא הרתה וסברמממרה.
 עולם". לדךאון "רעיה : יקטרו !ה, הסך uinbn שיא ילא ;לסד
 ממחרה. בו שחסרה ממלק יידיעת קבוסה שיוסיף ממהוזה
 הוא, )זה, קטטת לידיעת הקמיר סיכון שסף?ך יראה,רחגה

 סרה. שלצום סילא יממףש מעבורו 4שר סמסלית עלישנצמד
 מלק יקי-2ה בקלות ימסיר אולי התבלית, על ליקדנוכי
 עד הלאת הסקיךה קנסנו רל!ה, סזה. התילית שישג ימטמת,

 ia~a" שיסד לטה יסקות. קצת סמי בי שיעדני מרביעי;ססךק
 עמה יזה דדי בג"ה. סיני כסרק שנבא יטה המסליתעל

בראשון.
 טסלקת שאל יחשב יסר סמקנה. כזטן שהוא בשני,ואם

 ב( )ה, יומא טסית שטישט וזהו לרז"ל. 3?סי שניצא בטהסזה

 מטשיס. לימות סטקףש כית כהן יזטן המחרה שתקרהיראה,
 על וייטהר ? קודם מסם "י-!ה רטןנט, טזססת שילו: ששםוזה,

 סרי עטסם. והקלן משה סיסט"ק' ליש?ססה ר4ירי:סקילה,
 ואין ממחזה. מאה ביסט"ק סנ?ן שיממלת יישיטיתשלקחי
 שי.א סאה, ושמבונה מלשוז, מרססת צד על שיטרי,!הלומר
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שלט ה'אור ח"א גמאמר
 א ד/פרקכלל

 סדר רב שסרי הטשיס. יימת עד שאלה לאותה לקוםהנה
 ואיך לטשיחא", "סלכתא הוא בו שבאו והמסלקותקדשים,
 כאטךם הזה, סשסק טיני וי4"2 סיטי הנוקינו משנות והרבהלא?

 ריאמרו: ייסט"ק ישה "טסיה א(: )ל, סקנה ראשבגמדת
 יסד מקטר ומפשט וכו'". הטז?ח יסייר לסלנו לא סיישטקד
 התחלה מקןה שי.א יראה, מקומות יס?כה סטזסרלשמואל
T~T3סגה לעולם כיל "יל ססרוש תטי שהוא תה, הלעיס. ןמות 
 סיחיה סןטה יוכלר כליד. מלעיות שעבוד ילא סטשיסלימות
 כגטים כי ששן4ה, למה ייגיסם, לצום הפרש ס?ה סהוא,כןטן
 כל 4ז ויתקןמו ; ה' את לציד יסד שסם לעטים סל יקייסטם

 האלהים בחקי הולכים בחיותם בנביאים, שבאוסיעודים
 ימאמר וסצנות, הבנים שישאו עד ה', את ריודעיםרתורוסיו,

 'טטטר לפי רשה, לאלה, דומים רבים ויעודים א(, )ג,יוטל
 אם ויחלק סיחיה. זטן סטשים ביאת בתחלת יק?ה לאשמריל,

 אי34ו שמואל מאמר ר4טנם ביומא. שבא הוטךא לקשטבן
 רחוק, אינו אמנם, צליו. שיסלק מי טסססטים כי ביטרא.מיקם
 יזלם, טק)ל שסיה האטר, ש4ייטא' סהוא סט4טי עםשייכים
 שקא רשהמאמר המשיס, יביאת תכף יהןה ל.א כיסט"קשיייז

 כיסט"ק כלז לעת 4סל ךליד' סטשים ביית על היאטשמי"ל
 שןהןה, ואיך יוחא. הגמרא מיעט שיך4ה סמו התחכה,תהןה
 ולזה כן. ?ישיטות יקשיבו הסיא, הקג?א ישט לדחות לנואין
 בתחלת הכה הטייס, ןמות יתחלת שיקוה שייף ש?4ה,טה
 השני. סעניז והוא האמתית. הקילה לפי סיחיה תהןהסכית

 אסרי וימותו בחושיסם ישמישו אם והוא, השלישי.ואם
 הערף. כל מבאר רז"ל ידברי 4זה טלאנו ל.א הנה ל.א. אםקומם,
 בי בו. ונטחלפו דעטם, טשקול )זה יירו ז"ל הטסריכיםוהגה
 על חבר 4שר באגךת וביחוד הגדול, יחבורו המורה,הלב
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 ח"א גמאמר ה'אורשם
 א ד/פרקכלל

 העולם הוא רז"ל לדברי המזיר סלא שמעולם יריה'סממנה,
 אמרו כהוא ריעולם מ2ד. סטית טסרי ויסד יסד לסלמלא

 צדיקים ילא רמשטיש, ומיסה ישתרה סכילה לא ביש"4יז
 יזטן טלל סיכינה". טזיר תסנין יךאשיסן, ועקיותיסןיידויים
 נפלא, מענוג הצדיקים בו וימעסגו ושתנה, אכילה בו ישסיחנה

 ויהיו ימותו, כן רטסרי )ראשונה. קשיגו שיא מהוישיגו
 במחלה. שהיו "טה עיולה קטעיה מקא לעוללנושותיהם
 זטן על שטר סהוא שהמקטר שיך4ה, מ4 דעת מאדיהרחיק
 דבר יטליא לא יתברך היל כי יקטרו, הדעת זה רקזקסיחיה.
 מקיזת לו וסללה רלי. יילל ילא ?סי שזה ולאלכשלה,

 יראו ול.א להם ]עינים הפסילים עובדי כמעל סיכומיםיבשיי
 סטנשים ילו אצל חעוה"ב בני "ראולי 4טר: יזה ובלשוןוכו'[.
 עמודים או צללים הם ואולי גופים, 4ם סי "יסיים, כצלייינם
 לסל שחוק 04 כי היסלים 4לה דעת יין מרקעות. קורותאו

 באן. עד לחכמה", לסם ומהי יסרישון ססרש ימז סיסעטים'
 רצוני, סנה. כדעת 9סרד מסיטי "תו אשר ורכים הואוהנה
 אשר בדרוש ואולם רז"ל. בדברי המזקר הבא העולםיכאור
 טיל קרב, דרך דרכו סממפלספים סטסרינים קסת בו,קנסנו
 סיעת קאד קרקיקי ז"ל, סיקס"ז ומקללם עמו' לדיליםסרס"ס
 וזה, סיחיה. זמן על שנאמר כישוטו, סטטטר רלקחרסגה,

 היות על הוך4ה, יורו לרז"ל דכים טסטרים רהבה רשתנה.טסילה בי שפיז ללמד לצרבי ל.א ט2ד, סטית אחר סלאשלעולם
Dlainמסטרים יפרוש, לסם דנטצא סמליה. זמן על סטטי סגה 
 )סנהדרין יקרם והנה ימותו. ל.א כממגה שסשטים DV~O/יורו
 חרזריז מינם שוב למסיות סש)"ה שצתיד "מתים א(:צב,

 טה על וסטיב סימול, ישער סרט)"ן )זה שפטריך ימרלצסרז".
p1tnnxti4סם. סשמוש לתילית הגוף ילי מציות סמורה סרב בו 
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שמא ה'אור ח"א גמאמר
 א אפרק3לל

 5יז ומס"ס סמףיה, זמן קדם השמוש לערך ככרייה סןענהכי
 עמקים. סודות הלאת יצירה וש יי רעיד, מסטולה. ררזהסשן"ה
 בקיומה. סים רוצה ובעבורם בראשונה, היתה כעבורםישר
 אינו עליון, בדעת בהתיחדו ןנפש, בגוף המקיף הקיוםרקנה
 הננקז סויב' יעיי קולו רקול2דוו. י73שדץ סעיד הטכע, אצלךחוק
 כישסם יי"ל שמסקיי סמק ומין הקללה. מסודות לסודותבהם
 שני כולל הוא סןה שהשם שיריה, מה ואולם הזה. סלעתןמןקי

 בפרק שיבא ימו משגיסם, אלד לכל בו וישממשוסעיעים'
 ישר וכתועלות בהבלית נמבינן שסישי אמר, 4ם c~Aa.לרביעי
 הרב לקשיות מקום ושאין וסרור, נכון הזה מדעת נילאכמחרה,
 הזה הדעת סךרעת נניס ולזה, לכשלה. סגוף ילי מהיותסמורה,

 4זה רדי בזה. סבוילות פיסקות בו שיסדי הרניעי, הפרקעד
 כילישי.עמה

 סקקסל הדין יום ההיא 4עת יסןה אם רהוא, הרביעי,ואם
 מלדול סים יום סי הבבואות, פשט לפי יראה כ4ר רז"ל.אצל

 : ב( יב, )דניאל שעמר ימי סמף2ה, יזמן מחלה יחןהוסבורא

 לסרפית וילה עולם, לסיי טלה ןקיצו, עקר שדמת מלשני'ורבים
 מהרה אליהו, ידי על 1צשה סלה שסגס ון4ה עילם'.לדראון
 5ל:ה 4ת לסם שלם ונכי 'הנזה כג(: ג, )מלאכי כיתוביקלה.
 בן, ראוי ה2ה ולסר והבורא'. סינדול ה' יום בוא לסנישנניא
 נביא, ע"ן ליה סים מנפלאות ניתובים שנסלא מה שסללקיות
 נביא/ צ"ן להיות ראוי סיה הזה, ה*דול סנס ילזה, לזולתו.לא
 זצ"ל. יאליהו שנמחטת ימי ונישן יגוף מליך סעשותוחסר

 *רביעי. שבעבותו מהוהוא
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 ח"א גמאמר ה'אורשמב
 ב ד/פרקכלל

 סשייסירק
 דתועלותיו. סנה, כנילא 4גס סססחכמילית

 הוא, רהנפלאות סנסים לסל, המשתף ,שד:רנכליתרלפי
 הטסזיקים ילב אותה ולקבע לכופרים, לזמתית ימונהלסקנות

 ולזולתנו לאממנו המשתף הזה, סכולי בבס מבאר הואבה;
 סטסזיקין ילב סימרה שןסזק ראוי שהוא האמות,משיר
 כי רהכופרים. ספוסחים 4לב אותה ויקנה החזוק,ימילית
 נישם יתירד ?קרר ייך לטבומם' ובנים לבנים והגקךםבראותם
 בלבבם קם אומה יקיעו האמתית באמונה סטסזיקים -מסגוף
 שישאר מבלתי יטמינו סה וסבופרים ; סהזק במילית בניהםולב
 הנביא יעד כאשר טבומינר" נקלו שקר "טך ריאסרר: סלק,.לסם
 ולב בנים על אבות לב "והשיב : יקרו אצלי וזהו יט(. ט"ז,)ירמיה
 לאבות. אם בבנים אם תהןה שסיחיה וזה, אבוים". עלבנים
 נדו על אשר הנביא יהגה סיבות' קדם שימותו - בבניםאם
 שיפרו בנים 4ססת עבות, לב ישיב כבר הזה, ס*דיל סנסיהןה
 על נשיב כן גם הבנים ולב סרחים, לאותם ?ברו "יךלסם

 שיאמינו שראוי קרובים, היותר הכתוב לקח רסנהיבומם.
 לקטמם.קלסם

 אם ; נתורה מהם שבא מה מכל *דול יהןה הזה שסיסולסי
 בבלל, סנס שמכון התילית ממנו להמשף או כולל,להיותו
 ; סייי4ים ביעודי בא כלשר שקברו, הנסים מכל יותרנשלמות

 ששב נניא בימ?ערת להעשות סזה הנס שיסייד ראוי סיהיסר
 המלינים.ימדך2ת
 בו, בן 4ם מברן יסד תבלית הזה, שהנס עוד,ואמר
 זולתו. ע"ן ולא הנביא לליהו ע"ן שילשה ךאוי הנהשכצבורו

 אי עצמי לעינד שיגיע ךארי כסממי, והענש שסימול למהוזה,
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שמג ה'אור ח"א גמאמר
 ב ד/פרקכלל

 הישר בחק שען וכל המדיני, הישר לפי לזולתו, ול.אלעוכר,
 מסגוף. בהפרדה לנפש שיגיע וענש בגמול די "ין חגה ;סטלחי
 ומול לה ?גיע לא כגוף שכסיומה לטה - מסירם סנן4דלחלק יומי שיימסו ראוי ולעכרה שסצבודה ס2ה, יקם -שהוא
 זה ה2ה כ4ר הזה, קנס ה2ה ל.א אם חנה, ששים. ימרויעקש,
 סטלקית כסלטה n~TA וליה סטלקי. כישי )סק סלילהלאות
 הסנים. מכל וסזדק סייסי סיטי בו שישלם הזה, ס*דולבנס
 י4ר ןנפש, בגוף והענש סימול - ס"ה בנס סמכון ששהילסי
 שיכה לראשון ס4כיא ייק?ערת ס"ה הבס שיעשה דאויס"ה

 עם הנה, בי לטוב. !בור אליהו והוא ונפש, יגוף שזאתלטדר4ה
 קדם ס2ה הנה לבך, !9ה כן aA שחנוך כטדדש, ש4אציית

 אחאב, בימי הזה כמסלית סנטדץ כשמדלותו מצרף,סתודה.
 היעפים' שמי על מסחים טים מתי 'עד כא(: יח, )מ"אכאמרו
 חולק הגר אונקלוס כי מיכם, אינו ההוא שהמךךש עםוגו'.
 רצם טלסים'. אתר לקח כי 'ן6יגנר בד( ה, )בראשית ימרגרםעליי,
 הנה סססידים, מן זולתו זו למדרגה שזכו רז"ל לנו סירוכ4ר
 אליהו ה2ה סזה, במעלית והשתיל לכף, ששה לראשוןס4כיא
 שיעשה האלהי, סישר בחק ומשב ראוי היה רלזה לטוב.זבור
 ב"ט?עותי. מגהסנס

 הלנושי, המין צורת תכלית ישלם הזה שכמעל עוד,ואמר
 ששדם במו בתורה, המכון שמילית עם לעלמו איד הואישר
 ואם ייברך, מיוצר ייחינת "ם ו!ה' חשני. מטייר לסיףלנו

 והוא השלם, וסדכקית ההתטסדרת שהוא האדם.ייחינת
 שהחי"ר במו שאישי, טה בתכלית מסעיה ייקדךייחינתו

 יאמזעות זה, שישלם דאגי סךה כן' זה ה2ה ובישי שם. זהסל
 לטוב. זבור אליהו והוא ב"טידות, מזה לס"טסדית ~nQsסי
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 ח"א גמאמר ה'אורשפד
 ג ד/פרקכלל

 ס*לישיסורק
 סזה. 3שךש שייפי למי סיילג סע4שבסבות

 בתכלית האנושי המין שישלם הזה, מהשרש שהתבארולפי
 כמו סידם, בבחינת ואם יתברך, בבחינתו 4ם וזה, ; שאפשרטה
 האל'הי והישר יודעיו, ילב סמטת טס?יק זה עם וליה ;ששים

 וראוי בו. לסאמין שאד הכרחי ה2ה יסר בו; שאדטמפךסם
 בו. שיימי למי נטדץ ע4ששישיג

 לטה שללקית, סיאת סתורה ט~סד 4זה שסיעודולפי
 בתכלית יצדו ל.א נח ?ד מאדם סקודמות האלתיותשסתורות
 בסלף שיישי, מה ימסלית סשכע י44ד ע24ן שהוא עם ;ס"ה
 ס5ל.סיות כתורות קיך9ם שסיה הנישי, כסמול ששךהטה

 טרה הילישי נילל שקדם סמו לישות, טיעי ע24ן והואקסם,
 סמו סלאת, בתוךה סזה סיעוד שיסרה ךאוי ס2ה הנהקמ5טר;
 שסיעיד למה כף, כל בו נתפרש של'א אלא סגשמי. כיעירששדם
 ; האמתי לעוסד 4ם ילל, דרך אם יחוש, מרגש דקר הואסנשטי

 סזה סעיד וליקר דקרו. לא עת עד 4ך4ש, 4י4נר סזהרסע24ז
 4צל מקיל שהוא יפי ס5להית, סחיטה 4זךהגמילתו,
 לתחיה. יזיה ל.א סתורה, טן שסיני בו שסבופר ז"ל,סקיטים
 כמחית לסר "הוא : א( )צ, ס4סדרין בגמרת יקרו הזהובלשון
 4סד המיטר יזה ימחס"ט". סלק לו ישה ל.א לפיסףסטמים
 בן נם יורה ויסר טסס"מ. היא יצלם שסעוס"4 שיורה,מטה
 וימי :טיסם ירבו "לטען : כא( יא' )דברים 4קיךי שדרשוטה

 סטשיח, לימות - יגיעם ניטי סזה. שעילם - :טייםךניסם','
 שיצר-יראה, וזה, ס4א" לעולם - הארץ' ?ל סלמים'סיטי

 כסרר.שלשתוכי
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שמה ה'אור ח"א גמאפר
 ד ד/פרקכלל

 סר4יעיניטרק
 בו. סנוילים קפקות קפתיסמר

 ובאפן כעקמו, לעינן עצומות ספקות ישיגו שיקרולה,
 .שהנח

 כילל לנו קדם שיסר וזה, יעקמו. סעננן 4יסשרותממלה,
 קליי כלמי טציאותו שאפשרות שטה סשני, טסטיטיסילישי
 סיללת שם יכל לא רל!ה, מזלת. שם צליו ימל ל.א משסל,אצל
 ייספד ומיה מז, !ה מיה וס4שי נמנע. שסומרם מיזללותעל

 "ם טף ; ?שדותם אל מישוטים סלשיו שנירדר המרבב,האיש
 האל כרצון לקלמרר ראריד מלק שסיר שסלקים שישובוימטטת
 בו ימטטת רלא סךשה, ירייה טש"ק?ה הסלט "ין הנהית4ךך,
 סע?טיים המקליית אחד שהנח ]טה[ ולפי הרא. - היאסיות
 לאיש ולענש סימול למת סטלמי' סיטר בו למךאות סגה,3נס

 בעצמו.מהנא
 ידיה מישרטים מטרסב סלקי שיהממכר נודה "םשנית,

 בנינינות קצתם סמם מסלקים סיו אם הנה, סטלסי; ששרבו
 שהיו עד זולתם, ימרכבים או מירז' יטךכז וקימם יאש,?סוד
 ימירדו מאם ; טמ*טלה חלק וקסמם סיריה ט*ך4תקרמם

 זה הנה ? למחקה מזורה מהוא ס"יש סלקי ונשובומיצלי-חיים,
 טש?זיר. הרבהךחוק

 בו להראות הע?טיים, ממיליות יסד שהנח טפרשלישית,
 בקלסם, חזה הגס שנהיה יעבר שיך חנה, סטלהי;סיקר

 כטךק כן קנח שיקר לא?רכק?מם
 לראשיי

 וזה, מזה. טמילל
 ספה. לנס יזכה שלא קצת יאותו יך"ה לא סטלחישמישר

 סייט יטמנו, לסל התחנה תהנה "ם ?ספק, ס4ררביעית,
 ימותו "0 לעומ"4", מלק לסם יש יזריל "סל : שיטרהמטינה
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 ח"א גמאמר ה'אורשמו
 ד ד/מרקכלל

 כסרי ויחיו יש2קומו שסמאטר דרה, סיחרה. זטן קדםכלם
 ימסןב ששה מאד. קשה סמח2ה' 4סר רמותו "0 ר4ףמותם,
 בוא "ליני ראומר שח ססתוב יהנה יסמטדה. סל סע24זשיטשף
 ישה סןה שבולל ששנס !ה יורה וסקר רס3ורא", ס*דול ה'יום
 יסמטרה. כל יטשף לא 4סת,לעת

 אמתנו לכלל יעודים כי?י"ים שנטלא לפישפטישי,
 סה, )ישעיה באמרו סלטים/ אריכות ימו השסעי, המנהגעוךרים

 ןקלל', שנה מיה ין ויחוטא ימות שנה טיה ין ינער 'כי :כ(

 וינותיסם, בניסם 'יניאו : א( ג, )יואל יקמרו בנבואה, היעודוימו
 ןספק יסר ה3ה ; יראו' חזיונות 3חוריסם יסלמון; חל.מותזקנייך
 שיף סטשיס. לימית אי סיחיה יזטן סטלה היעודיםאם

 בעת קאלה מיעריים סיר ש4ם בה' ממטיס. ד9י הראשיקלה,
 הפך רהוא ושלמותו, יחישיסם שישמישי י?4ה וסרסלחנה,

 הוא ימואל מאמר הנה סטשיס, לימות הוא לאם שקנח.מה

 ילא סטשיס לימות ס2ה סעולם כיל "4יד שאוטר: !ה'סקר
 כלסד". מלקיותשעבוד
 שהגח. מה ספי סןה העין שישיגו הפסקות קם אלוקנה

 סנמלים וסשני, סיאשיד 04 יסתדם, שנאמרוראוי
 זבלת סיות שהמומר למה סנה, יערמו, סעעזויישרית
 4סד רסל ככ"מ, עננים מקסת סן 02 וידייתו ?3"ת,סשי"מ

 סטרסק' ימסלית טסינע דחוקים ריו אם אף אצלו,טסד9רים
 יירש יין 4סד, יסס על סקך9ה, למילית אצלוקרובים
 ה3ס לקיית סךטתי שלזרה שסזטן רחוק 4ין3ר מגד:סיניים;

 לקמסכר לשרב שןינר יאסז סטרסב סלקי ימיו סןה,מעצום
 אלא זולתו. או 3"ס סלקי פירד שיישרף מילתיל9ראשונה,

 ההם סחלקים שימיי סןה, 3נס ימס4ב שיא יך4ה'שיסר
 סכם ססלקים ימיית ש4ף מבירן שהוא שלפי ר!ה'יעקים.

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



שמז ה'אור ח"א גמאמר
 ד אפרקכלל

 תועלת יין הגה הוא, - הוא היותם בהם יתעמת ל.אלעיטם,
 זולים. מכ"ח לסירוקם ידעיך 4ם שסד ךסל סולקים.יס"קסץ
 ה' יברא ברייה "ם יי סטלסי' השר בהם קך"ה שכברילא

 יפל רלא טשל, דרך על ראובן סה שיהה ובתכונהימזג
 ותהה י"בדך. בקקו כן אפשר שהוא 4ר?ה, לאשוטשצרות
 אין סיאת. הבריאה אל תתאחד יעלמו, עומד ??ם שחיאס4סש
 בו, כשתתאחד ה"ה בגוף תשתמש דלחותיה הלאת שס3פש9סק,
 לחותיה שמכלל ולפי בשוה. ראובן בגוף משממשת ששתהימו
 הראשון, מצמדה תזכר הזה בגוף חקה וסדטיין1 שלסלדה-

 גרפו ששה סישוטים שסודות יסלקי מייסדת הנתהכאלו
 על המים מיסוד 4סד לשקל לשם 4ין כי טסם, טרסבכיחלה
 מבאר וזה מגבנינותו. או הסוד מקערורית תהה ים טילררך
 יצדק כן הזה, בגוף שלממש סיאת שס*סש ואחרינישו.
 משל דרך על ראובן והזה ? לא ואיף סטלהי. הישר בושיישמת
 DK ה3ה סף, אסר רגדל סצומחת, נכשו עם סקומה קטןכשנילד
 מבאר והוא גופו, טילי סיירך שלזין מן נתהוו גופו שחלקיס2ה
 ואם מגופו, חוץ שהה ייזון מן שניהוה גופו מחלקי חלקבסל
 בגוף המ"אחדת סיאת היפש סן ; אחד ?צם גופו בבללהוא
 גופו שתלקי הזה 4ם ישןה, ראוסן תכונת על שהואסזה

 עצם הם סיאת היפש עם בס"אסדם קנה מחוץ,טיקומות
 לו ותתן כנפש, לכעל עצמית צורה שס4סש ילקי מ"ש.4סד

 ולסי עצמותי. לו רתתן לגוף, צודה סיאת ס*סש סגהעצמותו,
 הט"4סד שסגוף טק:ב, היא ע?מיסה, תימסה לאשס*סש
 הסזון, סקקסל אחר נגרר שהמזון ישם עטה, נקדר ישהעטה
 גופו. לשייתוישב

 : ב( קיא, )כתובות וימרו רז"ל שקילו סטה זה יראהוסיר

 והנינה מחטה". ןהמר קל הלבושיהם, שיעקדו צדיקים"צתידין
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 ח"א גמאמר ה'אורשמח
 ד ד/פרקכלל

 בידם סים גזר שכקר מגלה, היריה שצלות למה סלה,כטייר
 עור כתמת להם 'ו"עש כא( ג, )בראשית ורע טובבדקתו

 טמחשה, מ2'? ולקחו עךטים. שלעמדו ךאוי איןוילבישם',
 בולהורות

 שסשי""
 וכשם ; משבח היותר לאפל סדירים ימציא

 מסדיקים כן מהפגעים, לשמירתה בלבושה, יוצאתשמחטה
 שהת4אר ילא טס*נות. לשמירתם בלבושיסם,עוקדים

 עיטם ממסלקים הוא "0 כלבוש, קסדה "ין שכטשרטסטטטר'
 במלבושיו, 2שן הוא וכאלו במךניתו, שנהיה ובלבד בו,שנקער
 שיהיו בו קפדה אין סגוף, בן יאיש; ייחוד הוראה-טהשיזה
 באיתו שיסיג וילבד ממנו, ששרדו סלקים אומן ס?סודותסלקי
 שאמרנו. יבמו עלמו,יסס

 שנפרדו סים הסלקים ךשיחיו משנאמר, הילט איןואם
 4זה. הזק אין הראשון,טסירסב
 הספקות. אלו בהתר יריה זההגה

 כקימם, סנס היות שהנח יטה סנדולה סילישי,ואולם
 שבצרף ראוי הנה מאלהי? ששר בצק זה יצבר "יך לא,י4ק?מם

 בו שית"טת הקלק כאור והוא, יואשיו, כטרק שיעדנו מהלו
 ססתוב, מפשט סטלט שפיז לסי ואמר, האלהי. הלשרסךאות
 שיסד היבער שכיר דף2ה ; כוללת התחיה תשה של.אסמורה

 ששקיה יראה, י4ר ; סייסי סישי יהראות לעצמיים,סמךליות
 בהם שדי וזה, גמורים. וכרשעים גמורים י?דיקיםס"ק2ה
 לדראון לחרפות וטלה עולם, לסיי אלה האלהי, הישרסראות
 סקס njyy~up לטדר4ה הגיעו של.א או"ם ס4ינונים, ואמנםעולם.
 ואם הנפש. בגמול להם די הנה נעבורם, הזה והבוראס*דול
 למעוט זה לסם קךה יס?יסם, הנישי מהגמול משיגו שלאס2ה,

 כקמיל שערי סדקיתו ימאזכי לשקל מך2ן כטין ריגהמדרדסם.
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שמט ה'אור ח"א גמאמר
 ר דנמרקכלל

 יגזר כאשר או שנים, פי לו לתת ראוי שיהיה ההרא,סנשמי

 הנישי. שמול ססשוט,סטרי
 סימול. מיני שני ימזקלת )4לה' מילחי סישי ןזדקוקנה

 צדקו אמת ה' 'משפטי : י( יט, )תהלים סקשורר שיטר קך4הלזה
 בני בקצת ?צדק לא הגשמי שהימול ס?ה ש4ם כלומר,יחדו'.
 על זה לפרש רמינו והגה יהנישי. סגשמי יסד יצדקו הגהאדם,
 מטקסטים, בהנחת לפרשו ראינו ולא לאךם, המשלם ה'טשיטי

 נכון או זויה, ליה ילא ושקר' 4טת צליו יצל לא )4להכי
 ןנאות. נכון מלתי אותאית

 הגמורים, הצייקים הם לתחיה הזוכים זה, לפירקנה
 לסם לסלמי זזי הזה, מ*דול לגס ראויים שיינםשמבינונים,
 חלק לסם יש יזך4ל "סל יקרו יזה זה' ולסי בו. יזכישיא
 : ענינים משלשה יסד סלא"לעולם

 אזלנו שהשרש לטה יערטל. יב בי שירצה ינאטי04
 בו שנקטר בניקום ולסלו הכללות מן למדין "אין : א( כז,)עירוביל
חוץ".

 סלוטר, לעוס"), חלק לסם יש ישראל שכל שלאמר,ו4ם
 בתורות היה ר4ם - הלאת כתורה ריעוד לסם ןךשהשהרא

 כלם היו שאם עד - לעולם נתיעד לא שלברר,ס4ל.היות
 צדיקים סלם "ועטף טססוק זה והוכיחו לזה. זובין היוצדיקים
 אחר. יעם כן שטין טה ססיים". "4?ץ רהוא 4?ץ", ייךשרלעולם

 וסימול סיחרה זטן בולל הבא" ש"סעולם שנאמר,041
 להם יש או"ה "חסידי : ייקךם קנאה וך)ר הטןת. יסרסנישי
 לנעם שיזכו נריה ועינו פ"ו(, אליעזר ר' )משנת לעוס")"חלק

 בה שיש שית, של מאורות ברכת ממטמע נראה. ומןמטמרה.
 מלהינו ה' לף צלך "4ין כאמרם: עתות. 4ךכע עלהורעה
 מלתף אפס הבא, העולם לחיי מלכנו זרלמף ויין הזה,בעולם
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 ח"א גאאמר ה'אורשנ
 ד ד/פרקכלל

 שטיים". לתחית מושיענו לף דומה ומי המשיח, לימותגואלנו
 הקודם; שהוא הזה", "בעולם תחלה כסדרן: שלקחווידמה,
 "למות ר4סריי מיד; הטןת אחר שהוא היא", "לעולםר4סדיו

 שהוא סממים", "מחית ואחףיו ; לטחיה קודם שהראסטשיס",
 לאחר, שהמאסר ולפי ןסףיף. הנמשך רסנעם הקימה;כולל
 סיחיה, זטן בו ירצו היא" ש"העולם זסןבו מהמאירים,וזולתו
 שניהם. יכלל הזה שסקם יראההנה

 יצטרך סנה סיחיה, זטן רק כולל שיינו לאמר אםואולם
 בחיים סןה העולם כולל סןה" ש"סעולם סיףסה, ימקיעלקרש
 הקימה. אסרי סיחיה זטן נעם בו ירצו הלא" ו"העולםובמות,
 : והם סיט?עיים, סדרר ר4סר סזטן, קצוית שתי ראשינהרסדרו

 ממתים. כמחית רצו 4שי יהוא רסקיטה. סטשיסןמות
 כמסלית נמסתי כישי הזה, השם מפרוש שיהלה איףוהנה
 להיות האל.הי, הישר הףאות : רהוא ותועלותיו, סןה בנסהנרצה
 אשר והתעלית הטמונה, רסקנ4ת מתיחס; והענשסימול
 בדעת המוףה הרב למפישת לקום שסיד דביר, הרא ;כלריטה
 אלא יאכלו, ולא רמותו, ל.א למחמה שסזוכים האומר,סיכון,
 ר"ל יראשיסם"' רעקרומיסם יושיים "צדיקים המאטרפישט
 למען שמישל, שסלי ריייייסם יגיעם לחיותם ססיים מדסןה שך4י תה' סלסילה". מייי "ויסנין בראשיהן, שלמותןונערות
 יל.א "אבלו שלא סןה ש4ם ועזי, האלצי. הישרסראות
 רישמעו, ידברו הנה סהולדה, וביירי סטכם יחרשישמישו
 יקנו זה שעם ועוד, באלןהו. לעננן כתודה, ויסזיקר ה', 4תויעבדו
 הספק בסמר עוד שיתבשר במו לזולתם, סיבונהסימונה
סףייעי.

 ימותו 4ם התחנה, שקדם כזטן סנמלה סרסיעי'ריקנם
 יש יזריל ש"סל לומר בפשטה, המשנה נקח ש4ם וזה,בלם.
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שנא ה'אור ח"א גמאמר
 הכלל

 יחשב כסר סטתים, תחית בו מגרלה הבא" לעולם חלקלהם
 כשנקח שאף ואטר, ממחיה. קדם סלם שימיתר סססרם טלשסיה
 ל.א סגה כוללת, סקילה רשתקנה כטחנה, ססשוטומטמיר

 הקימה, יבלל הבא" ש"העולם רוה, לטן. קדם קלם מותי"ס4ב
 שלא ליה אם הקיטה, לעת אשר הדור לזה סקילה שאסריוזמן
 רנמותו, בחושיהם nujnoui~ui דסנה רההתאסדות, לדבקותיזכו
 שמתועלת קדם, שכסר לטה הבא. לעולם חלק לסם יהנההנה
 יזפו ההוא ממצד אשר זולסם, בלב סמונה לקקנות הזה,מגס
 ישראל שסל סן, אם וי"טטת ההוא. סנס עם בו זובין שהיולטה
 לססידי הלסיב שבמאמר ויסבל, משא. לעולם סלק להמיש

 שבוטן ההוא הדור על נאמר לעוה"ב, חלק לסם שישאו"ה
 שיזכו שמהסיב מסלתי כל, "סרי הנקשסין ומדורותסורחיה,
לקיטה.
 והוא, מאד. שיקל סטה מסטישי משסק סתר שיחיה,יתיך
 שסזטן ההוא בדור ימקןמו מרכישים, לדברי הנמיאיםשסיעודים
 דעת טרוח טהשטים קליעי שסם סנקשסיז. וכדורותסיחרה,
 נמים; רי4ריבו בלם, בחושיהם שישמישו הנה ואם ה'.רירית
 בטל. מזה שיקרה מבלתיריולידו,
 ההקדמות לפי הטסקות "לו בהתר שיראה טהוזהו
 מיעת. וטשקרל ממססרא ש?4ה ומטה ממסילה,שיודינו,
 ותהלה. ירכה סל על ומרומם שמו, ישמבח יידע, ייסרךרס"ל

 החמישיהפלל
 סתורהינצחות

 שיא טדי לפי שיוכן, ראוי "יף סיסד' ירקים: שגיוהוא
 שיסשר 4סד ספק יסמר סיגי, צליו. עטיתנו ייאסזסלסלה
 בו.שו59ק
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 ח"א גמאמר ה'אורשנב
 א שפרקבלל

 לראשיךסורק
 הכוללת האל.הית, הלאת סתורה בלבלה, שבא טה לפיהנה
 רז"ל שאמרו ימו נצחית. מיא שבע"פ, רתורה שבייבתורה
 רלזה, טעמה". יבר לחדש רשאי נכיא שיגיז "מלטד : א( קד,)שבת

 מתורה, ט"?רות ט?ןה משמעה או שתיטל צד ישום ייזר"י
 שצה להורסת שהנסיא אצלנו, שסשרש אלא נכיא. זדי עלרעף
 לבידה צד בו יסךה שיא ובלכד "סור, למתיר או לחדש,נבול
 טז דלי לצקי מתנין דין צית רכן סכרסל. יסר יכליהו!ךה,

 ואמנם למצוה. 9ךג לצשית רטנם רזה מצלה, ואל בשבסתורה
 ראילם ךסקסלה. התורה טצ?ם שזה לפי יטול, !ה יקראל.א

 )צ, סיסדרין ייצרת !ה סל שלא ימו מקללה, מיטת !הנמעטת

א(.

 ילומר, כן, 02 הדעת ושקול ס9סדא מצד !ה על נצמדוכבר
 התורה היות שקךם, מטה שהיסיר שלמה וזה, סתורה.נ?סיית
 או שלמים - יה הטסזיקים להקיא מגולמית, ימיליתמיאת
 לטה סנן9ף; יסמסלית ס4נושית העילסה אל -לסרים
 השכליות ר4ל ממדית שלמות "ל הסישרה תכליתשתישר
 יד; "תר רסדיקות למבודה ההמעוררות, מסלית כל גםותעורר
 ל"סךת. ישתרמר ילא יחלק, או כלל יטלה, שחסנה 4סשר"י

 למה יטל; דיר היא לקסדת תומר רלא שתמכטלשכטסטר
 הנה התורה, יאת שתתכטל הנה אם ולזה, שת"כטל.יישר אי מסעיה, שהיא רכיחינתו' סשד"", "?ל סגריהשכמילית
 סתורה טסיות קטלט ר"יז טק?מה. אי סלה ישתיטריהירם

 ישערר רעם סיאשונה' 4שי משלמות בשעור אםסיקרונה,
 יישך של.א למה "ינה, שיסדה.יחות רישי דיי טט*ה.פחות

 4שי משלמות ישעיר ושסחיה השי"ת "?ל סנריהסמילית
 "ין חריק פעל ססטךה תחךה שיבר ; יטל זה 08בראשונה,
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שנג ה'אור ח"א גמאמר
 א ה/פרקכלל

 שלאת הדעת, ואזון היברא מצד מבאר הוא ולזה בו.תועלת
 צד. ישום שתשמנה אפשר איעתודה

 4סר. מצד סנים שהראה מי האחרונים מהמסוריםוסנה,
 בב"ת מפועל סתוךה, ט*תינת סלה המעל שסןה שלמהוזה,

 מה השלמות יתכלית סשעל שלהןה יתחיב הנהסשלמות,
 או כלל בטולה סטנע סקודמת הטינה לפי י"סדב וליהשיישר.
 לא אם בעזיה, אמתית שיאת שתטלנה נום ולענבו,לחלק.
 סל על אדרוש ירה סיטת תתן לא השעור, מזה יותר סהיימר
 וישתבח יתברף סים שמעל שיאמר, לאומר שיש וזה,פנים.

h סתודה, יאת כרטינתשמי e ~ -  שיפשר טה סשלמות ימילית 
 רלזה, טרה. יומר יתן לא שהגיחו, שהחיוב רזה, סטיילים.לסי
 יפשר יהןה בסר חסרים, יותר או שלמים יותר המקבלים היואם
 טובה ביסרת ישתומר יחלק, או בלל סיאת, התורה בטולבסם
 שניסר הראשון, 4דם בתורת ששרה כמו המקילים. לפיטעה
 שנ"דקדו לח, בני לתורת ששרה וכמו ; לס לעני והתר בזר,להם
 מסשבוי כן נם בה שיש סיאת, כתורה ישחיל כס"סטיללם
 יעלם. של.א טה התוספות, מלכד סקודמות, הטצוותנקזת

 גויותה התורה, לאת שתילל ממה שחטך4ר 4סר4סל
 יעלות, ויחידי הטשכילים ימו לשלטים, "ם ; השלמותימ9לית
 משלמות שבה למה לחסרים, וסם החכמה, משלמות שבהלטה
 היא אשר והאהבה, ולדכקות לצבודה שלסבות ןסערתסטדית
 סנה ששני; אטרטר יסוף זה כל שבא כמו שנפחית,ססזלסה

 רזהו נצחית. ככלל, סתורה זאת שמהדן בפקרס יסס4ב כן,אם
 לבארו. שרצינוטה
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