
 ח"א גמאמר ה'אורשנד
 ב שפרקכלל

 משניסורק
 סנה. כשרש שיקטק שיישר 9מקיסמר

 התועה והוא המקבל, בחלק רחוק שריסנו לפי אםוהוא,
 שבכלב כתולה סי ר8ף ומחלקות; עסקית בו שעלדישיע"ס,
 לא? רייף קסם. שיקפק שאישר יקרים או )ה דיר ישהכסר
 מודים מכתות, מסלות סטלהית מיאת כתורה 2?היךסר
 מטנה שחלק מאמינים מסם ישךשיף. וסלוקים טליית,סיומה
 התוףה חלק יפרוש חולקים ימים נסחי. כלתי רחלקניחי,
 בסמרם יטצנותם, ומתסזקין שבע"ס, סרנויד; ריטבשייסב,
 סיים מנקך4ים כצדוקין ; ומזקניהם קטמם מחכמי מקבליםשמם
 בו להתסזק יוכל ?סר, שם מיש "קראים". רמ?רום סטז?חיקצה

 אחד לכל כי וזה, למונתו? לאמתית, הטמונה כעלילסךריס

 קשש יקנס שי,א ואולי באמונתו, גוברת מקשבה סבתותמבעלי
 שאיל יראה וסקר זולתו. דעת ושקרות ?עתו בימתיותןנדנוד

 היה שאם ציורו; יחינת יפי אחד לסל נתונה הלאתססךרעה
 ישער ל.א בעיניו, הישר תיש לאמונות ליהר לתום סנהסיער
 תמיד. משמסה סטנשים ס"4רר לפיות באמונה, קשת טתיה

 מי בטמונתו? השמרית לאמונה בעל ייטח 8יף מן, סנהוכטשר
 ד8יע.יתן

 שקא מה עם שוקשד: ממה 8?3ו סןה מלפק סמרוימנם
 ליושבים שסטשטט סתורה, מיירי ידקר טסל,ת ?פל או?9פק כישי אצלנו, שמשרש רזה, בקטלה. ונמפףסם זה, עלכתורה
 'פי ח(: יז, )דברים ייסרו ?יסר. ישר כיקום ימ)רף סשםליגי
 ואל הלוים פיסנים 4ל רגי' רעלימ וקמט רגו' ןסר ממףיסלא

 להמשך מחרבים ינו טסת, במיספה סיו לא אם ואולםונשפטי.
 "טפלו שם(: )ספרי הקבלה לפי הרה מחיוב רס?ה סרב.טסר
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שנה ה'אור ח"א גמאמר
 כ יפרקכלל

 וסמכו ומין". שהוא שמאל ועל שמאל שהוא זמין על לףאומרים
 ושמאל". 2טיז לף עידר "שר 5ך9ר טן nnoc "ל.א קטרו: עלזה
 טלי?זר חיי שפיז בטסל.קת ב( )נט, טצי?א יוסרת NaWעד

 ל9ם "מה : ראטךה קול כת שיצאת עבנאי, של בתנורווסקטים
 "ל.א וטמר: רגליו על עטד והושע רככי טלי?ור", רכיאצל

 בה וכתוב מתורה, 4ת לני נמן שבבר הפריש, ו9א קיא".כשמים
 ה2ה 04 ש4ף בזה, כארו להטות'. ךסים 'אחרי ב(: כג,)שמות
 ישרוול חכמי שלב שאסר ולליעזר, יריי התורה יומנתקטטת
 שומעים. לסם התורה, כינת כן היה של.א אם יחלופו,המבימו
 ימין על לף אומר אפלו סיב אחר לילך התורמי שסשרש4סר
 שמאל.שהוא

 להמשף הזה החיוב ס2ה ל.א שאם בן. להיות ךאוי ס2הוכלר
 אלא ההם, כימים יסיג טשי סט9סדייז אחרי או כלסניםכסרי
 לחלק טתוח השער ס2ה סכה לסליה, שיסכימו וקשר?"נאי
 הסבימו של.א ויאמר שיתעקש מי כל פיהם ילטרותעטים
 ומצשה יישר4ל, טסלקות שירבו ס9ה בן נם ריסנהלקלקה.
 שישאר אפשר אי תזה, מחיוב עם ט9ל תורות. יסלףמתורה
 לבלם מספק ס2ה ל.א 04 חתורה, מדברי בדבר ספק אוטילות

 הרחוק הדבר נמצא ה2ה ואם מאד. רחוק שהוא טה לרבם,או
 נתנסג איך הקבלה, שרשי לפי ידוע, ירף בו יש הגהמהוא,
 95יטת סי על יטמעה הטסייק בן, זה ה2ה וכאשר סהוא.כ9סק

 ומהערעור טססשש ולקלק הוא יטוח רבם, אומשופטים
 שאפשר. טהלמילית

 איפוא יודע בטה שיעדנו: טמסתות ?לינו יישברסטשר
 ידוע שהוא לאטר, רבם? או משייטים פי על סטסזשתסכת

 האסח מהכת הזה סטסלות סילד שיעת מסתות, ל9לוקירסם
 רלזה ילל. ר9עירז כסךטה חלקם ה2ה של.א הים, קמוןהיו
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 ח"א גמאמר ה'אורשנו
 1בלל

 ושיא טסלות, שיקרא יבר צלינו מחלקים שיין מבירהוא
 ססק.לכלל

 שסדוקים, טת הוא צלינו, מקתפק שהוא שיחשב מהא4ל
 לסי כן, גם מפרסם הוא וסמנם ממעמיסם. י2)למםשטמס5רים

 שעל הגדולה 44סת טרשי שיזטן קוררמיר' "יינר שמצמקיסוטן
 מסירושים. ומסיסדרין, שידולים מלסנים סיף חיים, 5נופיסם
 והפליגו הרבו ומם סמקנה. לכעלי סקילה מסרו 5שררהם
 נדרשת שמתורה סדות צערה ובשל.ש בתורה, רלסלפלליקדק
 הוא רע24נים' דקרים כמלמוד והוסיפו לטירונים שצאר עד)סן,
 בכת ספק בלי שהוא במו )דוי. שיהזה )סם, לפעין סנקנעסכת

 הבדייה קל שהוא עם מפרסם, בריאתם שנסודשסדוקים,
 בקבלת שהוא טה ישסף ססשסז; מדקרים לקמתומטסש)ה
 הפלגת עם ענסים, ועכסי וענפים שרשים )ה Ri~Uiסיבות,
 ל.א אם ושחדוש, שידייה לסם נטבע שהוא מהממיסרה,

 זה המשנה, יסמימת ידב זימר רקמו ס5ממית' סקילהטיסת
 לעד צלינו פיה מנפקדן וכמבור ישי דב קילים "וסריי :לשונו
 וערעיי ספק נשיי ל.א ולזה' כיה". 2דישי7 5להי7 רום יי54טז
 )ל על יקיוטם לכדי, לטל ומממלה 4לל. טסלקומם כצבייצליי
 ומקלה.קרסה

 סששיסילל
 מ4יי"ים לשפר רכנו משה שביןכסנדל

 אם כמופתים, "ם קביר' סס4דל כתורה, שבא טה כפיהנה
 שנים. מסלל זה פרקי שטנו ולזה מיבואה.יעצם
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שנו ה'אור ח"א גמאמר
 א ונפרקכלל

 מראשיךנזורק
במוסתים

 לד, )דברים אמרו יסררש. בתורה 4א במופתים ססידלרטנם

 טצרים יקרץ לצשות ה' שלחו 4שי וקמופתים האתת 'לכל :יא(
 לסיגי משה עשה אשר ס*דול סמורא ולמל סליקה הנד ולטלוגו'
 היה ייבי~ם' 04 עיים: ישל'שה שכדילם חגה יזר4ל'.סל

 הכת לעיני יטרסוטם ואם והמופתים"; סאבת "לכלבימרו:
 ימו מהחכמה, *דיל בשעור ענן2ם ג"5רסם טשישיארת,
 ומטרא יוחני ליה "אמרו א(: )פה, מנחות י4טרת זדןשרמזר
 בזה והורה לצירים", טסניס 4טה טסן משה, רבנו:למשה
 ; ארצו" ולכל צידיו ולמל לפרעה מצרים בירץ "לקשות :באמרו

 שנה, אר9עים ס9בוד עוגי וסיגננת המן ברדת סמופסיםסיידת סי ססן2ה". סיד "וליל ייקרו: זה והורה בהתמדסם,ואם
 "וימורא ז"ל: כאמרם ס*דול", המורא "ולטל ייקרו:כנרמז
 משה, יגי עוי 2רז 4שי בו שגילל עם שכינה". גלוי זה -גדול
 סןה זה בל אשר 8ליו', מגשת 'היראו : ל( ל, )שמות בו ניטר4שר
 טצשה 'את : י( )שם ייטרו שנרטז סו גס ריסשב סס21ה"."סוד
 יעוד אצלי זה ויחזק עטך'. עשה אני ישר הוא נורא כיה'

 חדוש סהוא סטצטד יסרי שטענו ל.א אשר ס*דולים,שנילאית
 הוא", נורא "בי : אמרו ובן נבראו. ל.א אשר גדולותגסלאות

 שיירה "עמך", סטרו: רסן ; אליו" מגשת "וייראו לאמרוסטסיקס
 יעשה עמף כל "עד ההוא ברסוק שימר אסרי לבדו,לו

 בקרבו", אתה אשר הצם סל ."ורצה כן: גם ואטרינפלאות";
 nu~ia. 4ל שב עטך" עזה יני "טשי ימרוןחיב

 צידיו, ולעיני סרעה לעיני סןה ופרסומם שרבוןםהסי
 צעדיי" יל9ל "לסרעה סדר ל9ד, ישיאל ליעי סןהרס"טדטם
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 ח"א גמאמר ה'אורשנח
 א וייפרקכלל

 עטיף, ישך"ל" סל "לעיני רס"ר סירקה". ס2ד "ולצל יטרוקדם
 לעויסם.שסנה
 ששיות שלטה. ססףרגה ססתוכים סרי שסיה ך4הייסר
 וסזק רבונם "חלה' סגה 3נסש, שלטה ימונה יקנוכמופתים
 אמצתם, שןקמם למה פרפורם, עוד אוטה ייסזקס4מינה;

 בי 9סק שיין יטה - עוד ויחזק ; סערטימות סיד מסםויוציא
 ךאוחזי יסכשוף הלסט חשד טסם יוציא כי סמטדטם'-

 רסמט?ה. קיים לע224ם שיגיזסעינים'
 נילא היותר סמויות שהוא שכדול", ב"מורא סמםוהנה
 עם וייחוד יזר"ל, עם סשסינה דכקות שהרא למה מילית,לפיז
 גם טס4יי"ים, זולתו על ימרון לבדו בו ףי ראה סס"ט?ה.משה,
 סשסש טצ"יית שהישיר"נו במה מהקבלה נשתמש ל.א"ם

 יותר נושאו להיות *דול, ןהושע מופת ה2ה שאם וגה,למשה;
 משה, עם סשכינה דסקית מופת הנה מסמופתים, מהריהלשוב
 שעור. לאין ששוב יותר נושאו לסיית סרכה, גדיליותר

 א(: )קלד, כמךא במיסת רז"ל לךעת בזה הסבמנורסנה

 ראויים מסם של.שים אזקן. להלל לו שיו מלמידים"שמונים
 שמצמד טסם ושל.שים רבנו, ימשה שבינה צלייםשתשרה
 שמשרה "?אוי שייקסם 9מק רצין נון". בן ביהושע חמהלהם
 סגינה סןמה שצם סידקית. וה 4ל ?מזו ימשה" שכינהעליים
 בכלל ?טזנו זה ך4ל כן. גם שסינה שרמה ביהושע הגהבנבוסה,
 בזה רףן זכרנוהו. ישר סססק יסמר משני, מסטטטרסרכיעי

 תפועל כהוא כילל נייתר ובסר שם. שנאמר טה עםכמופתים,
 סדסרים. ססשנרת תועלת וצין בו. 9מק שטין יטהלנפלאות,
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שנט ה'אור ח"א גמאמר
 ב ושרקכלל

 סשניסורק
ayy~ס*בו4ה 

 אמר בפרוש. בתורה בא סנה שיבואה, ייזם ססידלסטנם
 אחידע, אליו נטך4ה ה' נביאכם, יהיה '4ם ו(: יב,)במדבר
 : התורה כסתיטת וניטר משה'. עקדי כן ל"א בו' זיכרכללום

 פנים". אל סנים ה' ידעו 4שר כמשה בישראל עוד נביא קם"ול.א
 : ענינים י4ךס?ה סנה סטייל כ4י סמקנה לירושרברב

 ונבואת יאט?עי, סנבי"ים שיי יביית צייתסראשון'
nuiiaיט?עי. ילי 

 הילה, כחלום אלא ימנואו ל.א סולידים NUT" סיותסשני,
 או "מראה" נקרא וזה לבדה, ובמחשבה ותש"יסרנשיי, בי ימכטלר עלז יט?4הו או צליי' נוצלת במרדמה כייםאו

 ער, והוא ביום, ?ליו שורה הנבויה סזטה - ומשה"מסזה";

 סירובים. שני אצלעומד
 זדי על או כטך4ה ישימניאף ס*כי4ים ש4יסילישי,

 שת"א כמעט לדולה, חרדה רתטץ4ם ייריסם' יזי?זעיטליר'
 קנים. אל ינים טדכר שף2ה ר4ע"ס זרד, ס2ה לא ומשה ;גשטטם

 רזיו סשיךצו, טטני4ים היו לא סייי4ים שיר כיסרכיעי'
 'ךעטה טו(: ג, )מ"ב יטי וכלישע, יעין לסיעות, ?ריסיםמסם
 יטרו שירה סמו עת, לסל מ"נסא ה2ה ומשה מנגן': ליקחו

 מקכים רז"ל ומאטר יצוה'. טה רישט?ה 'עידו ח(: ט,)במדבר
 יבא ר4ל שחיף אהלן אל "'דכר : ב( טז, ויקרא )ספרא שיקרילזה,
 4לו 2לא" יכל nuiia וסין 2בא סבל יקרין - הקדש' אל עתבסל

 הרב.דברי
 ה' זדעו "אשר יקרו: הוא כלם, סססילים שרשושטנם

 שיבואה, בסלידת משה טדרנת לימרוד כי פנים". 4לסנים
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 ח"א גמאמר ה'אורשס
 ב ושרקכלל

 סיח יל וכחוטיי חושיי שיי וסשמע ימללית,רסדסקית
 ביתי יכל משה עךדי כן "לא באמרו נרמז !ה כל אשרסשילי,
 ?שתינומיו סל טדוניו' יית יטל סיטטז ס?סד סי ; הרא"סטסז

 נבואתו הזתה הדסקות, ליתרון ןה, כעבור הנה ; אדוניוכעבודת
 אל ולחרמיו חושיו ש4ר השמע וליתרון מלאך. יטזעית4לי
 וחידות. משל וךל.א חרדה ילא יהקיץ השה השכלימלח

 והוא נבסר, ייקום ןיינם עת. 4סל סןתה בףבקות,ילממידתו
 הדבקררנ בו ישלם מוכן, מקום לקיותו סירוסים, שניכמקום
 יו13ר.קיטלג

ריקנם
-KW 

 לא בדסקות, למדרגתו הגיעו של.א כנביאים,
 בהשמע במדרגתו הגיער לא ובי שנים. אל ינים לברטיםשמה

 ןה שנרטז סטדטה, סלם י4מצעות נבואכם סלתהלחותיכם,
 בשכבר בו", אדבר כחלום איידע אליו "סטך4היסקרו:
 באמצעות הוא החלום כי וסמוחש" "סחוש יסקרחמ4טר
 וידמה בה, סמביטים צורות 4ה יתסקו כן, גם והמראהסידקה.
 לפי זה, ואמר הדמיון. ~על זה סל אשר בה, מפתחים הםיטלו

 אלא בהקיץ, ופעם כחלום, כצם תהיה הנביאים בלשבביאת
 אברהם יעזיי סשסע. טשם לסם יגיע יראוהו, ע24ז לסםשירטה
 ילא אנשים, חיו ל" ראם טישים, נדמות סמלאביםשרטה
 סטליףן עם ידברו ןהושע וכע24ן באמ?עותם. סדבור לישחריע
 : ד( ה, )יהושע הדבור לו שסייע ילא מטלטף, ?זם דטהשי.א

 ס4כייים טדרגות ש?תסלפר ולפי באתי". עתה ה' צ9א שי"טני
 שלמעוט מי יהזה כ9ר השכלי, ללח והשמדם יחומיסםיהסנע

 ולזה ידנ2אל. לעזיו ?יריר, ריסיבר ילדיי יזי?זערממסנ?ה'
 שיר מלימת עת שהוא סתנו?ה, יסמסלת זה שמהיהיתחיב
nlnbCהשכל בנצוח סחמבודדות ישנילם ט9ל ; סשסל עם 
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שמא ה'אור ח"א גמאמר
 ב ו/פרקכלל

 טה רלזה מנגד, דקר שיתיש ראוי אין סגה הלחות,לשאר
 ח?קטני'. כי אלני 'לדיר : יט( י' )דניאל שםשסיטר

 שיהה אבל ספק. רלי ססךדלים אלו ענןני שיובנו ראויכן
 שתצא במעט כדולה, ואימה חרךה "שיטץ"ם ל*כי"יםכולל

 חלילה! הלשון, ססשטסלסלם",

 כדכר ובתשובתו נבואתו, כלחלת לנביא שמואל נאמןוקגה
 לא כי יוכיחו, עניניו, וזמר לנקמן, בתשובתו ןאלישעקיתונות,
 שתך4ה עד תרדמה. סליהם נילה ל.א גם גדולה, סךךהמצאם
 סקול לו שנדמה יך4ה, ולזה עלי. שיקריהו מדמה היהשמואל
 : א( כג' )גיטיז ז"ל שיקרי ימו 3ו' סקי שסנה יסק שפיז עלייכקול

 ולעיות ; דקלא" עינא כיגיעות K9K יישתו, מטר סומא"סיפך
 סקךא ההוא הענין הרה בקווה, עלי דבור כדמות סהואסיבור

 על שקילה ספרדיה ריקנם טךטה. קיל שסיה"טר4ה"1
 תמיד, יינבאו לא ישר שסנביאים "ם ; לדולה רטיטה"קרסם,
 אם רזה, הקשר, וסיירם סדכקרת, סירקןם יפי ססנטם'שיסלף
 במלקטת עצמו סקריד שפסיי רשרשי ; טחוץ "עיקלריר

 ועם מרדמה. לו והגיע י*בואתו, מזה רשם לו הגיעסילכים
 העסינים שני שהיו ואם לגלות. וטשל רטז שהוא סעיידשסדה
 לשר סנים סל על טמסיב התרהטה ענין שיהיה לאיסד.

הנבי"ים.
 בשני וביחוד שחשיגו; מה שהשיגו הנכבד, במצטדואולם
 שיירה וכמו בקבלה, שיא ימו לף", יהיה ו"ל.א "אנכי"סד4רית
 ס?ה הנה סחבור; בפתיסת שקרם וכמו היתובים, ישטצליי
 סיו של.א ספק, שאין וזה, יעצום. והפלא סגס צד על ססקבל.א
 בהבדל סבינו רל!ה, לנבואה. ומושים ראויים ישראלכל

 לעד. סקול לא האלה, סדבורים ישגיסאותיית
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 ח"א גמאמר ה'אורשסב
 א ז/פרקכלל

 לעיות )סם שסטנה רז"ל, דברי יפרוש שיאמר דאויריין
 רססם לנכיא )סם ושסטשסט מופתיים, ע24נים ססםסדבורים

 ימו ס"סדרת, פנת איננו השני כדבור סכונה כי 4סד.-
 הודאתנו שעם והיא, ייה. צבורה סריקת ילאשמשבו,
 ענ72, ר2ה ל4ד. טישרטיר 4טר כאלו זולתו, נציד ל.אי"סדותו,

 אלא בו, לטעות קיאי וה ס2ה ול.א מוסת. צליי שרבא טדר3י4י7

 לעצמו. עד רטיטת זה. מחלוף שכתב מי מסטסרשיםשרייני
 על ומרומם לכיי, ליל והתהלה ס2ה. כילל שכרנו טהוזהו

 ותהלה. ברבה3ל

 השביעיספלל
 יתומיםבאורים

 וסדבור רס2)לה. סתורה מפאת צליו צמדנו ס2ה סשרשהנה
 ק"ת יסמר סשני' יעצמו. ~I,)gY 4סד' עצנים: כשגי עתהבו

 בו. סנוסליםעסקות

 מראשיךממרק
 בצרמו. ס2הכשרש

 קילי י4ק"עות לבהונו, ס3קז כלילה, שבא טה לפיר4טנם
 סקדש ברום ימלכש ידילה' יקנה טרפדי מיד אחד שהואס2ה,

 האותיות 3"לו לו ואטה ישיל, 4שר על בובהתבודדותו
 מהם ירכיב אשר המלה אותיות בסדר בולטית ביסטימחות
 בשלשה בנטלה, שלא טה לפי זה, ליה ר4קנם יעלתו.תשובת
 ; השחלה ייחינת השני, ; השואל כיחינת ס4סד' :מנטים

 הבשיל. ייחינתסשלישי,
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שסג ה'אור ח"א גמאמר
 ב ז/פרקכלל

 או הגדול, דין בית או הסלף, שיהיה - השואל כךסינת4ם
 בו. אצבור שערףלטי

 ישראל. לסל פולל שסךה יךסר - השמלה בבחינתואם
 שורה ששכינה ודול 3הן שיחךה - 9KlVan בבחינתו4ם
 ב(. עג, )יומא טכפרריבו ישכיעי !ה סל שהמע"ר ימוצליי.

 בצש~תו נצטינו ולא בתיךה, נתקרש ל% הכלי תארראולם
 בו שמהךה החסמים, קצת שיראו למה נאות והוא משה.זולת
 בצבודה, מךחד שהךה הגדול, שהססן וזה, המשרש. שםישב

 טסשיתו הךתה ךה, שבטי סקסיים יסתוח טקמכלסשסךה
 רמיחד שם, הכתוב סים בהשנת ממבודד רהיה סליהם,מרחקת

 הקדש, כרוח שיתלבש השי"ת סיטת גזרה לצבורתו,טסש4תי
 לשאלתו. סכונה משובהרישיג

 בתורה, סקבועים סנטים ישאר קבוע, נס שהוא עםויטנמ,
 אל לפעמים יצטרף עצמו שסנכיא תה, העיין ירחיקו ל.אסנה
 לי קחו 'ועתה : טו( ג, )מ"ב שאמר שלישע לענין טחוץ,לינות
 ואם ס*דול, 1c3c ולזה, ה". יד צליי ןמחי כטמן יען וסךהטנגו,
 יססש*סת סססנות' באמצעות הנה היבואה, ממדרגת ציהל%

 ךאוי סלמן שסךה 4סר הקדש, בירח טמליש שיה יקלל,סשי"ס
 לבארו. שרצינו טה וזהילסד.

 סשניסודק
 בו. שדייקו שיישי יפקות קצתיסמר

 למצלה היא הנבויה שטדרנת לנר, שרם שכסי לטיס4סד,
 יאפן שלהן שיהךה מנה, סטצשה ממניי והנה ; רוה"קטטדרנת
 יתסן שיך ; היא שיחךה בי חמנה וי% יוס"ק, צליישמשרה
 השי"מ, 4ט?ןת צליו ידו ית רסמך מסשה, שקבלביהושע,
 נמצא של'א טה בתורה, סבואתו שניתבה עד לנביא,ונמטרסם
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 ח"א גמאמר ה'אורשסד
 ב ז/פרקבלל

 שכמופתים, כ*דול רקסליא סקלן, מלכד הנביאים מן לזולתוכן
 שיןסרך ימכן "יד סףקיע; ייקצע סחטה לו שצמףהוהוא

 בו שיקפקלטצשה
 : כא( בז, )במדבר אומר הכתוב והגה ' יי'ס""

 סאורים'. במשפט לו רשאל יצמד, סלסן שלפזר'וליני
 רוה"ק; טעלת על עיבויה מצלת קים שיקי לפיסש4י,

 סיני; כט4סר שקמן4ר כמו חוזר, שהוא יעוד שבואהוס2ה
 שמעוד שאע"פ ב( עג, )יומא י4מףם רז"ל, שקילו טה ימחז"יר

 חוזר? יינו ותומים אורים של יעוד חוזר,סיבואה
 טססךדלים שיסד סששי, כילל לני שקים לפיסילישי,

 בסל מתנבא ציותו הוא, סנכי"ים, לזמר משה 4בי4ת כילשסיי
 כטצשה יטכל חיך ; זילתו ימסר כן סלה שלא מה שיריה,עת
 שיצירך? עת בבל תשובה לסשיג לכד, ברוה"ק שסיהסזה,

 סנכיא הצפרך בי שיקל. מטה לראשון, הספק התרוהנה
 למה אלא, שיבואה. על רוה"ק ליסרון איננו הזה,לטישה
 אם בי שירצה, עת בסל השיא על שורה היתה לאשכיבואה
 כדי סלה, המעשה סאלהית הסכמה היציאה ילכד,למשה

 מנכיא יהיה לא אולי 4שר סצ?ף, לעת האמה ילל בישישמטש
 שינבא.באפן

 מהטצשה סירג סתוצלת שף2ה לטה בן, גם השני,ואם
 לבלל הערך לעת השילה אחר התשובה נתינת הואסרה,

 "ין כי ; 4טל התוללת ה2ה חוזר, היעוד הרה אם קבה ;ישרוול
 סהוא ששסק סטשוסה אסר ישיר "ם סמשוסה, 4ש4לתתוללת
 האטה, ילל על השי"ס טמשוסת שיחךה ראיי סנה רלזהיעינו.
 בהם שסנה וסך*לים, בשמטין ימו המקוות, ימקצת ש"אבמו
 האטה. ילל על למקלסתו קבוע בולל02

 סנה, ס4בו4ה, מדך2ת יל ייקש רוס"ק טדר2ת לקלותואם
 וסקנה-טה הלבודדות לו שיקפיק רחוק עיננו "ליו,סמוקן

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



שסה ה'אור ח"א גמאמר
 א ח,פרקכלל

 ציה ל.א ולזה, כיבואה. לסייגו י59יק שלא מה כן, גםלסייג
 על רוה"ק מדרנת לימרוז סעפך, לעת סזה כטצשהססשמישית
ססבויה.
 לכדו, ליל וסטהלה סנה. סטרק לקטרו שדיינו טהוזהו
 ומהלה. לךסה כל עלומרומם

 - י :- השמיניהכלל
נלעיס

 השני, ועניניו. יסטרו מראשון, עצנים: גלני בורסיבור
 יךקים' שני סןה סילל שקנו ולזה בואו.לזטן

 אולם כלל לשר ישרשים לל"י שלישי, *רק לווערינו
 "מין", סם שסכופר וזמתיות, אמונות היותם שעם סלה,סטטטר

 יציר של'א האלהית, הלאת לתורה ויסודות פנות "יקםהנה
 זולתם.ט?יאותה

 סראשיןס*רק
 ועינו. טישים~מטרי

 המסלות נפל בקסלה,.ול.א ונמסיר בכתובים שקא מההנה
 ישראל על ?טל.ף רנייא' טלף ?קום בנו, רךוד ?שי שמ24ע הוא,בו,

 שם, נפוצו אשר ה4ךצות מן ויהודה יזך"ל נךקי ויקבץויהודה,
 יסרת רל.א טטלבית, לש"י עיד יחצו רל.א י?דו' לטסדיםויחיו
 בעולם. אדם ערער ל.א ושה ה'. בפא על יושב מ2ךעו טלףעוד

 הקשים לימות עוד יתחדש "ם הטללות, בו שנפלוטה
 שלאו סיעודים טק?ת יורי כטשי הטיעי, מסטןסג חוץךסר

 דעת אמנם דבר, טןה נעקיר ל.א והנה ל.א. אםסיסי"ים,
 סיטי בו סומבין שסיג רנך4ה סמלמרד, בקקומות הובאשמו"ל,
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 ח"א גמאמר ה'אורשסו
 ב ומרקכלל

 ילא ונטשים לימות סעומ"ן בין "אין : בפרוש ואמר מהוא,סיור
 על רעידות סיבואות שיקוה, רעיך כלכד". מלזויותשעבוד
 בו זכה של'א למה שיזעה סטדךש, לפי והנה שלמותו.ססלנת
 "הנה בפרשת דרשו שהם יאיש. סנ?חירת רהוא צדין,משה

 - רנזא ט4יךסם' - "נרום יג(: נב, )ישעיה עבדי"ישכיל
 לסמול שיזסה סיה 4ם רקנה סלית". טטל4סי - וגבהטפשה,
 נעמה כסר סנה ונסש, יגיף לעסיסה מזיו ושיתענגשנגשיי,
 יגוף. סיותו ייחינת מסם, יותר שיינשא יטסל יהואמלסר;

 לא 04 כיממ"ק, וכסן בואו, מסף מחס"ט יאה 4םסטנם,
 בקצת ואולם די. שבו מה הרביעי בכלל בו דירנוהנה
 ופרשו דוד, ין טשים קדם ייסף סן טשים בוא יך4הסטךךשים

 בו. דברו ס*אונים וקלת צליו. עבדי" נשכיל "קנה נבואותלב

 בו. להאריך ךאינו לא בעטיתו, הסייר של.אולפי

 סטניסורק
 בואוכזטן

 לריק. ןיניצה לאות הוא בואו, זטן בהגללת ידבורייקנם
 על העידו אבל קסם, הזמן שרש שלא הנתובים, מעד04

 '3י יבין', ןל.א שטץתי 'ואני : ח( יב, )דניאל באמרוהצלמו,
 רז"ל שיקרו למה ואם ; קץ' ?ת ?ד הדברים ןחתטיםסתמים

 כהיות תדברר ואם קשין". מחשבי של רוסן "תפח : ב( צז,)סנהדרין
 למה מוצר. כן גם בו לצריכות צדין, מא ושל'א צתיךה,בייתו
 קורותיו, ילינו שסליקי סוטן זה י9ל כי ונקשך, טלריםשהוא
 לפוצותינו רקסץ יזך4ל' על טלף שיחוה לני קנד ול.א שמצנולא

 שיעיד 3מו התמיד, של.א שבן רעל היךץ. יל סיפותט4רכע

 וישמעאל רדום יטלברת סלה סקלות nlnSbn סיימנו uinnc,צליי
 דתוגרטה. וטדיפרס
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שמז ה'אור ח"א גמאמר
 ב ח/פרקכלל

 עד בואו ואחור סרה, שלות כצריכות בו, עתה הדבורולזה,
 לחרכן ושבצה ושלשים מאות ושלש אלף שנת שקיאעתה,
 מר"י יותר נמשך ל.א טלרים, בגלות שנךיה למה כישכית.
 צדיות רגלוי זדה יבודה בצוון סלתו שןעדנו סלל תלותשנים.

 שךעים 4ם כי נמשך לא בפרסס?א, שבת וחלול דמיםושפיכות
 ~ac, הקוונות ביניהם היו לא הקרין שבזמן סנה, וסקלותשנה.
 ?4ה4סל

 לראשי
 "וכי : שם שקמרו צייקים, שקיי ב( )ט' טיוטא

 כטה שם ונחלקו שיענוש", ט"ס שאי סלי צדיקי דסוומטפר
 ביגיעם, שהץמה חנם שנטת מפגי קימם והקרו ססטאת,שמה
 שממכן היות ועם סססמים. קכידים סיף שלא עירורקצמם
 טיסיל. דבר הוא סרה האריכות טלל ששם, יסכת זהשיסוה
 ממיחס סעסש זטן שיקרה רסשווי, ששר 4סק שהוא יקשבשיסר
 שסיבו סצוונות שיות שהמסטר ולסי וקלותו. הצוון הסראל
 הגלות חיבו טשי שקרונות מן סךכה סמורים יומר לסלגלות
 IGT 4ל יסקש מעטי מןה סקלות זמן שיהרה דאוי היה י4רסרה,
 סרה שהגלות וזה יסמך, ריחוש מהפרסום וימסיר סבל.גלות
 סיעם, מסרית נודע ל.א מיום רעוד בבל, מגלות סרכה יטףייתר
 מילאות. קץרקמי

 דרכיו 4ךהו סי סשי"מ, מחשבות צמקו מאד סיות עםוהנה
 מיידע הוא כי יקיים, קצמם למקיש לסצייר לנו רייןמדרסינו,
 הרשעים שלות מסלית נדע שי.א וכמו ורצונו. כונתומילית
 ילל, דרך באמות רגם לקצת. קצמם יחס ול.א שצדיקים,ריסורי

 גדול בשעני והם אלהי, ונימוס דת בלי היותםקססרסם
 ושסים יעשר סטחיז, ויסב פטישים, לרבוי "םטסס?לסה,

 רלשקל ה', מוסר את וליחס לסקריך צלינו אסךיות ואיןוכבוד.
 מסלית סיודע הוא סי הקוונות, עם סקלות צסשי שסלנובמאזני
 סדין. צלינו תסמןרצונו,
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 ח"א גמאמר ה'אורשסח
 ב ח,פרקכלל

 טוסיקים וירץ מעמי רבים זה, שבזמננו לטה4טגמ,
 4ל ילמצייסם מקליות, יוקש לשצרם מ2ה, היעת עללטפש
 לסרוק עוד שלאטר ואוי אותם; מגוךטים מקודמיםסציונות
 וזה, שיקשה. סטה איננו מטוב מק"בוננות עם סי מיאת,מקש~א
 לבעל מקום סנה מגלות, זמן לציונית, סטסכב סעסש סכהשים
 4סל הקוונות. 4ל העוונות ייחס מזטן יחס לדצייך לסלק,מדין
 ססש"ים ההם למנשים כגלית וממזור ססך4ז' - ס4ט"יסעגש

 לבס טבעי דבר הוא ן4ריכותו מגלות הצמדת אבלינסשוטם.
 כשלהי לרצון ונרשף נסי, דבר הוא רקבו?ם ולצלמםמגלות.
 והמסגר ססרש שם שהזה סלל, בולות ואם עובדיו.רלזבות
 יין ; ונפקדו גס לסם ונציה !כו ונייעים, כלדולה י94תרעושי
 מארכע נפוצותינו לקבץ גס לני נישה לא ואם ?לינו,תפירה
 ובסיוצא הראשונים. ש!כוהו לסך זכינו ל.א אם ס4רץ,שפות
 הראשונים שמכטים ס~ה טה "אטר 'אל : י( ז, )קהלת סיטר4!ה
 !ה'. ?ל שמלט מסלטה ל'א יי מילה' טוייםסיו

 בהעריך נודה DK גס סקש~א, בפרוק קאד מקסיק !הרססה
 סיסמים. להעריך רקום שאין הקמור, שהאמת ילאסיסמים.
 מגלות הוא מיים, בו שינסנו מ2ה שסגלות ידוע, שהואר"ה,

 נפקדו סלל שבגי אלא לראשון. הבית 4חרב7 לנושנתס4ב

 לעולם, נגאלו ול.א שלשלטם מסת ועיי סרס' טלר לרשירשייז
 "רכע "0 סי עילו שלא עם טסי. טלסי מסת סיו תמידאלא
 מיךדים סיו ולי?טים סד(. )ב, ?זרא בסקר שיפרש ימורבוא,
 ראייים סיו רשי נס עמהם לעשות משם רקפליגסינים,
 סדת זמן רב !ה ינמשף וחסידותם. כשלמותם נס עלסםלישות
 ימו סימות, טטלסי קיסמים שהיו מ4דולה, יסית ?D רסיישני.

 בצבורם 4שר טדרשים. ובקצת גוריון, ין יוסף בספרשנראה
 מן ס"סרין מ2ה מכית יבוד דס~ה 'גדול : ט( ב, )חגי ס4כיאיטר
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 שסט, ה'אור ח"א גמאמר
 ב חורקכלל

 שלמה, מות שסרי שחרי בראשון. שסיה מה סלךסראשון'.

 ובשני שנתפרסם. ימו עקלים, שני ךצשו ישראל, רב בביתומרדו
 בהם שהיה לפי אלא הימות. מלכי מקסה הבית אל מגישיםהיו

 טיטוס שבא עד במרד, הצליחו ל.א הלסבות, וחלוק חנםשסטת
 המושל מץרים מלך יאלו שני, בית ענין חגה ךסר1 סיףויישם.
 מדינות בקץת אשר ליהודים רשות נותן מיה סץ4י, יירץעמה

 עסת שישבו בתנאי הבחקןה, כית רלינות לצלותמלכרתי
 ולזה, ישוה. שני טית עיין היה בן לסם. ושיצעד משם,שיים בו, ימרדו ס?מים לקרת אם ספלא, מן יקוה ולאטקשלתי.
 הוא בו, שינסנו סןה שהקלות שיראה, טה לפי סימורסיטת
 במלת בתוךה שנרמז הראשון, ספית סחרכן שנישךסקלות
 : י( כט, )ירמיה כאמרו ניקדו, עזרא שכימית ילא פירץ,ונושנים

 של.א הנה, אתסם'. יפקד שנה שיעים לססל סלאת לפי'סי
 כלכד. פקיךה סלא שלטה, קילהשסה

 ה"סלל במזמור שבא למה שמראה, מה לפי זה, יקסיםוהנה
 ה?ציךה מעת ה', חסדי לספר שייו שלפי ; קלס )תהליםס*דיל"

 היחיל "חלה רהנה כן. ש?ראוהו נריה הרמים, לסריתעד
 סן אחרי עידו". לישמעל "נחלה יירו: עד מירים'ינילאות

 הוציאו ולזה לנו". זכר "שבשילנו ימרו: הוא בבל ליקידתךמז
 דילה ס?ה של.א למה פקידה, עם 5סד עין שהוא וסידה,ילשון
 סמרו יהוא סצתיןה, הגמלה על דטז סן מסדי פקידה.%א

 תקון אל ךמז שוב שלמה. גאלה תשה היא כי מירינו",?יסךקנו
 סל להיות ה', את לעבד אסר שבם סלם לציות בסללי,יעולם
 ילחנו, טאוכלי ולסיות יבודו' טזיי קליעים 5סת nbWמעקים
 סלדו". לעולם סי בשר לסל לחם "נתן יסימו: רטז אשרוהוא
 צד. מסל ומסעים לעצמו, עד שהוא סיטת, טבעו!הו
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 ח"א גמאמר ה'אורשע
 ב ח/מרקבלל

 גלומנו ט4ריכות צלינו לתשש לקום שיין סן, "םדקמסיר
 "ם קאד. טללג 5ןה שקלית שירי נראה, שיסר שסן, וסלזה.
 וירקליט לדול אוער מרה יעלם שסיטררים לטה יימנו,לילל
 נדע של.א טורים, בקלות שהנה שימי לוטר, ריטונן 5סא.לעילם

 סשעסדים לשיטנו 5?צה שיה ילא קטאר, קודם עקשבו
 אל.היף ה' 'לנכי : ב( כ, )שמות יעקרו שרמז ימו 5שי"מ,לצבית
 שלצים לף יחןה לא עבדים. מכית מסרים מיךץ הוצאתיף4שר
 צלינו שצבר טה אסליק שיא מסר זה, בעלומנו 3ן ; וגו"שסרים
 טילות חכמתו גזרה לטיסתו, שלטים לשומני משי"מממסדי
 רפם שיישר' מה למילית מלסבות לסיניע "ם 5ןה,שידול
 מבושן מצלות טסרי מגונים סבין ויקי?נו מסדים, עטנולהוסיף
 אלץ ולהוסיף לבנו, בשרירות יסעם ססעם גלך לילכיסןה,

 אצתנו. לכלל הנטשך מטוב רהוא וצביתו.לטיסתו

 לצבוית לטופסם סכינים שנסןה לטה אם לזועמנו,ואם
 יטשף הלאת סיטה שיזכות לטה ן"ם 25טים, יטסייתמש"י
 בשמיל ניזון יעולם "סל : ב( יז' )ברכות ז"ל סיקים תועלתןלסם
 לצךב שבת טצךב סרוסין יקב לו די בני מסנינה יני,קנינה
 מה לפי עסדי"' ושביל "קנה יסדשת מסייא בונת יזהשרת".
 שהממיל ילא מןה. בגלות ישרטל יילל ד4ר שם שהיאשקןיה

 שבא כמו טאד", ויסה ינשא "ירום בימרו יקשיסנו,לרמי
 יי ישראל. שיים ךמטטת מלסם, ירוממות סי דןה,סטדךש.
 כונתי. לסי עטהיזה
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שעא ה'אור ח"א גמאפר
 ג ח,פרקכלל

 סילישיסטרק
 סממנים, היומם עם סנה, סטטים אוים שלל משר סש?שים שיותוכאור
 מציאומה "ץ5ר שיא עתודה ויסודות 39ות אינם סנה כטמטמם, 49ק"ין

זילמם.

 סחפוש. ידרף בקלות יעקיר ימנםוזה
 4מה בסרנו יקר קנה סחיוש, והוא כראשון, שסשרשוזה
 יתברף משם זללת 4סךרם ךסיי סקדמ'ת למטמיכי שטףשקרם,
 התורה יציאות מסם שיר אשר ורצונו, וידיעתו,יכ"מ,

סטלקית.
 יציאות 7צ2ר יבר ןעסש, וגמול סגפש, משטייתוכן
 התיאר כלר סטמתית שסצבודה וזה, זולים. כן גםסתויה
 סטמים. "ס2ת שסל רכל ידס. ל42ל קנת על שי.אסיומה
 ?צור בבר זמיית כליומה ןם 4י סתורה, נזחותוכן

 י .,מציאותה.
 יהיה לא אם 4ם 4י ל*ייאים, פשה יביית 4י1 ססיילרכן
 ה3ה ממשה, גדול נביא אפשרות יציר "ם וטף הבכל,כיניהם
 אישר שאי למה 4זחית; טליית תורה טזיאות 7ז2רך)ר
 יחד ?)ר יכזיב - רבנו ממשה *דול יומר סנה יעם -שנכיא
 ממח. לאד קין הלה ואם נביא, anui שןדכרמטה

 4הם, 9פק אין ק?סדות, ימצוות ס3תלים סשרשיםייינם סתויה. קציארת לזיי עסי יסצדיי סטשיס,וסל
 תורה סעיאות 7צ?ר יער המצוות, אותן סע?ר ?צירשקם

אלהית.
 במיפר הזה, סמאמר יללם טשי סשרשים שמנורלזה
 שלנום רלא ; מיז יירא מסם יטסד שהכופר אמתיים,שרשים
 זוללם. סתורה יציאות 7ץיר שלא ויסודית35ות
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 ח"ב גמאמר ה'אורשעב
 א א,מרקכלל

 ימו הזה, ככלל !ךה יבודה ההסקת למנרת' ך4ינו ל.אוהנה
 מאה. 4ם כי דעת, שאינו לטה זולתנו,שסכיררה
 כראשון שחלק נשלם ובזה יסאבו. שדצינו מהוזה
 לכדו. ל4ל רס"סלה סנה.מסמטיר

 ס*כיססלק
 קסדות. ומזוות "גדלותוימרנות

 בתפלה הראשונה, של.ש: מזאנום צליסם, סשרנררכטשר
 סיפורים, ביום סילישית, 3"שוסה. סיניה, לסנים.וברכת
 אותם שמנו רלזה ה'. למוצדי סקבועים סענה פרקיר4רסצה
 יללים.שישה

 הטויה, במקשה הנצלית סימונה לקנות ך4ינו ל.אוהגה
 וכשמחות, 4ר4לים סגמלית סימונה רכן לרטית. מזמהלסיימה
 דינם ריסיה נישיי, לטוב ייזנו ראולם גופיי, טוב סיעודיםלסיית
 העודיסן. סטטיות ש4ידיו

 סראשוןסילל
 נססים. ובךכתכפילה

 היותו רהוא, טמונות. להן נקלו ט?יית' סייתם עםחגה
 4ת סטסרסים סלעיים ו4ל "ליף, סטמפלל 4ל סיטרימ*רך
 ריטנם סרה, כילל אותו *לענף אחד, מסוג רלקיותםי,יך"ל.
 ירקים. שגי אותושטנו

 שראשוןס*רק
כעפלה.

 יתערף סיתו שנטמין הוא, סיאת, במזיה שגעליתסימונה
 האמת דרך על בו 94חונו סתולה סי"פלל, לכששתנצער
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שעג ה'אור ח"ב גמאמר
 א יפרקבלל

 5שר לבל קך5יו, לסל ה' 'שרוב : יח( קמה, )תהלים כאמרוכלבבו.
 לא והוא לכד, כסה סקרייה תהה שלא יךזה, באמת'.יקריהו

 עליים שנאמר מסכת ושיסה יסשב' כן לא ולבבו ךטהכן
 וזמר מכליומיהם'. ורחוק עסיסם טעה 'קרוב ב(: יב,)ירמיה
 רראוי זכאי ילתי גויותו עם כי לזה הוזה יק?יהו", 5שר"לעל
 nlyao זכר מלבד - בתפלה חנה תפלה, ונזילת דרושולסייג
 לאמת. דרך על בו י9תוני תילה שהיא טקר תיגהי, שי יסכן-

 אם התורה: מפנות יכלל שהוא יזה, כלו. הביחון סודוהוא
 סטשסיע ספיעל סיתו אם האיש"ית, סש*סתו אם?דיעתו,
 כקללה. מפרשים מנאים בזה יאו וכקרבלצון.

 : מא( ח, )מ"א 5מר שלמה כמסלה. ס2ה סשיש נרטזריקנם

 הנה עקמו, טצד ?אוי כל"י סיותו שעם הורה סנירי'1 4ל'תם
 המשורר, אמר רהנה מבקשו. שישיג ימסו סלסלה,סיט4ערת

 ?באו'. סזי סל צריך n~oc 'שמע : ג( סה, )תהלים זה עלמעיד
 סדור התפלה1 מתנאי מבאר שהוא למה זה, שאטר יך5הוכבר

 : קמרם ב( )ז, !?ה מצבויה לראשון שבא סמו ראשיה.סיסקים

 תעם, מתמוז שישנע רשי סשס"ה שקי שסדיר ?עשב,שיסר ולפי ייפעל". בך ראחר הקב"ה של שבחיו 4?ם ?סדר"לעולם
 מסלה ךט?ה "לף : זה סעד ך4טר המתיל 49לות/ ליחידיםאלא

 סחר עיר שהיא לציון, בי ?רצה, נדר". ?שים ולף בציון,אלצים
 השתיקה אחד מצד בציון, סי ; עליז משבנו דלסיות לשיתוה'

 נזסידה לסבה, ממהללו, מהם החשרסים ליקטת רזה מחלה'טליי
 סן4ים כפרסנית ירצה, נדר, זשלם אחר ומצד שצור; כגזרתעוד
 אדם. לבגי שיסדיי ימו שלפז "ליו מסדרין יטלו ובנדבה,ינדר
 בו. בטחונם ותילים "ליו צריסין והיל מאתו, ספל בי קטנם,וזה

 ?באי"' ישי סי צריף מסלה "שמע אמרו: לזה סטשיךולזה,
 במזמור שסתם מה כדמות שלטים. רסילטי השלמיםילומר,
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 ח"ב גמאמר ה'אורשעד
 א א/פרקכלל

 הי "תקלת ה': מהלת על מינוי קמה(, )תהלים לדוד""תקלה
 שסיה כצדי, ידיר 9י" "ךדיר קדשו". שם יזר סל ויסרך 9ק?4ר
 שם 4זר סל "ויצרף עיד( רימר יצלם, שלא מה משלמותישעיר
 לזה סמכו י!ה שלטים. מילתי גם ילוטר ןצד", לעולםקדשו

 עולם", יעד מעמה 2ה שדך ?מנחנו : סלילות מסדריסטזמור
 לנו ראוי הנה דוד, במקטר יתברך חכמתו גזרה שכן שסרפלוטרל
 עילם. וצד מעמה משםלקרר

 כצלי קצת טסינו שפקר לטה קצת, 4זה להצריך ראינווקנה
 סףייב קארי שבל מקירים, במךסקת המורה סרב מדברייעיון
 )ברכית שסקרי ססינא' דכי ומסטר בדעת ונמלו בחקו.נקלעים

 המזק רמ2ראוי ~Tntv צ"ל ואמר: קמיה דנחת "ההוא ב(:לג,
 עד רכו', דטדך 1c3W לכלהו סיטמיסהו רכי ליה: 5טרוסטדיר,
 לידו, יחשבו לו". הוא סנאי והל.א כסף, ישל אותוומקלסין
 אותו שטקלסין מנמרץ סטשי !ה והורה סים, ישתוףשיצטרר
 ששדם, ימה 4!ה צעירינו ייסר סןסב. מטין שטינו שסף,ישל

 ממיני מיל והוא ו"חיר1 יקדיטה ועלינו עליו ייטרושסיקרים
 באפן ועלינו בס"מ, לאפן עליו ייקרו שסיירים וזה,סטפוק.
 ועלינו לנו, מציאומם סקסה שהוא על כן DA ?ליו דיאמרומגיל.
 ן!ה יטין, ממסלעים ac לסד הצד וטןה מטנו. נקנים שהםצל

 איסם מקייב מארי 5בל !סב. ודינרי ססף דינרי יטשלנרטי
 "ס?ימי4הו יטרו: מטסטר, ישט יורה וכן סלילה. לקקו,נטועים
 יחקו, נמנע סייחים שסיום ילוטר, דטךך", שסקילליהו
 והוא לראשון, מטייר יסוף 4!ה סטדסני ייסר .בכ"מ.למיימם
 לעקמי.סיטת
 הישל לדרך סתפלות מדברים מנסנו u~C"? שימטרירל9י
 זה. על טעידים דקרים סקדיש שןתקנו ךאוי ה2ה חגהרמשיר,
 יל רוטי רמשיסמא"1 שידמא ירסמא טלל "לעלא : טמרווהוא,
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שעה ה'אור ח"ב גמאטר
 ב א/פרקבלל

 סטשפיצם. K1nW אוים, מקרל כלתי יתברף שהואסיךכות

 בדרף שיהיו הן המירים, 4ל רימו רמוא4סמא" "שיךמאר4מרי
 ס?ךסים, שאלת על יורה ייונחממא" וימרו שכח. בדרף אושיר
 כן. עינו וממנסם, ממסלה מתפעל שהוא חושב ששבלילקי
 כצאנו וכבר לה. סךאוי בתפלה להצמר סקדום ירצונוילא
 רנקשכו רעים, בו ששעו דקר שהוא ילא הפךק, מכונתיקעת
 המורה. לשון ישט4סר

 יספירי כל גם המסטר שכסי ולאטר, בו. שסיינו למהונשוב
 קדום 4עד שסרסם וכמסלת דשך4לי בעד משה ובמפלתמתורה,
 על כמלמיד באו ובמקשים עשתו, בעד יצחק וכמסלתוצמרה,

 יתפלל DA 04 סשי"ף לי שייתר ימסן יצדיק מפלת שכזכותזה,
 שמר מתו שכבר המתים בעד שגם קבלו, שרז"ל עד זולתו.יעד

 י, )סוטה רז"ל שדרשו כמו הרשעים, על ו2ם סצדיק, יעדסשי"מ
 קנה הגדה, ודברי דרש שינתו עם ואולם ואבשלום. דוד יעלןב(

 ולהיטלל קטמים גם לברף ישך4ל גבולי יקל וכשבועסמנסג
 )סז, פסחים ]בנמרת )לירושלמי( שקרו בו וייוצא זה ועל3צדם.

 נביאים בני לכיסים שיינם שכע"ס לישראל, לסם "סנחא([:
הם".

 סטניסורק
 לחנים.יכרות

 )במדבר בפרוש כתורה 44ה סלאת למטוה סימליתסימתה
 ה2ה ואם לסרסם,. ולני יזךאל תגי על שמי את  'דיגמו כן(:ו,

 שסרש מי יש בסרושו, א( )מט, ]חלין[ )סוסה( ינייתשנסלקו
 ישרוול קבה ליענים, אסרכם שסרש מי תש לישך4ל,לסרכם
 הלהן, ישלמות ימנאי' 4א שיא ולסי מקלסה. מכלל יצאולא
 לקבל ראויים סיימנו שיעת נימין, קבה בכלל, כססידרתואו
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 ח"ב גמאמר ה'אורשעו
 ב אתפרקכלל

 המניעה תהיה לא הנה מצדנו, המניעה תהיה שלא ר"לסברכה,
 במו המלה המעכבים דברים שם יש אם אלא ; לכהניםמקד

 דבר כליו את נושא שהשבור זה, על שיורה יטמה שם.ש*סי"ר
 שם אמרו בקברה החשוד גם אסור. סופרים שמדברי אלאתורה,
 סטנצה מטנקי שאין מבאר, הוא ולזה כפיו. את נושאשהוא
 צדיק. או חכםסיותו

 לאביהם  י9ך"ל בין יאט?עיים שהנהנים לפי כי זה,והנה
 סם 4ז כי - הצבור לכ2שת קיא הלאת ישה4רסהשכשטים,
 "אמור מיירו: א( לח, )סוטה שדרשו במו כזאת, כטיוהשכים
 לפי יתבדף. בו 94חונם טלו כסר הנה - לעסניםלסם"

 בגמרת שבא סמו נשסעת, יותר מטבור שתפלת אסלנושהשרש
 שאם לאפן ילטים, שיהיו יבסנים קטרה "ין הנה א(, )ח,ברבות
 לגמרי. התועלת יוסר שלמים היולא

 ק~סדות' 49לית סשי"מ בהם שם שהמעוות זה, אלמצרף
 עגומיהם, ובכלל 4"יכוטם פוסלים שטסטים וסמו לסטים.סעפן
 t-cs סם סגלת ?ערבב יחד שטם וסמו בשןה. סתוךה ט?וותכל
 המטוה שסיגלת שפיטים היכרית. עם בשןה כטענותסן

 דבר סטוב אותו ממנו יימנע טה, גופיי טוב טמנה להמשךסקסת
 טה' גופרי רע אסת מצערה ש?תס"ב ההפף, או ncs;צכךה
 טה. חטוב "יללת שיקנה ncs, מצוה דבר הרע טענוריטנע
 כיסנים זאת 49לה סשי"ף שם כתורה, שנתיסר טה לסירסנד:
 ולזה לישראל. ולהשקיע מטנו הברקה לקכל יט?ע"יםלחיות
 ס4ך9ה מקילים סם יחלי לטילה, בפיסם את ~KW שגיטנומה

 מוכנים סך?ם היות נתקרסם שסר לייך"ל. לסטהבידיהם
 2ךף'. מישה בל "ת 'ולברף : יב( כח, )דברים ימר ס4ך9ה1לקיל
 ביחוד מהיה סלסלה שקבלת יסרוש, כ42לה נשיירוחנה
 יומר סתורה, בחכמת גדולה מדרגתו אין ד"ם 5עיכד,ליכק
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שעז ה'אור ח"ב גמאמר
 א בשרקכלל

 ין?טףא טסצבוןה. מדרגה באומה שאיננו אלא כסיטהטס*דה5
 והוא שאסרנו, טה אמתת על יורה מעזה בא ב( )לד,בדכות
 *דיל שנילא ר' רכי תשתי: לו אמרה וכו', רי4"ן "לשחלהיטרם
 4שר דויה ויני סטלף ליף ללבד דייה הוא : לה יטרטלף?
 טדרותו צד על סחיא שסיוררה שיוכל' וראוי סטלף".ליגי

 ועובד ירוש חנינא רבי שסי ילא סנינא. מרכי ייתרכסלטה
 נשטעת. יומר ממלתי צומה שזהיסמטדה,
 על ומרומם לנדו, לאל ונתקלה לסררו. שרצינו טהוזהו

 ותהלה. ברכהכל

 סשייסילל
כמשוצה

 צמידתנו ראפן סןה ששרש יבאור אלד, פרקים: שניוהוא
 בו. שיספקו שאפשר סשסקות יסתר סיני,צליי.

 סיאשוךס*רק
 צליי. צסקףתנו ואפן סנה סשרש4כאור

 tt~c? טסקדי בקבלה, ונתפרש בתורה שבא מה לפידונה,
 : ב( לד, )ברכות באמרם רז"ל והפליגו נוליו. בשרבו החוטאלקכל
 עוקדים". אינם גמורים צדיקים עוטדין תשובה שבצלי"שקום
 לסם נחשנים שלקוונות ב(, פו, )יומא סחר במקוםואמרו
 אל הרצין להכניע ספועל הלס כי נלונה, בזה דסט4הכזקיות.
 4ל ישב שנינע 4מי הרבה, חזק לעיות ??שרףשיבודה,
 הפועל שסיס גטי טליה. וניה נינע שלא טטישיבודה,
 לטה רצוי. ריומר דכק ייתר שיקרה ראוי t~sc יותרלס9נצה
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 ח"ב גמאמר ה'אורשעת
 ב בנפרקבלל

 שמהיזק יצירך והוזהבה, הדבקות שהוא חזק, יומר ללחשמפועל
 ס"ק.יימר

 ןת4רך, טיבו נילא מסד מזה שסע24ן פסק שאין היותרעם
 סטוב קינתו י"ירך, ממנו שהיבאר למה יעיון. בו 392יםמקנם

 סרה "ם ולזה, n)vcc. - יצלו 35רצה ושמיליתסטסלט,
 משנת ריעור דרכיו ךשייטיב הנה טצבודתו, י3"רסק טרהשיסר
 רהפועל העתר יהיה שבבר עד אצלו, שיקבל יאויאולתו,
 החמישי בבלל התבחר שכבר טה עם שבז, י9ל "סלתו.3לסכמ

 סתסלה לעיסני חמרנו זה סיבור טשי 5ש4י,מסטט9ר
 לטה לקבורתו; ולשךבנו שלמה 3סשוסה עליולמשיכנו
 וזה נמשך. זה זולת ס2ה לא שתורה ובנתינת כירייהשסת9לית

 לבארו. שרצינומה
 על כתובים הם סלא ומדרגותיה, הקשויה כרכיואולם
 "שצרי הוקרא אברים 4ר3י יונה רבי הסעיד לרב ס:שרסטיר
?רק".

 סש4יס*רק
 בו. שן59ק שיישר ינקות שנייסמר

 לסילנת יתברך, רחקו ראוי ס"שוסה שקילת "סרסיבסד,
 ו9ל יתברף, סידו שיינע "לייז' שרוז 4מי ץז?ר איף וטובו,סעדו
 במשנה בפרוש, בקללה בא רקקה קניצמה? על שיענששכל
 לצשות 24די טי9יקין 4ין ואשוב, אסיא "האומר : ט( ח,)יומא

 ואירו מכפר". יוהכ"פ אין מספר, סיפורים ויים אסטאתשוקה,
 את מעכבין דקרים ועשרים "ארבעה : יוהכ"פ( פרק)ריייף

 לב את ה' צץסזק יב( ט, )שמות כתורה בא יהנהמעשובה".
 ויסר וגו'. לבז' 4ת הכ3ך"י 'סי : א( י, )שם יפרוש ךאמרפרעה',
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שעט ה'אור ח"ב גמאמר
 ב ב/פדקכלל

 סשסק על ג( ו, תשובה )הלכות הגדול בחבורו המורה הרבסעיר
סנה.

 והוא שידיה, מה לפי סמשובה, "ירכי שיסד לפיסשגי,
 צליו שצברו ימה והיססה סיון סגה סקודטים, בו היסימודיר
 יתחיב ןה סים ; קדשו רום ית וחידה בשם מעל אשריטילו
 כי לסד? במנולתו, או סמשובה, אל התעוררותולמחלת
 שהוא יראה התשובה, חק להשלימו ?ין לי שיחץהסטטטר
 לו ססשייו שעסיינות קללתנו עם לנמנע, רקרוב שאד,דחוק

 לבד, קיאי שייחינת וזה, ייחינות, שוה ואמר ר4םכן?4ית.
 יצבר כבר תשוקתו ובבחינת שצבר, בטה היגון לוימסיב
nnju~ujלזס?ון שהטסטר ולאמר, בזה לשוב סגה ; שסיה במה 
 לו קח?ב שהיגון שיאסר מי לס לחו חגה לכד, החטא3יחינת

 שמשובה, סק בהשלימו עתה ואולם תשוקה; צשה לא4ם
 היגון ישצרנו ה3ה טה, יבחינת דיגה בו שיהץה טבלתייקשר אי ואם בראשונה? שחטא מה על למחלט שישמח יצברסים

 לתילית שמסיב באשר היגון, על כשטסה תובר ה3הוסשטסה,
 שכשבות. תשובה היומר סיותו כמילית והתבשרסטצזה,
 לטה שיקשה. ממה 4ין3ו סראשון, הטסק התרוקגה
 ק4קרין טשךצן הנה שמשובה, 4ת סטעיסים דיריםששכ"ד
 לצלומם מהם, שליף. להמעירר עצלה לאדם ומקניןאותה,
 מהם, שסריסם. וחטשף לסמטדמם טסם, עישיסד.יעיגי

 ימר לא ואולם לסם. יקלות ימסמר בישר תוכסת,לשיימם
 שמאחרין כלומר, "מעכבין", ילא סמשובה, את"מונעים"
 ס3ה כן, מחיב הקיא המבונה שיבע ןעם משוסה". לישותיידו מ59יקין "אין אמרו: ואשוב" "אסלא מאומר מסל אומה.רדוחין
 סמשו)ה, על סמף לבו משרירות שהוא טדה. כאד סדההוא
 ראוי יוצרו; 4ת וסדרות לסטא ילי במשובה סייחוןוצשה
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 ח"ב גמאמר ה'אורשפ
 ב בשרקכלל

 סמלמידיות שכשקדמות ל5י וימנם, סהוא. הסטף ממנישייסר
 משנת יתעוךר שאם יריה, כסר מסממיות, כם סיב עללסם

 שסטא ו2ךגיש14לתו,
 בבטחי

 ממעכר ככסיל בו ושהנה ההוא,
 ןקכל הנה מהוא, מהמטא סים 4ל לשיב ססצו וסלובוטס,

 ימר זה, צל יתעורר ל.א כן שדרכו מי סיב, שצל ולפיבמשוסה.
 משיסה". לצשית ינדו 'ט59יקין "4יזימם:

 שמסןה צריף 4ין ממשובה, ממניעת יסרעה שיא טהואולם
 שיריה ידכקיר' רלסש*סתי סשי"מ שמיסד למה המין.מןה

 "סי ימרו: מסיה, שבאר ימו הרשעים. על ומכותיונילאימיי
 אלה אותותי שתי למען צידיי, לב ואת לבו 4ת קךכדמי4גי

 י9ף ידן כסף ייזני תסטר "ולמען הקרוב, המילית והואיקךבו",
 בו. ס4סרו7 ממילית רהרא ה'"' 4גי סי ויודתםוגו'

 שיש ובכלל, מלה, ס59ק לסתר 4סךת דךף ביר הרבוחנה
 צפף לנו 4ין אמת, שהוא שעם ; סמשו9ה לניעת שענשםעוונות

 ששדם. במו הססה, סתורה בארה שיסר למה מזרים, ימבותבו
 שלמה שיימר, אפשר יסר השני, הספק יסמר~ואולם
 ; ומשווי מישי ל5י קרסל כלתי ענש לו יתח~ב סטם 5ישכמקרה

 שימיה ראוי 4ין הנה כמשוסה, לקילי סש"י טמקדי .סנהס4שר
 בימת ממשובה סק שמשלים בו שיימר יגבל שעירשם

 גם ואמנם, והעברה. יסטשל זה ייסר לא "ם 4ליי'ישסגיע
 ממשוסה סק שהשלים בו יימר :דרע' וביל יישייתישננימ
 לרי"ל סאו מקטרים מקזת שיך4ה יימן קליי, ישסגיעיכטת
 רזה, שיקשה. מטה מענר מעסק זה סמר קנה ; ב( פו, )יומא ,העל

 לאדם, הנכסף סיקרון שהתילית שקדם, יטה סמסטרשיסר
 הטוב שהוא לטה ושציברת וססזלסה והעבודה. הדכקותהוא

 קבול ה~ה אם ולזה, השן"ת; אצל הנרצה ממילית הואסיקרון,
 בי עצום. פסק ממיב ס:ה לידם, הטירון ממעלית רמז9רמטוב
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שפא ה'אור ח"ב גמאמר
 ב בשרקכלל

 שישמח ראוי כבר בטוב, לו יוסיפו שקודמים שהקוונותלטה
 הנה וסיבורה, ס4ק9ה - סניסף התכלית לעיות אבלבהם.
 לו מנאוי טסץ9ר זטן גזיותי יעיניו' יקשה י9ר ס4טתי'סאוסב
 ייתעלה, ימירר סשם ליגי ךשע 4סת שעה סיותו ולזה,ימ9רר.
 ממןמן לו יישף י9י וים סקשי, תילית לו שנקשה שראויסטה
 ' טויה. תוססתמהוא

 נמלה והוא בו. סקודמים שנימיקו מה ספק בזה 2תרוכבר
 ו4ך4ה'. נא '4עיךה : כה( ג, )דברים ביירו משה, שקתסגןיטה
 סימול בין וערף יחס שום שאין יעצמו, ידוע שהוא 4מר :אמרו
 למשה וטחןב ראוי שסיה יך4ה י9ר הגופני, וסימולסנישי
 קולא שען ן9ל מנישמי, מקמול לא שיטמר elgbC ימיליתלכסף
 רנע. לטסיי לוס2ה

 סימול רמזיו שיקוה וסדיקות, עיבודה להמטרתו משהיסק 94שי ס2ה שירי רזה, שיקשהו טטה "ינה מרסק שזהועם
 שהתבסר; כמו המתים, בתחית העתיד ס*מיל והואסנישיי,
 4סר מיס, 94ל יס2יו; "לזהר בו שזכה הגמול בעצמווהוא
 ראמר, שהוא. שמסלית לקוה משה ס2ה ולא סטות עליושנ24ר

 סצבידה הוא לירם, סנ9שף סאסרו7 שנתכלית לטהסי
 שצרבות בבחינת לא סצבודה, ייחינת - ויריקות ;וסיסיה
 להוסיף 9ירץ' לצבי nuiia ש?כטף ראוי ס2ה הגהמילוג;
 ו9ל ה91שיי. מסימול מייג הצרבות מאחר 17יה ר"בזלצבורה,
 הנישיי, סימול במדרסת יוסיף עוד סצבודה שיסתטדתשרז,
 למשיג ראוי TK שסיה מה לסייג מהיהירות לו טוב יומישסיה
 יסק "ין מקימות, שמי על בנוי ימנם וזה סנישיי.טס*מול
 ארעה: יפח. יכ"ת הוא l~uibary שסימול סקסת,ניטטמז.
 טשי. רךך על רסנו, שמשה וזה, מטיד' שלתוסף טה 4לשיתוסף
 אלף ס2ה לו נולד, מסל סרכה גבולה שיומר יטדרגהשס"ה
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 ח"ב גמאמר ה'אורשסב
 גכלל

 ואם פרכה. 4בוהה יומר מדרשתו ס?תה לעבודה, רקתמידשנים
 צבירה שנים, אלף והעוכר שנה מאה לעובד טשפט ה2הלא,
 ,קשמךלות כי והשנית, סלילה. שןה טשסט בעצמה,טסת
 דבר והוא לבד. ס2תו בשים יעוד הוא סנסש?י הגמולסיגת
 של ncs שלה "2סה אמרו: יז(, ד, )אבות כטענה ז"ליטרוהו
 בתשובה אחת שלה רשה העוס"ן, חיי ט4ל בעוס") רוחקורת

 יאת כטרי הנה סעוס"9". ס4י סקל 9עוס"ן טוביםוטישים
 הנכסף האחרון המילית כי בו שנרטז ועם סשכירנ,ססק?טה
 ומקשים ס"שי)ה י4קצעית עישית סיבורה, היאלטרם,
 לעבודה תכלית ה2ה שאם 4?4מו, משבל דבר והואטובים.
 נכסף ייתר לסיבית ס2ה סטשג, לצרבות -רסטקסה
 מה במילית עצומה סיימר סשי"מ טקכת סךטה ולאטסטס)ה,
 שיותר להיות ומחן ראוי שש"י שחסכת ססס"ר רס"רשיישר.
 כמאמר לני ששים ימו שיישי, טה במכלית וגדולהקבוסה
סרי.

 על וקרומם לבדו, ליל ושיחלה הןה. בכלל שרשנו מהוזה
 ייקלה. ירסהסל

 סשלישיסילל
 סש*ה ירקי וטך)צה מכפוריםקיום

 תגיר האלפנית שההטבה לטה כי ששדם, 4מה התבקיובר
 אפני יכל והתחפמה שאפשר, מה בתכלית שלמיםלשימנו

 יסש4סתו, וליסדנו הןה, סמילית אל לסייטנוסס"סךמות
 סשנה' יפרקי ידועות עבודות ייסד 4תירתי' המחזיקיןקנסנו
 הזמנים אלו יהיו זולתו. (nac~c רלג יס4סיתי מנהגיםלסיימנו
 חכמתו, שעזרה טה יפי סעדם, יני י"שיטי סבוא לסםטשר
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שמג ה'אור דמאמר

 סי לנו, נילא תוילת שבזה עם ששדם. ימה שהעירונו טהיספי
 לאדם יסעורי יסד לצבודית, סזטנים או מזטןיהמ2מד

 שמיעלית לפי לצבודה. טסשבומיו ליחד לדול,התעוררות
 ייפיף יסר סססש' סיקים רקיקים מכינות יקנו ססםרמממטדה
 רלמקרסת בה. ש2תטיד ריקכן מקיא, במבודה סהמ4סדושימית
 סטה קאה מךסה יומר יתעורר כסר מעבודה, תור בהגיעמשנה,

 )אבות ז"ל ייקדם מסיד, לזה אמץ ויוסיף יקיא, קעת*כמעורר

 טועה". טעה "שיכר ב(:ד,
 סמל לעזרת סשלישי, מסט4טר משכי המלק נשלםהסאן
 4"1. לעד, שמו וישומיהימסרף

 סך4יעינ:15י4טר
 שלש ופז סשסלה. שסא טה לפי 4ליסו נושה כשסל 4שי ושסרותידעות

 : דרושיםצערה

 שיבא. סטה נזחי סעולם "ם4סד,
 ריים. עולמים או 4סר, עולם יציאות 4סשי "םשני,

 לדירים. חוים הגלגלים "םשלישי,
 רמסף4ה מבוא משמיטיים סמנטים למנועות ?ui אםרסיעג
 הידם.קטליטי

 סלדם. ביללות סבוא רמלסשים לקטיעית יש "םסטישי'
 משדים.ששי,
 פת שיקיאוהו טה והוא ס4רם' ססש תצמק 4םיציעי,
 "כלגול".טסססטים
 לחנוף. היע שלא מנער ססש תשהי אםימיני,
 וגיסכם. עדן ינומשיעי,
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