
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,

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



 דמאמר ה'אורשפד
 אדרוש

 היבע, סיטת - יראשית" י"טצשה הכונה "םישירי,
 טה יטי סטכע, שאסר מה חכמת סיה מרססה" ב"מצשהרסיסה

 מטתנו. טם9סי קצתשהכיני
 אם 4סד' ףסר - רמישסל וסטשכיל סשסל אם לשר,"סד

ל'א.

 לראשון. כטניע לשר,זגים
 ייסרך. מהותו יממת סיגת יהטנעות ציר,שלשה
 באלו סצודק. סטשטט בפרוש כתוךה הממ"ר שיאולסי
 04ם' ססקירה אפן חנה ; והשללה סחירב "םסדרושים,
 נקל שי"א ידי מסותרים, לשגי מסם איד יקל פניםסשנך4ה
 צודק. .טסילמי סצודק לדירלטעין

 סראשוןמדריש
 שנלא. 4סה נ?חי כעולם"ם

 סחייב. לצד טססראית סיבה פנים שמס ?4היסר
 ססליסוטים קצת שנושבר וסצינות ובמופתים סלט"מ,

 לכטל קנים טסם שסךאו סדירים שסל ר2ה, קדמותו.לם4ב
 מאד. סרבן לבגור ר2דן מסטדי' כן גם ןכילוהממירתו,
 למה הנה ןסמסייתו, חיושו ישננים שדףוטסם,
 הנה סלקום, 2ה לזולת שססס"ר במו טוב, יעלמושהיציאות

 יתברף; מטתו יגיע ל.א שמרע שהמק"י ולפי רע. סידרו כן,אם
 ף)ר "5ין : ה( נא, )ב"ר אטום רז"ל, בדברי קקכם סן גם דברוהוא
 שהמדרו שיך4ה, טה לסי בן, "ם ימסיב ; מלטללה" יורדרע

 2ה. זולת לנפחיית ע24ז רציןנטנע,
 טצד 2בא סטיעי שססיסד כטיעיות שהמע"ר לטהוט"מ,

 על סטמטצלות סיחות ישכירו יזה, כצורה. טצד לאכהמר,
 ולפי סיף. בו שיש ימה זה ימסו אמנם ספוצלות.סיחות

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



שפה ה'אור דמאפר
 אדרוש

 מביר, הוא סקר, קסם שייו סיטימ?ים כזרמים קבירשהיא
 סימזעות סימימים, שסירטים ילסי ססיסד. סבות לסםש4ע

 ןם היא שיסאז' מה ומיסיעים פועלים רניצוציסם,מנועומיסם
 מטידים קסם שספועלים לטה שיפסד, בו 4סשר ש4י קטארסן

נצחיים.
 הנה ךצונית, הכוללת סס21ה סיות שהנח ששחריטסמו

 ששנוי רעם כן. 4ם ךציני ק*סדה שוהיה גססדת, ס2סה אם?ח2ב,
 סכולל בסיסד ךצונו קנה יתערף, לו שןיחס קישר 4יהרצון
 המסלט. מטוב משר סלתי עדןהוא

 במה נצחי שהעולם לעיון מצד יך4ה סינים 4לר מסלהנה,
 'אתה : יט( ה, )איכה אטר וניתובים. ישט בזה יסכים רקנהשיבא.

 טה לפי "כלאף", סימרו דמז ודיר'. לדור כקלף משב לעולםה'
 כסיי'. 'סשטים א(: סו, )ישעיה יאקרו סקיטים, 4לשהזיה,
 י"טלף" ידוע והוא לעולם'. מלף ה, 'וישב י(: כט, )תהליםר4טר
 )שמות וימר במלבות. מלר - שסמלך רןד:1 סמזערף. מןשהוא

 ועד'. לעלם ימלו 'ה' יח(:טו,
 מססךאות: *נים כד נם יש סשלילה, לצדרחמנא
 ומסרסם שסדם; סמו הוה סעולם שסנח למה סיטסם,

 ניסד. שישה לעולם סן 4ם ימס?ב ויסד; הוה שסלסמם,
 ; סמכים מפעות סשמיטיים כירמים שנך4ה למה כיוטסם,
 וקימם לטצרב, ממזרח ממנוטעים שקצים תאמר,יקלו
 יך4ה, קנה לרטבות; רבות תנועות וקצתם למזדח,מטצךב
 יל שהא מסיב הוא יפשרי, הוא ואם להם. יישרישסהיסד
 2?א ול.א סע?מו' יישיי "ישיס2ה סט4טר סי טה. פזמןאפעל
 ויבר יהב. מחלדי כן, ים הנה נמנע. הוא - לעולם" היעליל
 פלסי "שמא : א( לא, )ר"ה 4מךם לרז"ל, יסד מיטר חזהייכים
 סטיב". וסד עלמא סוישניו
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 דמאמר ה'אורשפו
 אדרוש

 סשלילה' ולצד סחירב לצד טססדאות פנים שיש לפיוקנה,
 ונאסר: צייק. טפיליי הצודק יקם שניירראוי

 כמופתים הנתלית החיוב, לצד מראשונה סטינהסטנם
 ש44ר למה 4טל. מסטר היא ס2דמית' 4סם ל42ם סיביהשר

 שיין בטה חדושו המביר מסל אותו. ?חיבו של.א יהםהמלאר
 בו.ספק

 יגיע ל.א שד,דע שאוירת, נפקדיה הנמלית השנית,ואולם
 טמנו יגיע שלא רהוא, מנאי, יקשר לגויותה הכה ; ימברףטסתו
 הנה כהמר; מהקרס הוא במקךה, מטנו שיגיע יצבר טבליצום,
 ?גיע של.א וזה, ההמר. מהכרח העולם הידר ןה מיכי ימנעלא
 סטמסעל. מצד ימקרה אבל בצצם, ימודף טענוקרע

 שאין סשמימיים סורקים בטכע הנתלית סילישית,רטטנם
 סטטת תמן לא הסך; 4סם שאין לטה מליסד, סבותלסם

 מפנים: יזהנדרוש.

 י4ר סמנועות, יזדדי סיפיות 4סם שבמצא למהטסם'
 צליו בנו טשר הכטוך יקנה ולזה, טךסקם. לססלגתטילם מקבי שנצלם ס~ה רעם לעזמימם' נטשך שהיא 4סםיצבר

 וניסד. רעועטמטמם
 לטה סכה, יצנע, יפסד לו שקין ישבידה סייטסם'
 לא הנה שידם, יטה שהת4אר ימו רצוני, וסמטדמםשסונמם
 קטקדו. יישייתיטנע

 הנה נמנע, סשמימ?ים כורמים שכייסד קנל שאםוטסם,
 ס*דטים שטזכי לטה כי וזה, שבקאן. טה היסד ימנעלא

 סטןשב נסלק שיפשר ימו הנה עמיד, משתביםמשמיט?ים
 דבר. לא יל מהייויישרית ?סיב ל.א סןה שסיטול למה סנה יללו. .אפשר כןשישמת,
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שפז ה'אור דמאמר
 אדרוש

 לתכלית רצונית n~lcc יקיות סימלית לרביעית,ואולם
 סיא סנה ; רצוני כולל סיסי הלסלט בטוב 7ז?ר שלאמסטסה'
 ייסד של'א ימסלט, סיטת תתן של'א ילא לעזטה,סטיית
 אל סשלמות מסלף הולך לציות מטני' סטוב 5ל לסייעולעילם
 ריקנם שקדם. וימו בו, שקנסנו *!ה שיפשר ימו "סחעולם
 לא אל הסלדו אפשר שאי הוא, סיאת 3טצנה שימ"טתטה
ךסר.

 של.א למה נצחיותו. כן 02 7סיב לא ססתוכים ישטואולם

 ל.א סדורות שיסמטית רוה, ודור. לדור טלא סכסאהקשיך

 וסן ססטא. מיסד יצבר סדורות י5ךדן 4בל ה'; עסאייסד
 וכל משב". "לעולם באצרו יעולם, יהתטדת יצמידסטלבות
 "ליו שנפסד שהדבר למה ךסר, ל.א אל יפסד של.א מסרשבן
 ססטא ציות ית"טת יסר ולזה השם, בטא כן 04 ישהכבר

 נ?חי.דסטלכות
 בהקדמה מנמלית משללה, לצד סראשו8ה מטלהואולם
 למה נטולה. בקלות יתעזר הנה ניסד; הוה שסלמאוסרת
 שאם יעוד, ציתותה. קסוקר ילא קהווה, על חכושיסר
 כסויה ל'א סטיעית, מסויה ילא סיטת תמן ל.א בה,הודינו
רצינית.
 סשמימ?ים, כגרמים מניחא 3ס9כיית הנמלית וישנית,אולם

 בל על סיטת ממן ל.א הנה יחם; שנשרי !ה, טיניושסהססד,
 בצצם; 4סם פיסיות ה"נועות, מחלוף 7חיב של.א דוה,ינים.
 צד על וזמה רצוניית, *הם שסייה יהם שס"*8רלטה

 שסס9כיית ישנודה ועוד, שיסאן. מה לכשליםססש*סה,
 למטלית רצונית *סם מךויה שסימה כמו הבה בהם,נילא

 לאותו רצונית, מסךשךה שסחיה וראוי 95זר כדססטסה'
 יעזמו.מסלית
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 דמאמר ה'אורישפח
 בדרוש

 סףן יסר זמן סך4ד לו שחיב לרז"ל 5ט4טרואולם
 זטן לאיית "ם יומי' מעולם המטית ~חוב בוושנשמיל
 אחר לעולם סרב סרה שילו סרוב"; "וחד כאמרו:יחרבן,
 יביר וזה 4סד. ילף זטן לאכיל טקום סרה ל.א אלפי,סימא
 סידר. צל יפל ל.א "חרקן" שם כי "סרב", ליקרו ךאםיעקמו.
 רקילו באיש. 4ם ימין "ם סמטדתו, מחןבים שסם יך4ה,ולזה
 סרב. ט*סל זטןסיותו

 ימיל. יעולם נצקיות סייב שאמי, מה "סל יעלהרלה,
 טסר, עולם אל שייסד רישי טלל ד4ר. לא 4ל יפסד של.אר"ל,

 שהעידו שמה שנך4ה, ילא ששלמות. מסלך מטנו 2הישילר
 כסרטים טסל ט4סל. זטן שייאן טה חךכל הוא בזה,רז"ל

 ינזחיומם שמאמר ראוי יותר ולזה ךסר. חןבו ל'אסשטימיים
 ק?יאות שהיבאר מה עם שכן וסל סתוךה. דרסי לסיבאיש
 בדרוש 4זה דדי ששדם. סמו סטווים, מחית כזטן יקישנצחיות
לראשיו.

 סקימדרוש
 52ד. רצים עולטים או ט5ר, עולם n1NIYD אפשראם

 יש כחיוב, לצד אם הצדדין. לסל מ5סךאות *נים ישוהגה
 : מהקראותטנים

 או רצינית שסימה "ם סעולם, שסוית ש"סןה, שטיךטסם,
 או "סר, בעולם שחיוב או ס?צת  ?חול שיא  ממוגע טהמחרבת,
 זה? זולתעולמות,
 צד על לצינית, מעילם שקוית שה"ן"ר לטה כיטסם,
 עיד ר?רות כילות שם שחין קטאר, הוא ר5סנינה;סלעיה
 ימסד' י4ר רלזה ; נסעדה יוסיף יעולמות יוסיף קשר סללסיסיב,
 דיים. עילמות פסאזשימיי
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שפט ה'אור דמאמר
 בדרוש

 לו יש סיללה, צד דים סחייב. צד ?אה סינים מאלוהנה
 : כל נם מההדאותקנים

 העולם יחלט י" יסד, עולמות לסאו חיי שיםטסם'
 ופיות *שם. אי ריקית' סעולמית שכיל יטה שיהה "ם :טיליה
 ייניהם שיקןה טן, "ם לסיב סקודמים. "?ל נקנע ריקנתשם
 לסיב ספיימי, הוא ראם לאו. "ם ספיחי, שיהןה aK רס*שם,*שם.
 עגיהם ישהיו מאיד, יותר וירחים לטשים זטנים בקצתשנך4ה
 בגרמים שנמצא מה לפי קנה חשוף, גוף הוא ראם האפק.על

 ס"ס ימו מזוללם; לאורה שןקילו הקשוכיםסשטיטים
 ; 3ן שיראה מי לדעת ס3וסכים, וקטת מסשטש, אוךהשיקכל

 ויטכן טסשטשים. לעולמות שבין טה אורה שןקכל י"חיבסכה
 יסחיב יזה יחרים. טעילמית או טעולם ריים, בוסכיםשנראה
 יסד. מעילם יומר יסאל יהןה שלא יחוש, שהיבארמטה

 באישים אלא יישים רבוי נמלא של.א לטה כייטעם,
 יאה, סנה ובצמחים; סיים בבאלי ימו סניסדים,סאוים
 ס"ישים מיי קוה ; ל4ד סטין שמירת למילית *סםשפרברי
 שהעולם, כן, אם וימם4ב רביי. טסם נטמא ילדי נ9סדים'סילתי
 רברי. בו יסןה שיא ניסד' ילתי שייתי שהטייר"סר

 בתכלית אקד הוא למליאות שספועל למה יייטסם'
 למה "0 אחד. לסיות דאגי שהנמצא יראה, 49רסישיטרת,
 ; ישוט אחד אלא י"מדב ל.א שלשרט שטסיסד עליו,שקלכם

 - סנ4?ל לייצא ס*דול שסילמות יראה, שדבר לטהרקם
 יחד, סט4ציל שהןה ילטה ; לט4ציל שיישר טה יללש""דטה

 כן אם ת"ס"ב לי. שלמרת לנסלל סיידות ש"הןה יסחיבהנה
 יעולמות. לרבוי מניעת סטניםטילו

 שנבלר דאוי סידדין, לשמ טססדאות פנים ~?ui לפירקנה,
 ולאמר: צודק. טסיל"י סצודקמסם
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 דמאמר ה'אורשצ
 בדרוש

 ביקירות הנתלית ססיוב, לצד סראשונה סטינהקטנם
 מסרב לא סגה ; זה זולת אחר בעולם סחייב אי לרצוןקלות

 ואולם, פרעון. חול מצד לכד, מאפשרות "תן אבלסי?יאות,
 שם ישאר ל.א הגה יעקמו, קרביי טצד מונע שם ?מצא04

היסערות.
 מסיצנות לטסת י"כן יסר סרבוי' טצד היניעהראולם
 )אישים מו"ר שרבוי להיות אם רזה, השולל. לצד פניםסטראות
 שם. שנזכר ימו שלמות, הצידית לסיות ואם ;סנ?חיים
 רצונית, ורעולם הונת בחיות מגילית השנית, סטינהראולם

 טסיותו יקלט ל.א רבוי, שי"ס4ב סלה 4ם וססנינה' ססש)הולצד
 זה שאי רזה, מזבל. שיהלה אפשר 4י והנה, ט4)ל. כלתי אוט4)ל
 אפשר ואי סלטיה. לרביי שיתוסף אפשר מנח, עולמותמיטר
 "סלית "ין גשמים ש?"סיב למה מגבל, בלתי שיהזה סלגם

 ולא מגלל כלתי רבוי ש"סיב לישי ש4י ולפי יסד.לטפסרם
 רבוי. תסיב של.א מביר, הוא הנהמן)ל,

 רבוי ש"סיב בה, יחשב סחנינה, צד על שסקן2הולפי
 04 עינים: משני טיסד סטלט 4ין עולמות, ברבויסלטיה

 "פישה ר4יז ; מגבלת ססן?ה שיחרה *זרה, ס4ל"יתשכסיטה
 כהוא סטיק ישער שתחרה, שכיך לטה ראויה, סתוספתכיגיעת
 *זרה ס"ל"ית שהסיטה ר4ם טייל. שהטייר "סרבעינו,
 בו. המאציל אל מתרמה לחיותו הנאצל,י"סדות
 בחלשה סנילית כשלילות, לצד סראשונה סטינהיאולם
 מלוי; או ריקית בי שיחיה 4ם מעולמות, שיין )מהסססרחית

 צדין התביר של.א רזה, *טל. ממנו יקרה לא שיהזה שאיךאמר,
 במפטר שבארנו ימו חיובו, החביר ואולי אבל הריקות,בטול

 ראם בטל. ממנו יקרה ל.א ריקות, ביגיעם הרה אם ולזה,הראשון.
 כי וזה, סחם. שנטולים יתחיבו לא כן נם מלוי, ביניהםה2ה
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שצא ה'אור דמאמר
 בדרוש

 ססם ממכולבים נך4ה שיא יטמן סעולמות' שסיז סרבלטרסק
ד4ר.

 סימת נותנת בל"י ממספוש, מלקולה משנית,ראולם
 ועוד, מוסת. טסנו ~שח לא ההמשלי שססקש וזה, ס2ה.נדרוש
 ילקי יסד יעילם שכבינם מניסיים, 4"ישים ששרהשלטה
 לקטעת ךאיה מסם ילקח לא קנה ; מזיק שסיה ראוליהכרסי,
 מתסלפים. העולמותרבונם

 והקדמות מפועל, טשלמות הלקרסה הילישית,ואולם
 סן. נם הרבוי לניעת לסיסת עלתי ס"סדית, 4ת"ר "לייס*1?ל
 לזולתו. שלמיתו 4ל ?ריף בלתי טסם אחד 3ל לעיותוזה,

 צריך בלתי פנים, 4ל ?ל מזה, בעולם 1שר לקסדות ליהרסישר
 טזיק איננו לעולמות, לט89ר סקוךה סרברי הנה זולתו,4ל

 המ1ציל מיסת היה ראם סלה. לעולם טשי שקסדותלשלמות
 הה49ה לתכלית מחציל לחיותו הנה לנאצל, האחדותלחיב

 יטסוב יל" לסללה, סטקילים יבוי יטנע לא הנהומסנינה
 יגישו. יבאר רזה ס4סד.מסמטיב

 מיינות יסל ש"יז ה"4"ר שיסר רהיא, סל, זה סיהרסטשר
 סנטת שיתן משללה' לצד ואם מחירב לצד "םששרנו,
 קנה לסד; סרבוי 44שרות הוא מהם שהסב"ר וטהנררוש;

 יראשון סטרם רז"ל. לקרת נדרש שסא מה נרחיק של.אראוי
 בו, והכונה עולמות". אלף יי"ח ששט "מלטד ב(: )ג,ט?"ן

~nnAWCW
 בדרוש שכונו טה רוהר קסם. סעילמות יקל טשו99ת

ס2ה.
 שלשה דמויים קצת כדס?ת לס1ריף ראינו ל.אוהגה
 הידינו שאם למה אמד, עולם אלא DIU שאין לבארמפילוסוף,
 שעם יקטרו, ; מטיעיים מיקומות סלקנו רכים,בעולמות
 אשר טשל, דרף ?ל ס4רץ, שחלקי מסיב, ליה לסםהודינו
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 דמאמר ה'אורשצב
 גדרוש

 סיסי. לעילם 4שי ונטיעי יקומם 4ל ?"נוקעו לאחד,בעולם
 עולמות שיעניינו ויה, להם. שרש אין דברים, פתוי !ה קנהסי

 כאטר, כאלו עולם, בעולם הטבעיים במקומות הודינורייס,
 4שר מרכזו ?כקש והיש יעולטה, 4שר מרכזה "כקשס4?ץ
 הזה. כדרוש מ59יק זה ףמנה כנפשו. שבאר וזהבעולמו.

 השלישיסדריש
 סך4יים' קיים סשמימ?ים הסוטים04

 ס4דדין. לסל מההךאות סנים ישוהנה
 לטה כי ט"מ, מהסדאות: פנים לו יש כחייב, צדאם

 למשלים שבפגים, שלם כיימר סיותם ט"ניעיתיסםשח"4"י
 מאיר ש5"סל"ם בהם, טמיר הוא שיכאן, מהכ"טידות
 הנסנו שאם וזה, הציור. זה משיגים היומם ?יה וסנהשךיי.
 שסילא 5טיור !ה טהיות יחלט לא הנה לצירים, בלתיאותם
 או שיסודות, כ"נועות העיגן ימו סיכע, ףרף על אםבהם,
 בקרי, ש?ס?ה סשקר טן כי מסדור. זה על יקריכם מסריט,טיחת
 שבסאן. מה לסוקלים וטך4ק "מידי סנסלא ס"ה סטדירלסיות
 שאנחנו ויה, הטכע. ייף על שיס?ה עשקי מד שהוא מך4הרס"ר
 טטגו - דקר להם Rilqi הטכע, דרף על 4שר הלננועותנראה
 הענין ימי ; סיננוצה עליו תהגה - ודבר התנוצה,הוא

 גם וסן נפש. כצלי ש"ינם סטר4כים מיני ובשארכהודות,
 להם וכינוסה מקוטם, זולת על בשהיו 4טקרה,שינוצה
 מינו דבר בסם אין סשמיטיים, יכ*דטים 5טךעי.כקקוטם
 י"נוצעו שטמנו שמה וזה, 5"נוצה. תהה אליו ודבר5"נוצה,
 שזמן זה יקל ינוסה להם נמצא ל.א וגם י"ניצעי.סליו
 בדףף שתסיה הינוצה בלאת אסשר שאי קך4ה, ולזההצלף.
 שזה טה יי תססים, ידךף שאינה סן גם לבאר הוא5טכע.
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שצג ה'אור דמאפר
 גדרוש

 טה תסך ורה שעט, סלא טסנו ימצא ולא טמטיד, "ינודרכו
 ינה.ששרטה

 ד9י ירטי שישים סשכע, ידרך נטלא קינחנוועוד,
 ס2ה אשר רכל מסם. סמקדרית ליללות סמסלהטסדסרים,
 תקיא, ולזה טקטקת. יותר ססמסלה סימה נס4י' יימרסדיר
 לשטירת שדריכות שיעלות טסני ישץ9דרי טקייק יותרשסלדם
 שכמק"י סמו טס?טחים' וסכצ"ס ס1צ"ס, משצד ומינו,גופו
 קביר רהוא !ה' סמ4"י ןכ4שי סוים". "עצלי 4ססר סלי !הסל

 סד9יים טש4י נשדים יותר bnui סשטיטייםטס4דטים
 המסלה, לסם השסע שלחים דאוי שהוא מביר, הגאסטסעיים'
 רזה סטיעיים. ידרים משסר טליית יומר י?לותיסם,לצשות
 סמיה. שלטי והיומם טדר4מם לעצםישם

 *שם. המכריס שיהה ?סיב סססרס, צד על ציה אם כיועוד,
 סטניע, לשכל מההשתעבדות אפן סש"יטיי לנרם ישה "יךבי
 ילא יניע ל.א שכגשם שסמס"י ולפי גשם? באקיעות ל.אאם

 ראם נמש, 1על להיותו כלחלדה שקיע ?חיב סנהישימנועע'
 קנה מסלית, לסלתי ילך ישא ולפי ~clla. "חר נסשטצד

 הגה כן, זה ס2ה וכמשר נסש. נעל טמניעע 4ל ש"ילהלסירם

 דיר ?קשה לא שסשכע למה שעיון. כמחלת כן שץנחראוי
 .לכשלה

 דסיקידה, סציור צד על שמנוקמם ססם, מבאר הואולזה,
 שבסאן. טהלסוללים
 יטר משיגים. היומם על מורה וניתובים שישטיטסמ,
 דגו'. אל" יבוד קסירים "סשטים ב(: יט,)תהלים

 יש השלילה, צד יאולם סחירב. צד יריה סטנים טבלרהגה
 : מססדאות סנים בן גםלו
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 דמאמר ה'אורשצד
 גדרוש

 41נחנו סטרלים, סש"ימ?ים סיסמים שסיר שלסיטסם,
 וחיו סחוש; באמצעות גקנות שסם ססקייית מסיגותנריה
 כצלי בלתי לחיותם חוש, כצלי ילקי השמימייםסוחטים
 "י כן, "ם הנה ; רעולם" "שמים בסיר זה ש4א ימו"יכיות,
 שיערו.קישר

 סמשוקה צד על מנאמם "ס2ה שיצריי, סרה ש"םיטסמ,
 פועלים ולגויותם סקסיות. ס*ט?אית לסולליםרסיקירה
 רחדושי סבוכבים, מנועות ירטי שישיגו ימס4ב ?דוע,למילית
 ולפי ס"ולית. סלעת ימ?שב 4סם 4שר רהקעמם,ס~ויות,
 כן, אם סנה ujnnc, יזולת סיימם ?צנר ל.א סירט"ית,שסלנגית

 הציור. צד על מניצים שטסיה קישר"י
 פים שיש ולפי השלילה. צד ?ראה ספגים מאלוהנה
 מסילתי סצודק מהם שקילר ראוי סצרדיל, לעגימססראות

צודק.
 נומנת עלתי כח"ב, לצד סיאשונה הטינה אמנםולאמר,
 סקסיות סטיעיות כתנועות נריה שמנסנו רזה, כרריש.סיטת
 הימצע, אל שסינורה - מסם שס?סודות, וזה, מה.רחלוף
 סמונע מה כן, זה סנה רכישה הארצע. מן שסינורה -ומסם
 מאמצע? יגיב ששמימיים לירמים מללעית כמנוצהש"ס2ה
 טיעית, היא לסם שינוסה - שכהודות סגה 4ם סן,ר2ם
 משמימיים שכירמים סמונצ טה סטלעי; כרקום סייכלשר
 וכין כיניסם ושתאה סטיעית, היא להם סינורהתאה

 כלרף עלטם ביסודות נמלא פישר קלופים, שנישיסודות
 וכמנוסמם?במנולתם
 ססירם, צד על "נוקמם ציות כמגיעת ש44טר מה כן,תם
 ט9סקת יומר סמסלה 4סם YGVC שישים ראוי שהואלטה
 על יצרף היא טדרגמם, לעלם סטלעיים סדיריםמשיר
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שעה ה'אור דמאמר
 גדרוש

 מדרגת קנה גוסיים, סשמימיים ס*רטים סיר ש4ם ויד:,ונדרוש.
 ידילי לחיימם ס:סודות סי ; טסם *דולה יע"ס' לחיימהסיטלה,
 סקרם, שכו וסל סכצ"ס, כמו מהחשיבות ישעיר יי9םסכמות
 אליסם. ביחס לאד סכמות קטן הואראם

 כירטים מסלשה סערן ימלט שיא ילאה, שכרריעוד,
 עד רה"נוצה, סינוסה טךעית לסם שצקיה אם וזה,סשמימיים.
 כן aA רשקר ~סד. ויתנועעו שינוחו 4הם :ס~ב יד, ס:השים
 אפשר ס:ה לא כן, ס:ה aKUj טבעית, סינוסה לסםשיסוה
 גם ושקר שברחו. מה רהוא מסריס, מפעת ילא שיתנועעולהם
 שלא וזה הינוסה, ול.א סינריה לא ט9עית "חזה שלאכזן
 4ם רננרחו, שי"נוצעו סילסלה בהם שם סיכע מהיותיטלט
 ול.א י"נוצה ל.א ןתארו לא סנה !ה. על %ס 9סם שםשיא

 או"ם נריה ואנחנו שי"נוצעו; בסם למנע רה:הבמנוסה,
 סילף סזטן 4כל גנוחה להם שנגליש מכלתי צמיד,מ"נוצעים
 קורו"יו, ילינושסייקו
 4סל טלעית' אינסה להם שהתנועה אומר, יאמרו4ם
 ימו סשסלות; מס4טזאות שבקאן מה להשליםונחירית,
 אמרנו ; בתירית "נוצה לסם R1~Uj ח~ים, ובבצלי באדםש4טיא

 שנזיז אמר, 94ל בחירית, סינוטה סיות נרחיק ל.א שאנחנולו,
 9הם ששם מילתי אפשר שאי ר"ה, טיעית. מהיזמהסטלט
 שצד סיים, ויכצלי בידם שיצדק סמו בילל, התנוצהסיללת
 וסאשר לסם. טליית בכלל ס"נוצה 94ל יחידני,ס"נוצה
 לא הנה טיעית, השמימיים לגרמים אשר שס"נוצההיצמת
 ס"סלת סטכע ששם אלא בחיריית. סינוטה צד שתהיה:סיב

 שבקאן. טה להשלים בהםסינריה
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 רמאמר ה'אורשצו
 דדרוש

 שישאה והוא מלרוש, סטס2סת שהטעה המן"ר,ולזה
 יטמנו, ממימי יקצת יסךיי טסךשי "סךיי רנטשכףססילוסוף,
 המחיב. לצד סיטת נותנתילקי

 איננה מיתובים, פשט שיסודה לשננה, מטצנהומקנם
 וססטשל משיי צד על שייטיו עסק שאין לטה כן. 5םמהבת
 סייר צד על שאטר וכמו ייסדך, סים כבוד על הכנאמםעצם
 זולתו. ורמים מ:ער', צצי ירינו '4ז לג(" טז,ודה"א

 להם ?ציר שלש שחןבו עם משולל, לצד מטיניתויטנם
 מפאת פולל צייר ןציר של.א ירייקו לא מגה יךטיות,ממגות
 ש94אן. טה לסוקלים ממנוטעים שסםדניעם,
 הזה. לירוש ננעלות מסקיךה שדלמי מלאר, הואוללה

 "ittc~O וסייר וניתובים להוציא שאין שיך4ה, מהולזה,
 סקךש" וחכת "אוזונים דיוש ס2ה "ם שכל וסלמישטז.
 מ5לנלים - מיךכות ובסדור ןסזקאל במרססתסנזסרים
 משלישי. סךרוש לזה דדיוסכו9יים.

 הרקיעיסיריש
 נאדם. יסייט דססס*ה נבוא סשמיס?ים סריסים לתנועות ןש"ם

 משמימיים שהגרמים 3ט4עיות, שהמסער לסיו45ס~נב1
 בס נטךססים ומשסיעים אוים; ומרסיבים הןסודות,שניעים
 מזה שימשנו ספק ואין ; מטיעיות צידיים ייקילי 4לוסשה
 ס"רסעה, טסיי49ית ההם סירסבים מקזגת לסי ורשמיםמדית
 השפע שןקילו 4ל יךם יגי קצת ש472ימי כן, נם מיה שיטשרעד

 ססק נפל לא סגה ; מטיעית וצורמם סצנת לסי סיבואיי,ס4ל.הי
 ימם?ב שיא יטה אבל האךם. למשיטי מסבסבה מן מןהנסין

 או צף ס4ךם ציות מאטר, יאלו ס"ךסצה, האיכיותטסין2ת
 נשים נעל ממסך או מטמוניות, ומוצא יקרנים טיליםעשיר,
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שט ה'אור דבאמר
 גדרוש

 4כיוצא סשסק נטל קנה ; רשע או צדיק שכן רשל "סת, אורבות
 בו. סשטימיים לקימים שבוא סניפה יש "םרזה,

 הכוכבים. משיטי לכצלי נמפרסם מלסיב, סצדוהנה
 מבו9בים טערכית שלמי רב, משנות עם לסםשנתנוטת
 נוס2ניויבו ושר רהךיקם' קצמם' יל קימם וטיים44מיסם'
 לתיקיית לבוא ש"יז ף2ה יקם קסם. סדסרים יןנסלביזכרום,
סך4רים.
 טסהךאות: קנים כן aA לו יש השולל, צדואולם
 או ס2ה טבעי - ךסר שלסל שקתן"ר שלפיטסם,

 דהצו?ה והמטר הפועל רסם: סבות, "ךכע -כלאכרתי
 לח סשטימיים לזממים ס2ה שאם לבאר, הואןהמסלית;
 שוקיה בתנאי לסד, כפועל וה סוה קנה סענינים' 4"לידס4ס3ה
 לכד טמנס3מם ימס4ב שיא יך4ה, ולזה ומזקן. נכוןכהמר
 כעל סהסר היה לא מלסיב, ליה שאם להם. סך9ריםקזיאות
אפשרות.

 וטסם טיעיות, טסם סך9רים' שכבות 2דיע' שהואוטסם'
 וממחרבים ק44לים מך9רים סיו רעלו טקריות. וטסםךצוניות,
 ולא סקרה, סטקךה ליה ל.א משמימיים, מוךטיםטסנסנת
 ךצון.לרצון

 סערך *דילי טהטר, הבבדלים שסצזמים 2דוע שהיאוטסם'
 ספוצלים, סם סנירדים סיטת, שלפי צד בסקרנים.טסצ?טים
 טן לצרעה סידם נסש שס~מה ולמי מטמסצלים. סםרססקריים
 בה? לפעל מסקרנים לקרטים יסכן "יךסצליתים'
 מתורה טעונת הנה יחיוב' ף4דם עעני סיר שקםוטעמו
 ראוי. בלתי והענש מנמול וסןה לריק.ר"זסרומיס
 של.א יחשב הבה טה, "מות סזה לחלק ה2ה שאםיטסם,

 שכקר דמנחוש. העובות כמו סזה מקלק לסרחיק ראויס2ה
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 דמאמר ה'אורשצח
 דדרוש

 שיין המלק ר"ל התורה, ש94רה הגג לבד סןה שהחלקך4ה,
 ב( סה, )סנהדרין שירשו ימו ס"י49ות. ובטכע במזג התלותלו

 צבי כגון : ר"נחוש" עונות. מלשוו לצאת, יפה זו שצת :"עוינות"
ויסיקו.

 וב, השנות עם החוש מן ייבער משסרב שנוצד לסיואולם,
 שאינם ממשקט, בצלי המחו רסלוחות, טסטל9טאותוייחוד
 סטנים אלו זיו הנה ס4רסצה; לאיבזות נמשכיםרירים

 שנשתדל וךאוי המחוב. לצד ינקות השולל, לצדמססראות
כסתרם.

 שנטלא סיישרות אורה אשר הראשונה, שהטינהונאמר,
 סבות: לשמי השמימיים. סירטים ההגת מכסל לאסדירים,
 מנה יישי'ת' כצלי יקך9בים פיגולים סיומם שעםסכמת,
 יאלי סבומם. מצד - רסחיוב עיטם, טצד לסמןסיישרית
 טבעת, או *ביע שוסיה יקירות לו סס9ר1 שהטרתאמר,

 עצמו. טצד לאפשרות נשיר אסלספועל, מצי טכעת שיהןה מחןב הנה סטכעת, צורת בי פועלילשסיטז
 פועלים אינם סהמר, רמכינים פוסלים סיומם שעםוסינית,
 ס4יינר כמשר ובחירה. שבל כעל שהוא באדם יילכדישירי.
 סשני. מסטיטר ססטישיבכלל

 כדליים סנמלה סשגי, סטסק 97לק לעלמי סירךובזה
 והרצוניים.סטקריים
 בבר מנה סטשטלת, הנפש יטצלת סנמלה השלישי,ואולם
 להיות לארם ר4ישר סמצך9ת, מן למעלה שהבחקךהיסרנו
nsla~nימה זה שנמסיר במו המצרכת, בו ןנצח ירטיית סש*סה 
 סגה פיר י"רני' ושם וששלישי. סשני כטרטר בו 9פקשפיז

 סרייעי. מטסק והתר נילא. למטלית וס4זסרותסטזיות
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שעט ה'אור דמאמר
 הדרוש

 הוא סןה, ססלק סתורה יסרסקת סוקלה ססטישי,ואולם
 סמון שהיא מטה וסנחוש שעוינות סי וזה, התרי. שיקלסטה
 רזה ; סקימדלות ילסטל 3שי"", סישחון סמליים לסלקסצם

 ?קשבו 4סל ךקיובם, סדירים יפשרות בסודלסכלוטם
 שקר; סך4רים ןשסחריצות ימסלט, מחיבים כלםשהדירים

 ס4טטתו. רסק אין קבאר, שקרוהוא
 סקסיב, סצד ונתביר סןה, טסדריש פיסקות לנמלקיירזה

 שחיבו עם טסמלמיד, מך3ה במקומות חז"ל שסססימו מהוהוא
 סיטת שהיא ימו טסמצרסתן לטללה הוא האמתישסמשגח
 וכרביעי. בדרוש 4ןה זיבעצמו.

 החלישיהדרוש
 סעדם. יי?לות סבוא דסלסשים לקמעות ?ש04

 להם שיהרה לאד מרחיקו יטמנו, מסימי הןה "0הנה
 4סל ; וסטי nA1tei לליש 4סם המאמין ססזיקו 44ל סללןלבוא
 רבים במקומות לרז"ל שנ"טךסם וטה שחוש, ניזיב לאלנסנו

 רהיא ססזק, סןה סטסק יסתר שכשמדל שצריך ילאמסמלמיד.
 המסין סשעל סיע "יך והוא, סשולל, לצד יניםסטך4ה
 ססט4סג חוץ פעל היא 4שר כלסלים, או בקטעיתמספועל
 שנמצא טה ימעל לו ייצא הנה השעל, 4ל מהלם זולתישיקיא דמי ש4ל סיכע", שחסר 4"מה ק"באר שדבר רזה,סטאטי.
 דיר וסלסשים סקטעית שיין מבאר, שהוא ולפי (tCbלט"טעל
 רסלסשים סקמעית "ין כן, "ם הנה ~DC, שיכון סטהבמעל

 ס4דטים שסין יתבסר, בעצמו סצד ומזה המעל. לזהכפוסלים
 שקטעייך יכיר כיזם יסס שיין וזה, ספוצלים.סשמיט?ים
 אינו לעד שמו n~uC?1 י"4רף שחשם קףאה, ויסרוסלסשים.
 : מפנים רזהונפועל,
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 דמאמר ה'אורת
 הדרוש

 ט?ססות שסם הכלהן טסיצלות שסקבאר שלמהטסם,
 שמו ר?שתיח י")ךך סים, טן,1ש?ס2ה 05 י"סיב אפועל,לרצון
 לאד. אנה והוא טד. גם נטשףלעד'

 לטובה, מהם לסם, סט4רנות ששפילות לסי כייטסם,
 שמאדו י"סיב לרעהוטסם

 השי""
 סהוא, הרע יל טקכים

חלילה.
. י .י

 ס2ה ש5םוטסם'
 טשי""

 שסם באלו יבאר והוא ספועל,
 ?")רף לו שטסיה 05 י"ס?ב: לאךם, רסךצון הבחיךהטשעל
 הקדום טךצונו כן שיהה ואם בתקו; נמנע והוא ךצוןלחדוש
 בו סיךם ךצון שיאה למה סיישי. טכע רי)טל לקיא,)עת
 רוצה. סלתי ומכךח,מחלב

 סשי"" ש5יז כן, 05ח"באר
 שאין 4ר רהרא ספועל.

 דבר יפעל של.א בו, שקלקר טן שהוא רזה, ספועל, הואהאךם
 לשב ייצלהו, רס5שי D~K. שהוא ימה ונטיעי כונוכונסגחרץ

 ק"2ססות 5י-וה רלה, רסלסשים. כקטעות 54טצעותשיטצלהו
 ר4דע. יתן סי טסם? המגיע ששעל וביןכיכיסם

 שיקשה. סטה סתרי אין חזק, הוא ראם nsc, סשסקוסטנם
 טסקטעות המגיע ס2ה לפעל אקריב שספועל יך5ה' שטלרוזה,

 - טסם 4סם. מתסלף הוא 4)ל בקים. יסד אייודסלסשים
 שספועל - וטסם סשטיט?ים. הגרטים הוא השרובשספועל
 לסם הלחשים שהקבועות ישמ"פר, ורטנם סשי"". הואסקרוב
 שמאה וסנאי, קשי בהם יש - שמסם רזה, סקלי.יטךרנת
 טסקךשה )אין יללותיו רשיצשה K~C, וירא ס9ם להםספועל
 סטיכי טין בו, רכיוצא 2ה אשר הנכונה, רסטחש9הרסשסרה
 יליילתו. לי שייעיי' ח")5י י9י 4שי וסעבורה'ס"סלה
 ישצנר )סם 5שר ועמודים חקויים ססם, סטצשיםויטנם

 יטדרנת ס2ה כטין רסלסשים סקטעית סיו רלזהמטסשבות.
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תא ה'אור דמאמר
 הדיוש

 5שר כלליהן ללבות רסמסשסה סימונה שיקיע לטהטילי,
 ש4ח2ה וקשר תנאי יקם שיין - ומהם יפצלו.י4טזעוטם

 שוהיו דחוק איננו סרה, והמין סיניים. ושאר חטא ?ראכפועל
 סקלי; ימדרנת סטצשים רש?היף השמימיים, הגרמיםספוצלים

 השמימיים הגרמים יין ישר והתיחסות לקשר ימנםוזה
 זה ש93כל ציה ר5ם שלסנר וזה, סלסלות.וס3קזאות
h דסדקיון'סה"יססות f ~ * y  עיניים; מס"יססית-טה המלט אין 

 ולפי אין4ות. כצלי שאינם ד"ה שסמלוסוף ס2הואם
 - מבאר רהוא מקרי; ן8ם עצמותי אם הוא,שסה"יססות

 הנה עצמותי; ששייו - מוצת קצת ולדחקם עימותםלחלוף
 יומה בהדרם הוא הסקרי, סרה רסס"יססות מקרי. יהכרחיהרה
 סקסיות. לנמצאות ישי האיכמותלאלו

 שקנסנו רלה, שאטר, ממה הנה זה? י"54ר איףואולם
 היה ואם אותו. ?קרר והירח האויר, לסטם שסשטשנך4ה

 לסל קב5ר רהרא ; סללר 8י49ות בצלי שאינם 3כוככיםשח"ס8י
 לו נמזא שהוא מה, בדבר השעל אל הלח מד זולתו שעציאריר
 ההם י"חיל איף ישער לא ; יפח למיפעל שנמצא מהבמעל
 ממיחס סשטש שריצוץ באטר, כן 5ם ילא ? רסירם סשטשרסקר
 שיהרה ואולי סקר. לטבע oc?~n הקרח דניצוץ סים,לטבע
 שס3יציצים 5סי שסרה, וציר סזה. ישם טיעיסםלשנוי

 מהאיכיות. אלד סוג מסת סיימם יהכרח ?ף4ב להם,מתיססים
 יללי שהם אסד, סוג מסת שיינם בדברים מבאר הוא סירזה,

 סמתוק 3יז שסו סל רסל9ז' שמתיק בין יחס יין ביט"יססים.
 או האיכות ניכל ר5ם שינסנו מבאר, הוא ולזהרסשטח.
 עם מתיחסים הם השמימיים, קדטים 4סם שית5ריס8י49ית

 ל.א? וסיף פנים. טל על סלסלות בנמצאות 5שר סיי49ותאלו
 עשנם ק"אמת סטסירות, רסליחות הכלימאות עננניוסנה
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 דמאמר ה'אורתב
 1דרוש

 והדמיון סס"יססות היה לא ואם דב.עקשנות
~laK 

 ס*ךטים בין
 נךחיק ולטה להם. עניו היה ל'א סלסלות, רהנמזאותסשמימיים

 כקרטים שלק"?ססם ילא רסלסשים? הקמעות עלגי כן,אם
 סם והנה מסם. השפע י4טזעו"ם סיע וכעיטם,סשמימיים
 קסם. ליעלית סיליימדרגת
 אמרם יהוא הפועל. צייר *דול, ערר לזה שיעיר שרובוהוא
 קטצא". ר4"סחי נירא "4"טסי : ב( סא, )שבת בזה4סיוצא
 מתנועות שנך4ה מטה רסדטיון, סק"?ססרת התבארוכסר
 לטש וסיד ציות עליי, קלסם שסך4ר וזה, לחבוב.מיסודות
 וסחתוך, הדשה צד על שןניעהו אישר 4י וסנה טשטש.?ניעהו

 לא שהלטש וסינית, מןה, זה לרחושם סיסת, סבות:לשלכי
 4גלנלו, קבוע סשטש לחיות סשלישית, ודכות. יטקשיות?ה4ר
 מחטם ניצוצו לחיות כן, אם המלט, 8י7 קקימו. סטירילקי
 4!ה 4!ה רדי רסדטיין. מיסס כן, "ם קטלט, 8ין וקניעו.ס8ש
סטךק.

 סששיסדרר
 .נשיים

 שנ"פרסם עם רז"ל, ולדברי כתורה יבאר שיציאומםלסי
 נשני בסם סעירן אגה uilnc, יצל ת"5טת יממות,ונטשף
 לנו שמין ולפי יציאומם. יתבלית "ם ימהר13ם, אםעינים:
 טן 8לו, יענ?כים ססקיךה ךךף הנה יסבותיסם, שדיעהיביא
 4סם. רסקסך9ם שנרשף והוא שקידם. אלסטיסר

 ?דיצה ה"סד, : עצנים 8ך4צה 4הם, שנ"5ךסם שטהראטר,
 מגיע שן4טצעו"ם למה סטסע?ים, והעתידים ההןיםבעצנים
 להם, וסחשמעכד ססביד כששת השני, לאדם.ס?דיעה

 יטמרו לעובד, לבקשת ריצ"רו י"דצו לצבורותשן4טזערת
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תג ה'אור דמאמר
 1דרוש

 בסירי שבא וכמו 4לה', ל.א לשדים 'יזבחו יז(: לב,)דברים
 לחטא, ההסתה פמו הרע, בחירת סשלישי, שהיא.סטלאסה

 )קא, בס4סדרין שבא כמו בסם, סנט?א וסירב לאיוב, השטןכמו

 )*מע, י4נושרת רי"לישו סוליתי )מסלית שיטיו סרניעיא(.
 לזכרם. ערך יין בזה, בתלמוד 4או ימצשים ש*תטךסםימו

 רסצתידים, סיניים כדקרים ץדי?ה שלהם לטה סי אמר,ולזה
 כששת *סם שנסלא ולטה שכלי. חלק וסם מהיות הסלטפיז

 מסיס נמיכים )סם דקרים שקם צרע, 4ל והבחירהס*בוד
 בסם, גוערים הקלים הץסודות טליית חילט אין קנהסט"עירר,

 מחלקים שסם ואולי ץסודות. מס4ך)צה שירכבו הרה"ם
 לטה כי הרע. אל סיסיךה )זה יקכים רקנה 41ויריים.שישיים
 האדם היה אם קנה ; הקצוע - כסדות שסטובשח")"ה
 וסיג ; נטוב ליהר ריאות מוסן ץסודו"יו, מ4ךכע סטזגסיקרה

 והמצלה הכבוד אל ךהומים וקנאים, כעסנים )סםס4דטיים
 שיסודומם תלה עיי ולוה ; הטצוע מן לעוורכם סראוי, מןיותר

 בתכלית לסיומם ראוי סאסרון, בקצה שסם ו4ויריית'"ישירת
 סידם' ולהדים לניסית מטיה שיגיע עד ומקייה, רסכעסס142ה
 טיקים רהוא יטהו"ם, שאשער מה וזהו לו. שאפשר טהיפי
 כבני עסקים ~ac שיש א(, טז, )חגיגה וסם חו"ל שיקרו מהאל

 טציאומם מילית ץח?ה זה ולפי סירת. במלאכי רעי?ניםאדם,
 שלמים ולשימם ידם, ימ ~av לנסות אם הוא, סטוב4ל

 לחיותם ואם ; ענינו בסוף לטייב שרה בישי נסיונם,בייצעות
 ייצרף. סיטתי njAntej מה בפי דקרו, לטפרים ט*צופלי

 שסם סשדים, יטהות יראי מסטו)רים, פת פשסהוכסר
 4ל ינטר בטצלמם, קך4ישו הערים רתסף נערלים;זסלים
 ש3"ק*או ואם יתברך, לו סקשמעכד לסם שסךה "םס142ה.
 לחיית עתיד שהיה יצלם ידוע שהוא השלם, סידם)טללת
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 דמאמר ה'אורתך
 1דרוש

 בחירה בצלי שנבראו לבחירתם, ה2ה ימנם וזהיטדר4טם.
 סיחיךה. בלע ולס"טיד לקיקים נענשו ולכן ברע. ייסרווךצו7,
 שהדע ידוע שהוא וזה, יעקמו. נייד מיטר 1ך4ה אמנםוזה
 הצוךה. מיסת והשלמות וסטוב החטר, מיסת "יעדסקשרו7

 יקלה סנקנע מן שהוא שסלית, צוךה סצקןה סיות שכןוסל
 ורצון, בחירה בעלי שנבךאו והמאמר ובחצרון. ירעשקלסר
 4ין אמת הוא בו, רסמצנוג ישלמית סךצוז טיב 13 נעיזכקשר
 ליעל לסם וש94שי יק?ה' נצלי סיומם בי נייז ו"ם בו.9פק
 הלסל. בחק קשר בלתי יבר הוא רהרע,סטוב

 בעת אם מסיית, נמלט לא בהם, סרה שססקארעיד,
 הראשון בעת נטנע שהוא ולפי קבראם. מסר רקםס4ר4ם'
 שהרעישו למה ס2ה, לקיא שההנעה לטה בו,שניראו
 על מספועל, מפעל-טה ס2ה שהסיא למה ונילליטצימם;

 שהיה שמח"ב, מה ולזה, ; בזמן ספועל לו שנקדם צריך פנים3ל
 ילא ישלמות זטן שעטדר כן, אם ץח?ב סירייה. "סרסחקא
 המלט ראין סלך, לסם שאין בסם, יבאר שהוא ולפיסיא.
 והנה ; סיסיךה ררע ססקא 4ל ךצונם לסכך מיהמחדוש
 מבאר, הוא ; מסייט מנקדד נשכל ניסע הוא סש4ד:שמירש
 תכף ס4חיךה יטוב ית4רך מאתו וסייחו י"ק:מי'סשסלים ששיי שיראו סנסמם' לפי שכו וסל נכנע. בהםיסליא
 אמר היחיךה, בטוב כן נם 4לו שייקחו ךאוי שהיהקבךאם;
 סיא. ילא טה זמןשקידר
 אין נעולים, 3מצט ססקלךה רשצרי נ?למים' שסדיריםוליי

 אדם, 3בך דירים בהם שמש שאמרו ר"ל רז"ל, מקילת לזיזלנו
 סששי. סדיוש יזה ידי סירת. פטל"כיוך4רים
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תה ה'אור דמאמר
 ה ז,דרוש

 סיסיעיסדרר
 ?לגול". טסססטים גת ש?קראוהו יהוא מלצל, או  לארם  ניש מסמק"0

 שייי צצם סידם שפסש שקדם, יטה שסמן8ר לפיריסנמי
 קטת ששנה ימי בטל, דסר טה שהסתמק נך5ה, סנהמוסן,

 יפעל טשסל שזלד סיני ימסיב שיסר רזה' יפצל.סטזסלית
 שחולף זטן לסל יחיש שנריה מה כסף דהוא למוד,יוולת
 סישילות יש?סיו ילא הילאים! קורומיו. שלינושסימקו
 יצלו. ידוע לק?1~ךה מאל, סךצון טמנו נעדרות קנהמשר

 מש. ין יקור נק.בל קבלה. זאם בו.ווזי'ת
סיסיעי.

 סימיניסדריש
 4טלוות. סרב שעיני סאי ~vD מש"י"ם

 מוסד, שסלי ~Dy סססש היות שסדם, סטה שהמן8רולסי
 ולפי רנדלו. סגוף טקיל" שסנה 8יך קשטרומה, חיוב קראהכסר
 משיג לא אם סיבונה, לנמול סקש4יית מציות שדברטה

 שמשרב דארי ימנה חשייימה. קניעות ךריה ססי4ליבד,
 משיג ול.א ליסודומם, סיסים שהמר סלקי סיירלקקודה,
 טסטיטר סיני כילל זה על שסעירונו ימו סע?טה'השטרית
ששלישי.
 - שסלו עין ליקי משתנחיל רז"ל, שקבלו טה שלפיאלא

 סכלו רהוא 4מן"1 לוטר "משידע ב( קי, )סנהדרין שרמזוןהוא

 מףךסה סיאת שסטלה לטה טסךסין", לטי נןיוךע "2טדסטרי
 לקפל טשידע מירר י"לר סנה ולזה tn~lvC ממרלצנומה
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 דמאמר ה'אורחי
 טדרוש

 בן 2ם וזה להשערות. יזיה - כסריס ולצנותמיך9ה
 לסינר. 4יךסם של יבריתו ולסקסו מטילה זכותי4סצעות

 סטשיעיסדריש
 דגיחנום. ערןינן

 טציאיתו ערז שנן למה כמציאותם, 9סק נפל לאוהנה
 סנה 4ם גוחנים, רייקם כמלמוד, ויטקומות כתוךה,מבארת
 סביר כמלמוד חנה שכסמב, כתורה טבלי טציארתיש"יז
 מקום 4)ל לסם. וטקסל טסר9ם שמציאותו על רקומותימךכה
 כענש לגמול סדין ליים ק~סדיז עקומות סם "ם הוא,משסק
 מהסרך 4סר לששות טיטנים סם "ם אר ; לסדלששית
 סדין. ליום ידם יףולגופות

 סנה כי בסתוב שישרש סמו כישוב, לקייתו עךן, 2ןואולם
 הדעת, 4ל רקרוב נאות יותר הנה שטרו, קדם רמיה טרםטשכן
 יעיו נמשי למחנה, מיוכים ושש סגוף לצדיקים משסזשוקנה
IGT).תענית א; עה, )ב"ב רז"ל מיטר )זה ניסים רקגה מיקנה 
 ר"צמיד עךן". י2ן לצדיקים צעדה לישות משס"ה "צמיד : א(לא,

 מריה 45סד רסל כיגיסם' ומבידו לצדיקים, טחול לעשותס2)"ה
 ישעיי' יסוה סלסילה לזיי שסדיקות )זה, יורו י4צ)עי".לו

 צד. anuin מקשי יפרידו ל.א יחושיסם יש?שמישוש4ף
 עיון. יקום )זה קנה לכד, לנקשרת מר9ז יקים שיסוה4)ל

לסיומי
 ייס1ה ילקים. למסלות סיומו ילקי ימן ריסשב רומניות,

 ישט רז"ל בדברי נכפל 4שר לצדיקים, מצפון עךן 2ן כן,אם
 שלטילה, עךז ל12 )זה ירמז טיד' מטות 4מר לסייתומסטרם
 סשכינה. יזיו הדבקותוהוא

 עקש זטן יס4סלת י( ב, )עדיות כקילה שנאמר סטהויטנם
 הוא מהנא שסענש בו, 9סק שקין טסה 1ר4ה יגיקנום'לרשעים
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תו ה'אור דמאמר
 ידרוש
 מןה ועולם שהוא רכים יסקימית שוא ולפי מנד. מטות4סר

 "שמת" "ונכיון" כטקרא יטקומות סטרנה והיא יסשסלו
 יקום רוחניות, גויותן עם שמששות; יראה, קנה ;"תפסה"
 יטה צליי דוגרני י9ר סצעה רנה נטרץ. 4?עי רדמסצלוטיילם,
 טיים שהוא למה ייסלל, צליי. חילק סעייו שקיוששימן
 משיג באשר רמשמחה, מסצרבות טמסצלת סיומה דיננו,טכצלי
 דסצער מהנגון כ;סנטצלו2 שרנד:נד; דאוי לס"עיג, שיסיצ"טה

 מיסד שהוא טמצער ש"טשף רחוק, ואינו אותו. משיג לאכקשר
 שיצת רחוק כיסנו *סטריות, לטנופה כן, תם *כסרית.רכלייד
 4שר הדקות, ימילית ר4ין4ות-טה עקריות עטה משסרסטות
 לסלק אין דלזה ייקום. מגבלת רתחנה כן, 05 צער תשיגכצבורו
 *!ה רדי יעיון. צליו ?חלק של'א כן, גם והמבאר רז"ל. קללתעל

 סנז*ר.כירוש
 ושיריסדרייך

 ופה סיע סיטת הוא ו4ם טריה, ו9טצשה יראשית רטישהמיעז
 יזמני. סימי קצת שסיבו 9מושידיו,

 ייזמו, שבאר הוא שדמו, טה *סם ממבון שייווסטנם,.
 סמלה מטושים למילמם 04 !ה. על ט4טריסם שחר4יללמי

 סויות - קטן "ד9ר א(: כח, )טונה ויטרם וקדשה,ימצלה
 ב( יד, )חגיגה ר4טרו מרססה". טצשה - *דול רד9ר רר9א,ך4סיי

 ריו"2 שנתעטף שרכבה, יטצשה צרך 4ז שלצרי רייישדרש
 ררה שאילנות. בל 4ש רסיסה סדת, ממת סיין גבי עלרנשב
 שממר" ב"מה שישג יטה ריין ומצלמם. מדקרים לקדשתשמנם
 9מ9לית דברים מם שם שנמסיר טה שרב רעה, טזה;ר9ר

 רז"ל שהפליגו למה ו4ם ששדם. ימה שממעי ימימסליהן
 דורשיו "4יו יסרק כמשנה שסא סמו מך9רים, 4לילף9מר
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 דמאמר ה'אורחח
 ידרוש

 ספורים והפליגו ; ביחיד" במריבה ולא כשנים, בראשיתיסצשה
 נינעים סיף יע?טם שהם עד ; סע4שים יטלו סססרסםיענש
 "מא א( יג, )שם סהוא בירק י4יךם סזקנה, עת עדמללמד
 אין רקנה קיאי". לא טעמי ליה 4מר מרפסה, טצשהוט4מרף
 סשוד ?סיב ד4ר שטסךיו, יטה סטכע יסיטת ר"ל מ"לי'4דסר

 וסריסה מסיסיה שלסם מה ?שרא לא "ם ! סטלקיםרססימר.
 יסר סהוא דססמעימית לא? וסיף תוךה". "סתרי ס4להיתלדת

 מדרשיים צבתי לזולתנו ונם רלקטנים, לכתוריםנמטרסם
 ססרססה תכלית הרחיבו פן תם ופחות, צירים לסניסכוללים

 ריה. והמון יכנוי2א התורה יאד שהואטה
 שהוא היא' וסז2ה' 4די4ה שדמו טה היות שיסיברמסה

 ל"טה יסתרח סלמיד יסדר קידמת יצלם סיכע שמסטתשוע,
 ישני מצשה )שם( בגמךא בא וסנה שם. שנמ44ר סמושסחרי",
 ואסד בראשית, במצלה בקי ס2ה מסם שאחד סלמים,מלמידי
 הנוךע לסכרו אסד בל שןלמד כיגיעם, רהטנו מרססה,יטצשה
 יששטל יראשית, ימצשה ליסד סילד שלמד רטסריזלו.
 שיורקה כזה וזהף קשית". לא "טסתי : לו אמר מנאו, שמשליםמינו
 מריבה, ומששה שראשית ימייה יצלם סטי"ל שאיןבכאור
 ידויה יטדרנה שוסיי שרז, וסי סללה. ש"סרי, יטהושכע

 סטל"?ים, ימשסטיס פתיה טליית כאיי שהואססמלמיד,
 משממית. ססולסה לידםסטקנים
 קישוטו, היא יראשית" י"טצשה שמטין ?4ה,ולוה
 ?צק-rr" ב"ססר ש4א טה עשר רהוא הגציה, טצשה ""ישהיא
 : ב( כט, )מנחות לרז"ל כדךש מרמוז והוא יבינו. לטיךסםשגדוע

 ס'סא' - 'בהסראם' ד( ב, )בראשית שקימר וכעולמו ניראב'סא'
 כו, )ישעיה שלטטי ב'יוד', הלא ונעולם נ4ךא סי ר4מרו,יך4ם".

 סזה וקשמלשלית שסששר ולפי עולמים'. צור ה' ביה 'כיד(:
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חט ה'אור דמאמר
 ידרוש
 סוד סןה סע24ן ?50ב הישרש, ישם נמלה רז"ל שקבלו מהיפי
 דייאתו. סשם לסוקלת דן9מר,מתום

 סיןתו שאפשר מה הואו מרסקה" 4"מצשי סקסןוטטגם
 קדת. עם קסמם רדושמלשליתטסצליתים'
 ; רסיקית הטילה ימ4לית סמקילים קסם סע24ניםרלסיות

 לסרי9ה' יביא סע4ינים באלו שסם טה לסלקי העדייםוסדנת
 דסישוב, סס9תר מסלית 4סם סיב טס?לסתו; סידםושקיקו
 לרתיסת מססחורים, סהיא החיסה נעקצה !ה סיבורטשר
 ההקמר במילית שי.א בסם לדיש ובונננו מנוצסבו, דקירתטילם
 ה4תובים לדרש יש2בא !ה1 שטנן ?ריך ר4טנם פרקים.ובראשי
 לקבע : ]נ"א לשומעים ?רמה כלב לקלע זה וכל ; !ה עלסררמזים
 דעת, על יצלה ל.א סי הלמוד. בעת ל.א ; סשוטעים[ בלביריה

 פרקים בךאשי ?מטרו לצום, מרי )הם שססלוף אלו,שעצנים
 בסקקןה. נודעים כלמי ענינים בהיזמם שכן, רגל הלמוד.בעת
 במשנה כנוהו ישר הוא - לעיטם לעינים שקיל לטיט)ל'
 - מדצתו" וטלין חסם ס2ה כן סם "וולא יטרף: "חכם",ישם
 סעודים ול?סס ס4תונים, בדדשות עלסם לדיר ישיבאהנה
 לר 21ל ד4ז ססמ, סיותו טלר ידקים' יךאשי יקמר טליסם'קסם
 הלתופים. על לסם העינים ישוב טליתולספין

 ס2ה האלה, סע24נים אל ?רמז ונקודו הממרש סשםולהיות
 בו הקריאה דינרו לכהנים. נט9ר וקדשתן ימסדך סשםסנדלת

 טןסד להיותו סטנם רזה לבד. ינטקדש לסמן ילאסירובי
 )שמות אמרו זה שיורה ימו נפלאות, לפעל סיכלת עליהורטה

 עם נמדאה סיותו שעם ירצה, ; לסם" נודעתי ל"א ה' "ושטי : ג(ו,
 ; בסלל היציאות וסדרו ה4הגתו על סמורה שדי" 4""לסיבות

 בדברים מאד, עמהם נתפרסם לא ר"ל  עמהם, נודע לאהנה
 4ת סכסן סילעת בן, גם זה ןיורה סט4עי. ססט4סגיוצאים
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 דמאמר ה'אורתי
 יאדרוש

 פיעל נקשר ש5~ה צד כטים, אותו ומחותו מ2ה, כשם5"שה
 סהוא.ס*ילא

 שהוא לטה tTIUi~c קדשת כסי סהוףטה ששמה ?ד4הוסקר
 כמאטר שנמסתי ימי יממידרת' ילז ספיית חדושומוףה,

 סחיוש, סמטית סייב עי מורה סיימו אות וסרהסשלישי.
 סס4ףלה ימסלית השם סיה רלזה, ריחודו. השלת סודוהוא

 סהוא השם מצלת על מוףה סנקוד שייה לפק' רייןרסקדשה.
 וטייב. ראוי סלילם 5יה !ה כמברר משר רנסלאומיר'וגדלתו
 צליו יוףה לא רעם בפרשיו, סמוףה 5יב ייף שירדנו רארירשה
 ססצלם יין יטרו, טשר סיציאות שחיוב ן2ה, הלשון.ישט
 וסקטים. שלנשים לסמיו שימפרסם צריף טיל בו,ראוי

 יבאן, לזקרו ף"ינו סטרק, טכן2ת קצת ?צאנו סיותועם
 יראשית מצשה וסוד מטר, מטשג מיעט לפי ס2ה, סיםלציית
 שדצינו מה והיא רז"ל. ידירי בו סטיכי לפי מרסקה,יטצשה
לסטרו.

 עשי סופסרולדייש
 יא. "ם יסד' ד9י ותישטי דסטזכיל סש9לים

 סן, סי יראו שסם שפילוסופים. אצל מפרסם סחיוב צדוהנה
 זילת ד9ר רציפי ליקומי נטסז יאין3ו קמעי, שכשקללטה

 זולת "?3י סטזסל, מהףבר ססשט 41שי רסטשיל.שכשסלה
 יהשכל סטשכיל סיות סו "ם יזלם' ממן"יססש9לה.
 שהוא סנירדן כשיל זה ל5ם יממ?ב וסטנם 4סד. ד9יוסטז9ל

 יצייתו משנושי כשסל 2ה ~?CO?1 יבאר, רהוא צמיד. לפעלבו
 מסירו. מראשון כסלק סיב יזה סיריר יך9רבמצל.
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תיא ה'אור דמאמר
 יבדרוש

 מס3יסנו שי"חיב לטה סל. י"9"ר משלילה צדואולם
 בטה יתעצם שסשסל 4סד, דקר ומטזסל ומטזסילסשסל

 לטה ממקיטה, יאת שקרות ששדם, יטה וחמסיני ;ש2שיילם
 האדם שכל כשהיה כן, 04 קנה ; רייס בטולים ממנהשיתמיבו
 אחד. דבר והמשכל מטזסיל שיהיה יישר "י במעל,מזסיל
 שהסיסלה ילא סמזסלה, זולת דבר הוא שמטזסיללטה
 יאת שקרות מלאר הוא ולזה עצמי. חיוב נטזסילט"סיב
 בשכל גם ישעל. שכל ישנ3יסהו אף האנושי, נשקלממקףסה
 שזה עצמות. רלא עיטי ת"ר שסמזסלה סן, יממיבמעירד

 לע"ר עימות בין גסנו שלא הפילוסופים, סמון רגליגלעדי
ע?טי.

 שמסקילה "ם טסלקה: סל9ר יעלט שי" טסם,ומילא
 דבר הנה ואם ל.א. אם ; בעינו אחד דבר - ט"מלסיםיטש9יים

 שהסזסלה למה יעינו, 4סי ף9ר יסיר שמקהילות י"מיב4סר,

 כן, 02 ויתחיב מ"מלפים. הסחו וכסר יעינו. 4סד יברוסייסי
 דבר שסם "מר המשכלים, סל ידע יחד, משכל האדםשכשידע
 י"ם4ב יעינו' יסד ד9ר סים ססזסלה פיז רמם יעינו.4סר

 טקטיק זה והנה ססטול. יתקלית זה וכל רעים. טקסטיםיריב מיה צצטים, סם ואם ממחלפים. מישקלים ירקב יהוהשמשסל
 הזה.נףרוש

 עשר השניםהדרוש
 לראשך.נמנע

 אם או סיאשינה, טסעלה צלול לראשון סטניע אםוזה,
 ייצרף. הוא לראשוןסטניע
 עינא שצן וזה, ; הפילוסופים *דולי סנה נדייש שנסלקוילסי
 עיסם' שמיריע סלוק ]נ"": אלאוי בן משה ורעי נצר,וסבו
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 דמאמר ה'אור .חיב
 יבדרוש

 שהוא יך4ה, לשך ודן י"ברף; טט3ו ?לול סראשיזשסמניע
 ומה בקצךה, ד?טם לסיר ראוי קנה שראשן; מטניעיישרף

 היא מטסלקת שןסוד מזה רי"ן4ר סרה. בטילות שלישםמגיע
רעוע.

 שראשונה ששעלה טסת, סקדמות: ש"י קילו שמםוזה,
 4סת מעיה י"מיב שיא סשנית, מישיטות. למיליתמיא

 לטה כי קצים, יךאו ולוה לשוט, אחד צלול אם כיישוטה
 מינויה הפועל לגלגל סטלה היא סיאשוז משסישסנה
 מריב שיניעו ?"מיב סריקה-טה, טרסב סגלני והיהסיוטית,

 ל.א שטהסשוט משנית, כמקדטה שק")4ר למהמך))ה-טה.

 ימילית קשוט המציאות שיחיב ולפי ישוט, אם כיי"םיב
 כן, 04 קנה סראשונה, בסקדטה -שה"באר ימומישיטית,

 שזולת מה שסי ולפי סק?יאות. מח"ב קינו שראשוןמטניע
 למחיב שלול שראשון הטניע קנה לו, ?לול היציאות,יחיב

 : ]נ"א אלאוי משה ךרכי נצר, רקבו סילא )ן דעת ו!הומטליאות.

 עטסם. שנטשרסלוק
 שסטניע יך4ה כהקדמות, יידה שהיא עם משד, יזסטנם
 משנית שסמקדטה 4טר, שהוא משייאות. טסיב הראסראשץ
 ולכי צולקת. מינה ציריית יסדה 4סל פושלת, בסבהצודקת

 מישיטות יתחיב לא ליק?אות, צוריית סטה מי?יאותשממחיב
 סי[ פי?לת' ]סלה מינו יישרף שהיא וך4ר, והוא שראשון.לשלול
 4ל מסיידר משעל יהוצ4ת טיליה נילית פועלתסבה

 ספועל. יללת בו יתלה ל.א מי?יאות אל יקא רכישרמטליאות,
 כעל שרוי - המקיאות 4ל נהוץ4ה 4שי שמפעלהרלסי

 1nyac, 4ל ש"~סס שישר 4י מסלית מנטלת ומיללהמסלית;

 פיעל סד DK ד4?3ר היקרין, שלמותו על טטיד יטלא משמיסי
 מי?יאות שסמחמב סן, 04 יקלו י"ף4ב עת; פועל ובלתיעת
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תיג ה'אור דמאמר
 יגדרוש

 סיקרון סגלה שהטניע יסם4ב לא ולזה, פוללת, סטה5ינ3ו
 מטנו. ?לולישה

 וראה, י"ל סלוק ]נ"5: 5לאוי יד nulia דעי סססםריטנם
 ואינם ישלוח, ונפועל על לא לכד, סטהות על יזרק סטנםשוה
 ס2ה, יציאות יי-זה טה, דבר יציאות בו שיטלה מה סלהוא
 ?לול הוא הראשון שהמניע הקריע, ילזה נצחי. בל"י אונצחי
 לראשונה. כססהטן

 דעוע. שההוד לבאר, רהוא בקררה. דרסם קצות 5להסן
 5מר 4)ל ; סחיוב צד על תצדק אמנם סיניה שההקדשהלמה

 סרצוו צד על פועל שהפועל בו, ספק שאין ימהשסמסטר
 יזה למעין שבאר רהוא קשוט. הללול שיות ימסדב לארססססה'
 ייזם נבראו שהמליכים רז"ל, קללת לשיות 4טנמ, 5ףמסקר,
 עם מחכים שהוא שכו, רחל טק)למם. לזוז לנר 5יןראשון,
 הזה. כקרוש ודישעירן.

 ?שר השל'שהסיריש
 אם או לבד, התורה סצד הוא אם 2תברף, מהותו קסמת סיגת)קטסעית
 קום, יבע סרה לסייעות 2ש אם יעיון, בו ש92כים ס2ה ודם יעיון. בו92כים

 יישרות. בו 2ז2ר שלאיאפו
 היות הפילוסופים, סמון מלב מקסם שהרה למהואמר,
 יסוים שהעיון יראה, בבר "סד, דקר והרכל דסטזסילסלסל
 רזה, אפשרותו. יצ"ר שלא יאפל ושהוא סרה, כשטבעיתיזלם
 המשכיל, הזולת, ה2ה ה3ה לזרלתו, קזכל סטהרת ליהשסם
 מבארת סלאת שסמקדטה אלא חלילה. אחד, דבר הלשכל,עם

 סירת עם רלה, הסיר. מזה במקומות לנו ששום כמוסיטול,
 ירשני לא 'בי : כ( לג, )שמות כיירו שתודה, טצד טס2בחטיעו
 רמבוא דרף שאין 4ל סן, גם טיכים סעייל רעיה וסי';סקרם
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 דמאמר ה'אורתיד
 יגדרוש

 7צ2ר של'א באפן 5י34ו אגה טהותו; קטמת על לצמדלזלתו
 4!ה ייניים ןאולם סמופת. צד על צליו סים עלתסייע

 ש54טר מה עם מקפים "ריסקים", - ?סי" שמרגםאו4קלוס,
 לפי ראינו', 5ל.הים כי נמות 'מות : כב( יג, )שופטים 5סרייקום

 ילא הפלא. צד על סטהות השגת משה שיקש ךחוק, 5ע3וזה
 לחיותו צד, ושום אפשרותו ?ציר לא ז"ל, המורה הרבשלמצת
 וסטז4ל והמיטיל השכל היות ר"ל ססיא, כסקוסהמודה
 ממדרגת מאד רחוקה טהותו לדעת שכששה ד4רלו' ולפי4סד.
 שהסירה אונקלוס, ימרגום סירם 5ין שיחרה, 5יך רטנםמשה.
 באינו, שכבי למה אפשרית. מהותו באמתת ס3פרדיםלשתיים
 צמד שיא סעץ"יים' סמייים 4י רמי סינים, ירייתשסבוניה
 או4קלוס מרגם רל!ה סיוטם. אפשרות המנעות עלסמויות
 "ן?מק2ם". -?סי"

 סמסטר נשלם ובו 5לו. כדרושים מספיק שריינו מהזהו
 רהטה ה'". י"אור סקסנה שיאשת, סשה טססלקסרכיעי

 סששי האלף לירט ושיעים "5ה שנת זיי יחדשססשלטה
 טךגון. 4טלכית 5שר יירקיסשהלנציה.

 5טן ומהלה, יך9ה טל על רטריטם לכדי, ל5לרסמסלה
ולטן.

 לסייז 17כנו 4ךחטיו הוא 4עז. עד דסןען רססשאלריף
 דפסן. אטן סטטת,ילהשיג
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