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ח�י� ארח ער�� ְִַַָָֹ��לח�
רא��� ח�ל�ק ��נ�יִֵֶחלק

וְַרּבֵנּו  מֹוֵרנּו  ּפְָעִלים  ַרב  חַי  ִאיׁש  ַקּדִיָׁשא  ּבֹוִצינָא  הַּצַּדִיק  הַּגָאֹון  הַָרב  ֵמֵאת 

הַָּקדֹוׁש  הַּגָאֹון  הָאֱֶמת  הַָרב  לְַאְדמֹו"ר  ֻמבְהָק  ַּתלְִמיד  זצוק"ל  נָתָן  הַָרב 

הַָרב  וְַרּבֵנּו  מֹוֵרנּו  ּוְקדֹוׁשֹו  יְִׂשָרֵאל  אֹור  ָחכְָמה  ְמקֹור  ֹנבֵַע  נַחַל   הֲָאִמִּתי 

ַרִּבי נְַחָמן זצוק"ל ּבַַעל הְַמחַּבֵר ִספְֵרי ִלּקּוֵטי מֹוהֲַר"ן הְַּקדֹוִׁשים ּוְׁשָאר סְָפִרים.

וְהִַחּבּור הַּזֶה נֲַעָׂשה ַעל-ִּפי ּפְֻקּדַת ַרּבֹו הַּגָאֹון הַּנַ"ל לְבֵָאר ּולְחַּדֵׁש ּבְכָל הֲלָכָה ִמֻּׁשלְחָן 

וְֵעצֹות  הְַׂשּכֵל  ּומּוסָר  הָאֱֶמת  חָכְַמת  ּבְֶדֶרְך  הֲלָכָה  ּבְכָל  וְַטַעם  סְַמְך  ִלְמֹצא  ָערּוְך 

ּכָל  ֶׁשּיְִתחַּזֵק  ַּתכְִלית  וְֵאין  ֵאין סֹוף  ַעד  וְנְִׂשּגָב  ָעצּום  וְהְִתחַּזְקּות  וְנֹוָראֹות  נִפְלָאֹות 

יִהְיֶה ִמי ֶׁשּיִהְיֶה.  ָאדָם לְהְִתָקֵרב לַה' יְִתּבַָרְך ּבְכָל ּדְַרּגָא וְּדְַרּגָא ִמּכָל ָמקֹום ֶׁשהּוא, 

וְֻכּלָם ְמיֻּסִָדים ַעל ַאְדנֵי ָּפז. וְכָל הִַחּבּוִרים ֵמהַּגָאֹון הֶחִָסיד הַּנַ"ל נְֶעְּתקּו וְנְִקּבְצּו יַחַד 

ַעל-יְֵדי ַּתלְִמידֹו הַָרב הַָּמאֹור הַּגָדֹול מֹוהֲַרנַ"ת הַּנַ"ל.
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הלכ�ת �מ��ֲִֵָל
	טי אמ�א אַַָָ

�מ�� מ�א ְִַַָָהלכ	ת

א ֲָָהלכה

ע� לה���� ואס
ר ,'
וכ לעסקיו יל� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאחר���

�"
וע�בר]��י�[ע� �ב
עה, ל� יתח�ב �א� ְְְִִֵֵֶַַָָ

�
יג)מ  כג תז�יר
(�מ�ת לא אחרי� אלהי� ו�� ְְְֱֲִִִִֵֵַֹֹ

,'
וכ על י מע קנו)לא סימ ח�י� ארח ער�� .(�לח ְִַַָֹ�ְִִַַָָָֹ

ז"להעני� ר�נ� �דברי מבאר מ�הר"�י (ל
	טי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

סט) סימ� א �ע�יר�ת,חלק ה�א ה�פ��ת ��ר� ְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

ע�יר�ת על�ידי ה�א וה�פ� ה�  הג!לת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָוע#ר

. � ע%$ מאד, 'ב& !קד�ה ע�יר�ת י ְֵַַָָָֹֹ(ְֲִִִָ(ְִ!קד�ה,

י*ראלי, ממ�$ �ה�א !קד�ה, �ה+מ�$ ְְִִֵֶָָ(ְְִִֶַָָנמצא

ה�א י*ראל ונפ� ו�  ונפ�,  � �חינת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָה�א

��מנ� מ�/. �מ� י ה',  � ט)�חינת ז יה��ע ,(ר�"י ְְְִִֵַ)ְְִִֵַָ�ַ

!יקא �אמ�נה �אמ�נה, ונת/ נ*את �חינת ְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָָָָָוזה

�חינת]מד�ק[ ה',  � �חינת הוא אמ�נה י . ְ�ְְֱִִִִֵַַָָ

ט) יד אמ�נה,(זכריה ע#ר �1ה אחד, ��מ� אחד ה' ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָ

 � י �אמ�נה, �מ/$ מ2א לע*�ת צרי� $�ֱֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

אמ�נה, �חינת �ת�� �מ/$, המ2א �חינת ְְְֱִִֶַַַַַָָָֹ�ר�

והע�יר�ת �מ/$ המ2א י ה',  � �חינת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ�ה�א

�"ל,  � �חינת יד)ה�א ז לע+ת(קהלת זה ואת ְְְִֵֶֶֶֶַַַֹ)ַ

אחרא !סטרא ממ�$ י האלהי , ע*ה 
ל[זה ְְֱֳִִִֶֶָָָָָָָֹ

ה�מאה) (צד האחר ה�א]ה�ד י �הפ�, ה�א ֵַַַַַָ�ְְִֵֶָ

זר�ת עב�ד�ת ל י אחרי , אלהי   � ְֱֲֲִִִִִֵֵַָָֹ�בחינת

�מק�  ז"ל ר�נ� �אמר מ� �+מ�$, ְְְִֵֶַַַַָָָ/ח�בי 

כג)אחר סימ� א חלק מ�הר"� י*ראל(ל
	טי ממ�$ �כלל , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

 � �חינת �ה�א !קד�ה, ממ�$ �חינת ְִֵֶַָ(ְְִִַָה�א

 "�ע ממ�$ �כלל �"ל, ה'  � �חינת ְְְִֵֶֶַַַַַָונפ�,

אחרא]��י�[ !סטרא ממ�$ האחר[ה�א ה�ד 
ל ְְֳִִֵֶַַַָָָָָ

ה�מאה) מ+�,](צד זרה עב�דה �חינת �היא , ַַ�ְְֲִִֶַַָָָָָ

�"ל. אחרי  אלהי   � ְֱֲִִִֵֵַַַֹ�חינת

ז"לוע
ה ר��תינ� �אסר� מה היטב מבאר ְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ע"ב) סג !" ע�" (סנהדרי� ע  ]��י�[לה�//. ְְְְִִִִֵֶַַַַ

י וכ�', תזיר� לא אחרי  אלהי  ו�  ְְְֱֲִִִִִֵֵַֹֹמ�� 

וכ�' אחרי  אלהי  ו�  על ע�בר ְְְֱֲִִֵֵֵַַַֹ�ו!אי

 "�הע ע  .//�+��ר�]ה��יי�[ י , ְְִִִִֵֶֶַַַָֹ

 "�הע ע  �כ�+�//. �ע�יר�ת, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָה�פ��ת

הע�" ]ה��י[ ונפ� נפ�� �+ק�ר נמצא ]ה��י[, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

�יחד מ�ר�י  �ניה  �%הי� �יחד, ו�ל�  ְְִַַָ(ְְְְִֵֶֶַַַָחס

�"ל, ה�פ��ת �ר�  � א�ר אחד, ְְֲֶֶֶַַַָָָָֹ�ממ�$

וכ�', אחרי  אלהי  ו�  על ע�בר �ו!אי $�ְְְְֱֲִִֵֵֵֵַַַַֹועל

 "�ע �ממ�$ נפ� נפ��,]ה��י[י �ר� �ה�א , ְִֶֶֶֶַַַָֹ

ל� ואי$ ל�, /אמר וצא אחרי , אלהי   � ְְֱֲִִֵֵֵֵַֹֹה�א

 � �חינת �ה�א י*ראל, ממ�$ ע  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלהתח�ר

ה'.  � �� מ�/. א�ר י*ראל ֵָ(ְְְֲִֵֶֶֶָונפ�

ל�וזה יתח%ב �+א ז"ל ר��תינ� �אמר� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ה',  � �חינת הוא !קד�ה �ב�עה י ְִִֵַָ(ְְְִִָָ�ב�עה,

ת�ב� ז)מ� כ וכ�',(�מ�ת ה'  � את ת2א לא ְְְִֵֶֶָָֹ

יב) יט �כל(ו$קרא $�ועל וכ�', ב�מי /�בע� ולא ְְְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

י�דעי  ואי$ אנ�י  �ני �י$ הכח�ה �%� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָמק� 



הלכ�ת �מ��ֲִֵָל
	טי במ�א ַַָָ 2

�ב�עה, �יניה  מ7ילי  אז ה+מ�$, מ'יע ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלמי

י ה+מ�$, מ'יע למי האמת מבררת ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָוה�ב�עה

�ר� �חינת �ה�א ה',  � �חינת היא ְְְִִִֵֶֶַַַָֹה�ב�עה

על�ידי $�על �"ל,  � �חינת �ה�א ְְִֵֵֵֶַַַַַַָה+מ�$,

מאחר ה+מ�$, �%� למי היטב מת�רר ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָה�ב�עה

�ו!אי ��ר��, , � י ה+מ�$, �ר� ְְְִֶֶַַַָָָֹ�ה�א

אחד ואי$ ואחד, אחד ל �ל ממ�נ� היטב ְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמברר

ח��� $�ועל ל� , חבר� ��ל  � ל'ע ְְְְֲִֵֵֶַַָָָיכ�ל

�כבי  הע�בד ל� יתח%ב �+א ז"ל ְִִֵֵֵֶַַַָָָר��תינ�

!�כיחא]ה��י[ מ8תא הוא י �בר[�ב�עה, ְְְִִִִִַָָָָָ

ע�" ]מצ�י י לו!אי, ה ]ה��יי�[וקר�ב ְְִִֵַַַַָָ

�ה�א ממ�נ , י �מ/$, �מ2א �קר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָמלאי 

אחרא !סטרא (צד[ממ�$ האחר ה�ד 
ל ְְֳִֵֶַַַַָָָָָ

�ה�א]ה�מאה) �קר, מ�חינת מ� , נלקח , ַ�ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

ה  $�ועל �קר, �חינת �הוא זרה, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעב�דה

ת�ב� מ� �קר, על /מיד ח)ח��די  קמד ()ה'י& ְְֲִִִִֶֶֶַָָ

$�ועל �קר, ימי$ וימינ  �וא !�ר 9יה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָא�ר

�כבי  הע�בד ל� יתח%ב �ב�עה]ה��י[�ו!אי ְְְִִֵֵַַַַָָָ

מ�  י אחרי , אלהי  �חינת �הוא 8�ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹה ,

 � מ�חינת זרה, עב�דה מ�חינת ממ�נ , ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ�ר�

�קר �ב�עת �חינת �ה�א אחרי , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַֹאלהי 

י ע+�, לה�//. לי*ראל אס�ר $�ועל 8�ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָה ,

�חינת �ה�א !קד�ה, ממ�$ ה�א י*ראל ְִֶַָ(ְְִִֵָָָממ�$

�"ל. ה'  � �� מ�/. א�ר ונפ�� �מ� ֵַַָ(ְְְְֲֶֶַֹ�ר�

נט)וע�� סימ� א חלק מ�הר"� ה+תחיל(ל
	טי �+אמר ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

מה וכ�', ית�ר�' לה' �ני�אד  לקרב �ר�צה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ'מי

9ס�ק על  � ה)�ת�ב נו �ביתי(י�עיה לה  ונת/י ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הק!מה היטב מבאר  � וכ�', ו�  יד ְְְְֵֵֵַַָָָָָָֹֹ�בח�מתי

�"ל: ונפ�  � �חינת ה�א �ה+מ�$ ְְִֵֶֶֶַַַַָז�,

ב ֲָָהלכה

'
וכ ה�דר� לבית יל� ה�נסת מ'ית �צא� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר

'
וכ קנה)(�לחללמד סימ ח�י� ארח ער�� �בר וזה . ְְִֹ�ְְְִִֶַַָָָָֹ

לעיל א)]למעלה[מבאר הלכה ה��רה קריאת �י(הלכ�ת ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ

,'
וכ ח�י� לקנ�ת �די ה�פ(ה אחר ללמד ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹצרי�

�י 
מ�+, המ,א אל יל� ב)ואחר��� מ�נה ב (אב�ת רק ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

'טלה ס�פ. מלאכה .�ע �אי+ ��רה ְְִֵֵֶָָָָָָָ�ל

לב/לה �מי� �� יז�יר �(א וי0הר ע�+, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוג�ררת

,'
קנו)וכ סימ ח�י� ארח ער�� .(�לח ְ�ְִִַַָָָֹ

די�י ה8+�ד אחר �מ/$ מ2א לע*�ת צרי� ְֲִִִֵַַַַַַָָָ

ניחא מתי'עי$,]מנ�חה[לתת יהי� �8א לה+חי$, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

�פר�� ר�נ� �אמר לה)מ� סימ� א חלק מ�הר"� (ל
	טי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ניחא �הוא �נה, �חינת ה�א �מ/$ ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�מ2א

ניחא]מנ�חה[ !וקא לתת צרי� י לה+חי$, ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹ

יהיה]מנ�חה[ �8א די �+תי'עי$, לה+חי$ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

�ח��ב י לי , �בירת '�ר  א�ר ר��י ְְְִִִִִֵֵֵֶַַ�חינת

ניחא לה  נ�ת$ ואינ� �*כל� אזי]מנ�חה[הר�ה , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

א�ר רב לק�ל יכ�ל ה2כל, לי �ה�א ה+ח, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאי$

לצאת ויכ�ל לגמרי, מח� נתקלקל ואז ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה2כל,

ס�פ& וכ�' �אי$ /�רה ל �חינת וזה ְְְְִִִֵֶֶַָָָמ2כל�,

הלי  אי$ י ��7ל, לבחינת �א י ְְִִִִִִֵֵֵַַָָ�טלה,

'�ר  א�ר והר��י ה/�רה, עסק רב לק�ל ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹיכ�לי 

ואזי ה:מצ� , מ$ ה2כל י�צא ואזי לי , ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַ�בירת

לגמרי, מח� ונ�פל נתקלקל ואזי לגמרי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַֹנת�7ל

ה2כל לק�ל �%כ�לי$ ה+חי$ ק%�  ע#ר יְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ

ע�$, וג�ררת �טלה ס�פ& וזה� �ת�כ�, ְְְְְְְֵֶֶֶַָָָ�לצמצמ�

מחמת ��7ל, לבחינת נס/8ק �ה2כל יְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

נתה�ה מ1ה אזי א�ר, ר��י על�ידי הלי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַ�בירת
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�ח�� וכ�ראה ע�$, וג�ררת וזה� +�בא, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָה#ל�9ת,

ה��מי�מית[ !ל�מר �ציא�ת ה�
מ�י�, 
י��,] ח ְְְְִִִִִַַַַַַ

ניחא  �� ל� נ�ת$ ואינ� מאד נתי'ע �ה+ח יְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

לגמרי,]מנ�חה[ �להתקלקל להתער י�כל אזי , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָ

עו�$ לגרר ו�ל�  חס יכ�ל ה!עת ה�ל��ל ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹועל�ידי

זה. ְֵֶַעל�ידי

ז"לוזה ר��תינ� ע"ב)�הזהיר� סג !" (סנהדרי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַ

�מי   � יזיר �8א �1%הר �מ/$ המ2א ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעל

אצל זה א;�ר ער�� ��לח$ תב�� מ� ְִֵֶֶָָ(ְְְֶַַָָָלב7לה,

לב7לה �מי   � הזרת א;�ר י �מ/$, ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהמ2א

�מי   � �+זירי$ י ז�, �חינה $� ' ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָה�א

ביכ�ל ית�ר� א�ת� �#�רי$ אפ
ר[נמצא היה �ל ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

#! � ,]ל�מר ת�ב� �כמ� הח%י , חי �ה�א , ְִֵֵֶֶַַַָָ

�ת�רה א  י �מי   � להזיר אי$ $�ְְְִִִִֵֵֵַַַָָעל

לק �מ!�ת לי  י� �אז וא.�תפ8ה, הח%י , �ל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ת�ב� מ� מ!�ת, �חינת ה�א �עצמ� ְְְְִִֵֶֶַַַָ�ה� 

לכלי  לי  י� י יד�ע זה א.�על�9י�כ$ , �ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

�בחינה לכלי ��ח�ב �מה לצמצ� , ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָוצמצ� 

א�ר �חינת היא ה/ח/�נה ��חינה עדי$ ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָעלי�נה,

אחר �כלי צמצ�  לע*�ת וצרי� לי, �לי ��9ְְְְְֲִִִִִֵַַָָט,

י לב!� �מי   � להזיר אס�ר $�ועל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָלק�ל�,

לי נע*י$ ה/ב�ת ��אר �תפ8ה, �ת�רה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָא 

�מי   � �+זירי$ אבל �"ל, הא�ר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלק�ל

ר��י �חינת היא אזי �תפ8ה, /�רה �לא ְְְְֲִִִִַַַָָָָֹלב7לה,

ה�ר. לכ��י '�ר  ְִֵֵֶֶַַה�מ$

�מי ועל���  � הזרת י�תר חמ�ר ְְִֵֵֵַַַַָָָ

 � �חינת וזה �"ל, לב7לה מ�רכה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָלב7לה

�'�ר  ה�"ל, �טלה ס�פ& �חינת לב7לה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�מי 

הינ� ה�"ל, �"ל,]זה�[��7ל הלי  קלק�ל ְְִִִֵֶַַַַַַ

ז"ל ר��תינ� אמר� $�ע"ב)ועל ז !" מק� (נדרי& ל ְְְִֵֵַַַַָָָָ

היא י מצ�יה. מיתה מצ�יה �מי   � ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ�הזרת

זה י ה�"ל. ימי  ואריכת הח%י  קריאת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהפ�

��ע*י$ והלי  ה+!�ת על�ידי !וקא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָנע*ה

�מי   � והזרת �"ל, ה/�רה עסק ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל�ידי

המ2א ��עת $�ועל �"ל מ1ה הפ� היא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלב7לה

יתקלקל� �8א הלי  ל�מר די �ה�א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ�מ/$

לב7לה �מי   � מהזרת אז ל1הר צרי� �"לְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

�"ל: הלי  וקלק�ל 9ג  ְְְִִִֵֶַַַַ�היא

לנ� נ�דע לא ג הלכה ��מ מ�א ְֲִַַָָָָָָֹהלכ�ת

ֵַא�ה:

ד ֲָָהלכה

�"
הע� ע� מ(ה���� י0הר 
מ�+. מ,א ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָעני+

מ 
�]ה��יי�[ '
יג)וכ כג לא(�מ�ת '
וכ ו�� ְְְְִִֵַֹ

י מע. לא 
קנו)תז�יר סימ ח�י� �ארח �� :(�מבאר ְְְִִִִַַַַַָָָָֹֹֹ

הא8ה"על��י ה!ברי  אחר "ויהי ה/�רה ְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

א)וכ�' חלק מ�הר"� ל(ל
	טי  � ע%$ עו, �סימ$ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

א�ר �חינת ה�א �הס/ל�ת מ�  מבאר ְְְְִִִֶַַַָָָֹה/�רה.

�חינת וזה וכ�'. הח�זר וא�ר ו)ה%�ר קלח ()ה'י& ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכ�', יידע מ+רחק וגב& יראה ו�פל ה' ר  יְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

!הינ� לי, נע*ה ההס/ל�ת ]!ל�מר[ועל�ידי ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַ

'ב�ל. �לא ה�א ה!בר �ר�אה קד  י �זמ$. ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ'ב�ל

�דע/� ונחקק ה!בר �ר�אה ההס/ל�ת ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָועל�ידי

מעלת �חינת וזה וכ�'. 'ב�ל ל� נע*ה זה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַעל�ידי

הס/ל�ת, �חינת ה�א ה�7ח�$ י ְְְִִִִִַַַַָָה�7ח�$,

טו)�חינת קמה י*�ר�.()ה'י& אלי� כל עיני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַֹ
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הה�9עה י וה9רנסה ה�פע ממ�י� זה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָועל�ידי

�זמ$. 'ב�ל �לא �ה�א א� /מיד מ8מעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹי�רדת

לאחר ל� יב�א עכ�ו, �:רי� �ה!בר להי�ת ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָויכ�ל

�חינת �ה�א ה�7ח�$ על�ידי אבל �ני , +הְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ע�*ה זה על�ידי ית�ר�, לה' ְְְְִִֵֶֶַַַַָהס/ל�ת

!הינ� לי, �/בא]!ל�מר[להה�9עה �זמ$, 'ב�ל ְְְְְְְְִֶַַַַַָָָֹ

י*�ר� אלי� כל עיני וזה�, �:רי�. �עת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהה�9עה

את לה  נ�ת$ על�ידיוא/ה י �ע/�. אכל  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

כל עיני �חינת ית�ר� לה' �ב7ח�$ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹההס/ל�ת

את לה  נ�ת$ וא/ה זה, על�ידי י*�ר�, ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאלי�

!יקא �ע/� �ע/�, !הינ�]מד�ק[אכל  ]!ל�מר[, ְְְְְִִַָָָ�ְְְַַָ

�"ל. לי ע�*ה ההס/ל�ת י �זמ$, 'ב�ל ְְְְְְִִִִַַַַַַָ�חינת

יוזה לצ!יקי . התקרב�ת מעלת �חינת ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

ה/�רה עסק �%היה �זמ$ 'ב�ל ע�*י  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָה 

זה �על �בזמ$. �גב�ל �ער לפי רא�י ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָוהעב�דה

ה�ל�  עליו ה+ל� !וד ג)הת89ל מב צמאה()ה'י& ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ואראה אלהי . 9ני ואראה אב�א מתי וכ�' ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנפ�י

רא%ה,]מד�ק[!יקא �בחינת העב�דה �/היה ְְַָ�ְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

� ]!ל�מר[!הינ� ע%$ �זמ$, �גב�ל לי �בחינת ְְְְְְְִִִֵַַַַַָ

היטב: זה לֵֵֶָ

החברי� �	
מ� היא ה�את 
ה�	רה אמנ� הא� ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ(�י

���מע המדק ק א�#על#$י#כ� �לל. יפה נכ�בה 
�אְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

�ל �י נפלאי� 
י��וח  הק מ	ת �
 �( ימצא *+ְְְְִִִִִִַַָָָָָָ

מאד) ונ	רא עמק ז"ל, �ר+נ מ$י �צא
 וד+�ר �ר+ : ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ע#רוזהא י �אמ�נה, �מ/$ מ2א �חינת ְְֱִִִֶֶַַַַָָָ

ח �חינת להמ�י� ��ביל ה�א �מ/$ ְְְְִִִִַַַַַַָָֹהמ2א

�/היה ית�ר� ה�'חת� �חינת �ה�א ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהרא�ת

�הוא רא%ה �בחינת ��למ�ת עלינ� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָנמ�כת

נע*ה זה �על�ידי הח�זר וא�ר ה%�ר א�ר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�חינת

ל י �"ל. �ב1מ$ �עת �/בא לה�פע ליְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

�ני על�ידי א  י נגמר אינ� �מ/$ ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהמ2א

נ�ת$ �1ה זה ע  זה ונ�תני  ���*אי  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ�ני�אד 

חליפ� ל� נ�ת$ וחבר� 9ל�ני חפ> א� מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָלזה

�חינת] מק�מ�[ נע*ה זה ועל�ידי אחר, חפ> ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

�פע� ממ�י� אחד ל י הח�זר, וא�ר ה%�ר ְְְִִִֵֶַַַָָָָא�ר

ה�א ��ואחר ה%�ר א�ר �חינת �1ה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָלחבר�

הח�זר, א�ר �חינת �1ה� מ+��, �מק�ל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַח�זר

!יקא זה �על�ידי רא%ה �חינת ]�וקא[�1ה� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

�"ל. �זמ$ �גב�ל הה�9עה ְְְְִִֶֶַַַַַָָנמ�כת

ה9רנסהעל��� �פע המ�כת ע#ר �אמת ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הס/ל�ת, �חינת �ה�א �7ח�$ על�ידי רק ְְְְִִִֵֶַַַַָה�א

ע�*ה זה �על�ידי הח�זר וא�ר ה%�ר א�ר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ�חינת

!הינ� נמ�כת]!ל�מר[לי, �/היה �זמ$ 'ב�ל ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַ

ה9רנסה ל� �/ב�א �זמ$ 'ב�ל �בחינת ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָהה�9עה

איזה לע*�ת �:ריכי$ �מה וכ�"ל, �בזמ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַ�ע/�

די זה ��ביל רק $� ' ה�א ועסק �מ/$ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָמ2א

ה%�ר א�ר �חינת הרא�ת ח �חינת ְְְְְִִִַַַַַָָָֹלהמ�י�

די �"ל �מ/$ המ2א על�ידי הח�זר ְְְֵֵֵַַַַַַַָָוא�ר

י �"ל, �ב1מ$ �גב�ל ה�פע /בא זה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ�על�ידי

�לא להאד  9רנסה ל/$ יכ�ל ית�ר� ה' ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹ�ו!אי

ת�ב� מ� �מ/$, מ2א  �� �לי ס�ה  ��ְְִִֶַַָָָָ

ז) עה מ+()ה'י& לא מ+ד�רי ולא �מ+ערב �צא ְְְֲִִִִִִִַַָָֹֹ

את לל� �כמ� וכ�'. ��פט אלהי  י ְְְֱִִִִֵֵֶֶָֹהרי 

וכל ה+$ על�ידי �+ד�ר �נה אר�עי  ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָאב�תינ�

עסק איזה ע/ה �:ריכי$ מה רק חסר�, לא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ!בר

חזק �7ח�$ לנ� �אי$ מחמת רק זה �מ/$ ֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�מ2א

!הינ� מ+�, רא%ה �בחינת �%היה � ]!ל�מר[ל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

צ�פ�ת] ניֿאד�[�רב עיניה  �%הי� ז�כי  אינ  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
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	טי דמ�א הַַָָ

�%מ�יכ� עד חזק �ב7ח�$ לבד ה' לי��עת ְְְִִִִֶַַַַָָָָ/מיד

הח�זר וא�ר ה%�ר א�ר �חינת זה ְְְִֵֵֶַַַַָָעל�ידי

�מ�עד� �זמ$ �גב�ל ה�פע נמ�כת זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ�על�ידי

�8או �מחמת �"ל, ז�כה])'א[�בזמ�� אד  ל ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

�מ/$. �מ2א עסקי  צריכי$ $�על ע/ה, ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלזה

ה�"ל �חינת ה�א �מ/$ המ2א �ל ה�נה ְְִִֶַַַַַַַַַָָָָוע#ר

ה%�ר א�ר �חינת �מ/$ המ2א על�ידי ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָלהמ�י�

ה�7ח�$. �חינת �עצמ� �ה�א הח�זר ְְְְִִֵֶַַַַָוא�ר

�אמ�נהועל��� �מ/$ המ2א לע*�ת צריכי$ ְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָ

רק]�וקא[!יקא הוא ה9רנסה ל� �ה' להאמי$ ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָ

ע#ר י לבד. ית�ר� לה' עיניו �לכ�$ ית�ר� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמא/�

ע#ר ל וג  �"ל. זה על�ידי רק הוא ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָה9רנסה

לע*�ת די זה ��ביל א  י �א לא �מ/$ ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהמ2א

!הינ� לי, די]!ל�מר[להה�9עה �זמ$ 'ב�ל ְְְְְְְְְִֵַַַַַָָ

י�רדת הה�9עה י �"ל. �ע/� הה�9עה ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�/בא

ועל�ידי �"ל, וכ�' �זמ$ 'ב�ל �לא �ה�א רק ְְְְְְִֵֶַַַַַָֹ/מיד

וא�ר ה%�ר א�ר �חינת �ה�א �ב7ח�$ ְְְְְִִִֶַַַַָָָההס/ל�ת

�זמ$ 'ב�ל �ה�א לי נע*ה זה על�ידי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַהח�זר

�חינת �עצמ� �1ה� �"ל. �מ�עד� ה�פע ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָ��א

חליפי$ �חינת �ה�א �מ/$ החלפת[המ2א ְְֲִִִֶַַַַַַָָָ

�"ל,]חפצי� הח�זר וא�ר ה%�ר א�ר �חינת , ְְֲִִֵַַַַַָָָ

לה' �י�תר חזק ��טח�נ� מי ל �אמת $�ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָועל

המ2א טרד�ת על �י�תר מ+�� �9רק ה�א ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹית�ר�

ל חזק �7ח�$ לה  �%� צ!יקי  �%� עד ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ/$

ולא �מ/$ �מ2א עסק  �� צריכי$ �אי$ עד �ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

עב!א ה9רנסה.]ע+�ה[��  ��ביל לל �נסיעה )ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָ

אזי�י ית�ר� �ה' �י�תר חזק ��טח�נ� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

!הינ� לה�פע, לי ע�*ה �זמ$]!ל�מר[ה�א 'ב�ל ְְְְְְְִֶֶַַַַַ

הרא�ת ח �חינת �ה�א לבד ה�7ח�$ ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹעל�ידי

וע#ר וכ�"ל, הח�זר וא�ר ה%�ר א�ר ְְְְִִֵַַַַַַָָ�חינת

ה�7ח�$ חלי��ת מחמת רק ה�א �מ/$ ֲֲִִֵַַַַַַָָָהמ2א

די �מ/$ מ2א צריכי$ $�על ה�למ�ת. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָ�תכלית

�מ/$ המ2א על�ידי ה�פע לק�ל הלי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלח1ק

וא�ר ה%�ר א�ר �חינת הרא�ת, ח �חינת ְְְְִִֶַַַַָָָֹ�ה�א

�מ/$ �מ2א �ע�סק מי אפ�8 אבל �"ל. ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָהח�זר

�7ח�$ �לא י ה�7ח�$, ה�א הע#ר ְִִִִִֵַַַָָָָֹא.�על�9י�כ$

המ2א ל ל� י�עיל לא ית�ר� לה' ְְְְִִִַַַַַָָָֹוהס/ל�ת

ית�ר� מ8פניו והב�ד הע�ר י ��ע�ל , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ�מ/$

לבד �ב7ח�$ להתח1ק !עת ל� �אי$ מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָרק

�מ/$ �מ2א עסק איזה �ל ע*%ה  �� ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ�לי

�חזקועל �טח�נ� �אז �מ/$ מ2א צרי� ה�א $ ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

לי �ע�*ה על�ידי ה9רנסה ממ�י� ואז ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ�י�תר

�"ל: וכ�' �זמ$ 'ב�ל ְְְֶַַַ�ה�א

לי*ראלוזה�ב ירמיה �אמר מה �חינת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

לא) ב ודר��(ירמיה ה'. דבר רא� א/  ה!�ר ְְְְְְִֶַַַָָ

ז"ל לב)ר��תינ� טז �מ�ת (ר�"י מ	בא (�'ח, *ר�ת (מכיל)א ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

לה  �ה�ציא מא$ רא�, א8א נאמר, לא ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹ�מע�

נת9רנס� �+ה רא� לה  ואמר וכ�' ה+$ ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָצנצנת

על�ידי נ�1נ� �+ד�ר י*ראל י וכ�'. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאב�תיכ 

�לי לה  �%רד ה+$ �חינת �1ה� לבד, 7�ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָח�$

היה והל לל. �מ/$ �מ2א ועסק ע*%ה  ��ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

!עה !�ר וד�ר� ה!עת �ה�א מ�ה ְְִֵֶֶַַַָֹ�זכ�ת

מכ�ני$ �הי� עד � ל 'ד�ל !עת �ה  ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�המ�י�

עד לבד ית�ר� לה' �ב7ח�$ להס/ל !ע/  ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָעיני

�י�מ�. י�  !בר �נה אר�עי  ה+$ לה  ְְְִֶֶַַַַָָָָָָ�%רד

ת�ב� מ� ,$+� ה�אמר ה�;י�$ �חינת (�מ�תוזה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָ

ד) למע$טז ה�מי  מ$ לח  לכ  ממטיר ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָהנני

�ב7ח�$ יתח1ק� א  ה�;י�$ ע#ר י וכ�'. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָאנ;��
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מחׁשבה ויהרהרּו יחׁשבּו ולא ויֹום יֹום ְְְְְֲֲִַַַָָָָֹּבכל

אם ּנעׂשה מה לאמר, ּפרנסה ּבׁשביל לדאג ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאחרת

יֹום ּבכל ּבבּטחֹון יתחּזקּו רק מחר, הּמן ירד ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹלא

ּבעּתֹו. אכלם ּבוּדאי להם יּתן יתּבר ׁשה' ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

ׁשל הּנּסיֹון עּקר היה ׁשּזה ּבּפרׁשה ׁשם ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָוכּמּובן

נצטּוּו על־ּכן אׁשר יט)הּמן טז יֹותר(ׁשם אל איׁש ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

אנׁשים ּבהם נמצאּו ּבאמת ועל־ּכן ּבקר. עד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּמּנּו

מּמּנּו. הֹותירּו כ)אׁשר טז מׁשה,(ׁשם עלהם וּיקצף ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

ּבה' לבטח ּבּטחֹון על־ידי הּוא הּמן ירידת עּקר ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹּכי

זה ׁשעל־ידי הסּתּכלּות, ּבחינת ׁשּזהּו לבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָיתּבר

ירדה זה ׁשעל־ידי להּׁשפע ּוזמן ּגבּול עֹוׂשין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָלבד

לבד. הּׁשמים מן להם ְְִִֶַַַַַָָָָהּפרנסה

ז"לוכן רּבֹותינּו ע"א)אמרּו עו ּדף ׁשּבׁשביל(יֹומא ְְְִִֵֵֶַַַָָ

על אחד ּבפעם ולא יֹום ּבכל הּמן להם ירד ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה

הינּו לּמרֹום, עיניהם ׁשּיתלּו ּכדי ימים ]]]]זהּו[[[[ּכּמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

וזהּו וכּנ"ל, חזק ּבּטחֹון להם ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכּנ"ל

ּבּתֹורה ׁשּיעסקּו ּכׁשרצה ירמיהּו להם ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמר

הּפרנסה להם ׁשּתבֹוא עד לבד ּבבּטחֹון ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָויתחּזקּו

הּמן ׁשּירד ּכמֹו עסק ׁשּום ּבלי לבד הּׁשמים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמן

ראּו ה', דבר ראּו להם, אמר על־ּכן ְְְֲֵֵֶַַַַָָלאבֹותינּו,

הינּו]]]]מדּיק[[[[ּדיקא ׁשעּקר]]]]ּכלֹומר[[[[, להם ׁשהֹודיע ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻ

לבד הראּות ּכח על־ידי הּוא הּפרנסה ְְְְְֵַַַַַַַָָָָֹהמׁשכת

מסּתּכל ׁשהאדם ׁשעל־ידי ּבּטחֹון, ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

להמׁשי יכֹול הּוא לבד יתּבר לה' רק ְְְְְִִִַַַַַָָָּבבּטחֹון

ּכלל ועסק סּבה ׁשּום ּבלי ּובזמּנֹו ּבמֹועדֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּפרנסה

ירידת ּכמֹו הּׁשמים מן הּפרנסה לֹו ׁשּתבֹוא ְְְִִִֶַַַַַַָָָָרק

ּכּנ"ל: ּבּטחֹון על־ידי רק ׁשהיה מּמׁש ְִֵֶַַַַַַָָָָָהּמן

יׂשראלנמצא,ג ׁשל ּבאמּונה ּומּתן ׁשמּׂשא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

החֹוזר, ואֹור הּיׁשר אֹור להמׁשי רק ְְְִֵַַַַָָהּוא

ּכי ּבּטחֹון, ּבחינת ׁשּזהּו ּכלי, נעׂשה זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשעל־ידי

ּומּתן המּׂשא הּנעׂשיתעּקר הּכלי לחּזק רק הּוא ְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָ

עם להׁשּתּתף אסּור ועל־ּכן ּכּנ"ל. הּבּטחֹון ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָעל־ידי

לא]]]]הּגֹויים[[[[עּכּו"ם אחרים אלהים וׁשם מּׁשּום ְֱֲִִִִֵֵַַֹֹ

ּדהינּו הּכלי, עּקר ּכי ׁשּתרד]]]]ּכלֹומר[[[[תזּכירּו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַ

הראּות ּכח על־ידי נעׂשה זה ּוזמן. ּבגבּול ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּׁשפע

ועּקר החֹוזר. ואֹור הּיׁשר אֹור ּבחינת ְְְִִֵֶַַַַָָׁשהּוא

ּכח על־ידי הּנעׂשה החֹוזר ואֹור הּיׁשר אֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹּבחינת

הראּות ּומצמצמין ּכׁשּמכּונין רק הּוא ְְְְְְְְִִֶַַַָָהראּות

עליו ׁשּמסּתּכלין ּדבר מּזהלאיזה (וכמבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רּות' אל ּבעז 'וּיאמר ּובהּתֹורה הּנ"ל. ְְֶֶַַַַַַָָֹֹּבהּתֹורה

ׁשם. עּין סה], סימן א חלק מֹוהר"ן ְֲִִֵֵֵֶַַָָ[ּבלּקּוטי

(לּקּוטי מהׁשּגחה המדּבר העם", "אׁשרי ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּובהּתֹורה

ׁשם) עּין יג), סימן א חלק .מֹוהר"ן ֲִֵֵֶַַָָ

הּדברוהּכלל, לּקח ּדבר לראֹות יכֹולין ׁשאין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ּדהינּו הּדעת, אם]]]]ּכלֹומר[[[[לתֹו ּכי ּבדעּתֹו, לצּירֹו ְְְְְְְְִִַַַַַַַ

עליו ּובא הּדבר לאֹותֹו מכּון הֹול הראּות ְְְְֵֶַַָָָָָָָֹֻּכׁשּכח

ההּכאה, על־ידי לעיניו הראּות חֹוזר ׁשאז ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבהּכאה,

וזהּו הּדבר. את רֹואה ואז ּבעיניו, הּדבר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָונצטּיר

ׁשּנמׁש החֹוזר ואֹור הּיׁשר אֹור ּכח ּבחינת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹּבעצמֹו

הּנ"ל. ּבהּתֹורה וכמבאר הראּות, ּכח ְְְְְֵַַַַַַָָָֹֹעל־ידי

העּכּו"ם עם להׁשּתּתף אסּור ּכי]]]]הּגֹויים[[[[ועל־ּכן , ְְְִִִִֵֵַַַַָָ

מחמת הּקדּׁשה, ּדר יֹורדת יׂשראל ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשפע

ויֹודעים לבד, ּבֹו ּובטּוחים יתּבר ּבה' ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָׁשּמאמינים

הּוא ּכי ,יתּבר מאּתֹו והּפרנסה הּׁשפע ּכל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכי

ּדבר ּכל על ּפרטית ּבהׁשּגחה מׁשּגיח ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָיתּבר

מּקרני ּומפרנס ּומכלּכל יֹוׁשב והּוא ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבעֹולם,

נׁש ּבר ּדאתּדּבק ּוכמא ּכּנים. ּביצי ועד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָראמים

מּלעּלא עּמּה מתנהגין הכי ׁשהאדם[[[[לתּתא ּוכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
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ּכ ּובּטחֹון אמּונה ׁשל זֹו ּבמּדה למּטה עצמֹו ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָמדּבק

מּלמעלה עּמֹו ּדהינּו]]]]מתנהגים ׁשאנּו]]]]ּכלֹומר[[[[, ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָ

יתּבר ה' ּבהׁשּגחת ּבאה ׁשהּפרנסה ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמאמינים

ּבהׁשּגחה עלינּו מׁשּגיח יתּבר הּוא כן ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָלבד,

ּבהּכאה ׁשּבא הּנ"ל הראּות ּכח ּבבחינת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשלמה,

ּבהּתֹורה וכמבאר ּבעיניו. נצטּירים ואנּו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹעלינּו,

וכּו' הׁשּגחה" – העם א"אׁשרי חלק מֹוהר"ן (לּקּוטי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

יג) והּׁשפעסימן הּפרנסה יֹורדת ועל־ּכן ׁשם. עּין , ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

מּׁשם: יניקה להּקלּפֹות ואין לבד, מאּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָעלינּו

הּכֹופרים]]]]הּגֹויים[[[[העּכּו"םאבל והרׁשעים ְְְֲִִִַַַָָָָ

ועּקר ּבׁשלמּות. יתּבר ה' ּבהׁשּגחת מאמינים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָאינם

ׁשּנעׂשה החֹוזר אֹור ּבבחינת הוא ׁשּלהם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכפירה

ּבכּוּון והראּות הּדעת ׁשּמכּונין הּצמצּום ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָעל־ידי

ּבהּכאה ׁשחֹוזר עד ׁשּצריכין לּמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּובצמצּום

ואינֹו הּצד מן נתּפּזר ּכׁשהראּות אבל ּכּנ"ל. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלעיניו

רֹואה אינֹו אז לראֹות, ׁשרֹוצה להּדבר ּבהּכאה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבא

ּכּנ"ל, הּדבר ּבה'את הּבּטחֹון ּבאמּונת כן ּוכמֹו ְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

העּכּו"ם ׁשל הּפגם עּקר והּכֹופרים]]]]הּגֹויים[[[[יתּבר ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

ּכי ,יתּבר לה' ּדעּתם עיני מצמצמין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּוא

,יתּבר ה' ּבמציאת מאמינים ּככּלם רּבם ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָֻֻּבאמת

הּפרטּיית, ּבהׁשּגחה הּוא ׁשּלהם הּכפירֹות עּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָאבל

ונׂשּגב ּומרֹומם ונעלה ּגדֹול יתּבר ׁשה' אֹומרים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּכי

יתּבר ׁשה' ּבּדעת לצּיר אפׁשר ׁשאי עד ּכ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

זה ועל־ידי ּפרטּיּות, ּבהׁשּגחה העֹולם ּבזה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָיׁשּגיח

ּבאמת אבל ּבזה. הּתלּוי ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֻּכֹופרים

לפּומיהּו לפיהם[[[[עפרא ּכי]]]]עפר חצץ, ּפיהם ויּמלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

עצמם את מטעים הם ּכי אמּתי, מּדעת לּבם ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָנבער

,יתּבר ּכבֹודֹו ּומגּביהים מגּדילים הם ְְְְְִִִִִִֵַַַָּכאּלּו

חס ראּוי אין יתּבר רֹוממּותֹו ׁשּלרב ְְְְִִֵֶֶַַָָֹׁשאֹומרים

ותּפח הּזה, הּׁשפל עֹולם על ׁשּיׁשּגיח ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָוׁשלֹום,

ּגדּלתֹו]]]]וּתצא[[[[ להּׂשיג רֹוצים הם ּכי ונׁשמתם, רּוחם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻ

אּדרּבה ּכי ,יתּבר הנהגֹותיו ּדרכי ּולהבין ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָיתּבר

מּזֹו[[[[ ּבמקֹום]]]]יתרה ּכי ורֹוממּותֹו, ּגדּלתֹו עּקר זהּו , ְְְְְִִִִֵֶַָָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ענותנּותֹו, מֹוצא אּתה ׁשם ְְְְֵֶַַָָָָָֻּגדּלתֹו

טו) נז וקדֹוׁש(יׁשעיה עד ׁשכן ונּׂשא רם אמר כה ּכי ְְְְִִֵַַַָָָָָֹֹ

וכּו', רּוח ּוׁשפל ּדּכא ואת אׁשּכן וקדֹוׁש מרֹום ְְְְְְֶֶַַַָָָֹׁשמֹו

וכּו' ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ע"א)ּכמֹו לא ּדף אם(מגילה ּכי . ְְְְִִִֵֶַַַָָ

האדם, ּדעת הבנת ּכפי רק יתּבר ה' ּגדלּות ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָהיה

ּדעת ּכי לגדלּותֹו, קץ היה וׁשלֹום, חס ּכן ְְְִִֵֵַַַַָָָאם

ּבאמת אבל ּוגבּול, קץ לֹו יׁש ודם, ּבׂשר ְֱֲֵֵֶֶָָָָָָָָהאדם,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מּדעּתנּו, מרֹומם ט)ּדעּתֹו נה ּכי(יׁשעיה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

מּדרכיכם דרכי ּגבהּו ּכן מארץ ׁשמים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָגבהּו

אּדרּבא ּבאמת ועל־ּכן מּמחׁשבתיכם, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּומחׁשבתי

מּזֹו[[[[ ׁשהּוא]]]]יתרה יתּבר ורֹוממּותֹו ּגדּלתֹו זהּו , ְְְְְִִֵֶֶַָָָֻ

עד האדם, ּדעת מּתפיסת למעלה ונׂשּגב ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמרֹומם

ּבהׁשּגחה מׁשּגיח הּוא ורֹוממּותֹו ּגדּלתֹו ְְְְְְְִֶַַַָָָֹֻׁשּלרב

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבעֹולם, ּדבר ּכל על ג)ּפרטית טו (מׁשלי ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשאי ואף־על־ּפי ורֹואֹות. צֹופֹות ה' עיני מקֹום ְְְִִֵֵֶַַָָּבכל

ּדעּתנּו מסּלקין אנּו ּבדעּתנּו, זאת להבין לנּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאפׁשר

ׁשלמּות עּקר זה ּכי לבד, ּבאמּונה ּבזה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּומאמינים

אפׁשר ׁשאי ּולהׂשּכיל ּולהבין הּדעת לצמצם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּדעת,

האמּונה על ולסמ ,יתּבר והנהגֹותיו ּדרכיו ְְְְְְְֱִִִַַַָָָָָָָָֹלהבין

אׁשר הּקדֹוׁשים אבֹותינּו לנּו ׁשּמסרּו ּכמֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָלבד,

הּׁשלמה, אמּונה להּׂשיג וזכּו לגמרי, ּגּופם את ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָׁשּברּו

ּבדרכיהם: וליל לסמ צריכין אנּו לבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹועליהם

ּובּטחֹוןנמצא, אמּונה להם ׁשּיׁש ׁשּיׂשראל ְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשהּוא הראּות, ּכח ּבחינת זהּו ,יתּבר ּבה' ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשלם

ּדהינּו החֹוזר, ואֹור הּיׁשר אֹור ]]]]ּכלֹומר[[[[ּבחינת ְְְְְִֵַַַַַָָ
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,יתּבר לה' ּביׁשר הֹול ּדעּתם עיני ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשאֹור

ּוברֹוממּותֹו ּבגדּלתֹו יתּבר ּבמציאּותֹו ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָֻׁשּמאמינים

על־ידי אבל ּתכלית, ואין סֹוף אין עד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָיתּבר

ה יכל היה הּזה הּדעת חסהגּדלת להתּפּזר ּדעת ְְְִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

יתּבּטל זה ועל־ידי מהּגבּול, ׁשּיצא עד ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָוׁשלֹום,

ּדהינּו לגמרי, וׁשלֹום,]]]]ּכלֹומר[[[[הּדעת חס היּו אם ְְְְְְִֵַַַַַַַָָ

ּדעּתם, לפי ּגדּלתֹו ּדרכי ּולהּׂשיג להבין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻרֹוצים

ולכפירֹות ּכֹוזבּיֹות לדעֹות לבֹוא יכֹולים ְְְְְִִִִֵָָהיּו

העּכּו"ם ּכמֹו וׁשלֹום, חס אבל]]]]הּגֹויים[[[[ּגדֹולֹות , ְְְֲִַַַָָָ

ּומכּונים ּדעּתם מצמצמים הם קדֹוׁש, עם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָיׂשראל,

ׁשּיֹודעים לבד, יתּבר לה' ּגדֹול ּבכּוּון ְְְְְִִִֶַַַַָָָּדעּתם

ורֹוממּותֹו יתּבר ה' מּגדּלת ׁשלמה ְְְְְֱִִֵֶַַָָָֻּבאמּונה

מיני מּכל מאד מאד ונׂשּגב מרֹומם ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹהּנֹורא,

מּגׁשמּיּות ׁשּכן ּומּכל העֹולמֹות, ׁשּבכל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָרּוחנּיּות

יתּבר הּוא ואף־על־ּפי־כן הּזה, הּׁשפל ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם

העֹולם ּכל על ּפרטית ּבהׁשּגחה מׁשּגיח ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָּבעצמֹו

מּקרני ּומכלּכל ּומפרנס הּזה, הּגׁשמי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשפל

מכּונין ׁשאנּו ּומחמת ּכּנים. ּביצי עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָראמים

מסרּו אׁשר ּבּדר הּזאת הּקדֹוׁשה לאמּונה ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדעּתנּו

עיני מּגיעים זה על־ידי הּצּדיקים, אבֹותינּו ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלנּו

הסּתּכלּות, ּבבחינת ּבעצמֹו יתּבר אליו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּדעּתנּו

ׁשּנעׂשה החֹוזר ואֹור הּיׁשר אֹור ּבחינת ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ּבצמצּום, ּבכּוּון הּדבר אֹותֹו עד ׁשּמּגיע ְְְְִִִֵֶַַַַַָָעל־ידי

ּבדר ּגדֹול ּבצמצּום ּדעּתנּו מכּונין אנּו ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּכי

ּוממׁשיכין יתּבר אליו מּגיעין ׁשאנּו עד ְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָאמּונה

ׁשאנּו ּכמֹו ּכי ּבׁשלמּות, עלינּו יתּבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהׁשּגחתֹו

כן ּכמֹו ּבׁשלמּות, ּבפרטּיּות ּבהׁשּגחתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָמאמינין

ּדהינּו עלינּו, ּבׁשלמּות הׁשּגחתֹו ּבאמת ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָנמׁש

ּוביׁשר,]]]]ּכלֹומר[[[[ ּבכּוּון הּבאה ראּיה ּבבחינת ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ּבעיניו נצטּירין ׁשאנּו עד הּכאה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבבחינת

ּבכל חלילה חֹוזר כן ּוכמֹו וׁשֹוב, רצֹוא ְְְִִִֵֵַָָָָָּבבחינת

ּבאֹור ּפעם ּבכל הּׁשפע נתחּדׁש זה ועל־ידי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָּפעם.

יׂשראל: לבית טּוב רב ונמׁש ועצּום ְְְְְִִֵֵַָָָָּגדֹול

ׁשּכֹופרים]]]]הּגֹויים[[[[העּכּו"םאבלד הּכֹופרים, ְְֲִִִֶַַַָָ

ׁשהּוא ׁשאֹומרים ּדעּתם, ּכסילּות מחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבהׁשּגחתֹו

ּומּזה העֹולם, על ּבעצמֹו מּלהׁשּגיח מרֹומם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָיתּבר

זרֹות העבֹודֹות וכל ׁשּלהם הּכפירֹות ּכל ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָנמׁשכין

ׁשחס ּבׁשטּותם אֹומרין ּכי הּקֹודמין, הּדֹורֹות ְְְִִִִֶֶַַַָׁשל

הּׁשמים, למערכת ההנהגה מסר יתּבר ה' ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָוׁשלֹום

ידי מעׂשה ואבן עץ לעבד זה על־ידי ׁשּבאּו ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעד

אם ּכי הּׁשפע להמׁשי אפׁשר ׁשאי אמרּו ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָאדם,

ּכל ּכלל ׁשהּוא ּגׁשמית, ּתמּונה עבֹודת ְְְְֲִֵֶַַַַָָעל־ידי

היה ׁשּזה ּבּספרים ּכּמּובן ׁשּלהם, זרֹות ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָהעבֹודֹות

עבֹודה ׁשעבדּו הּקֹודמין הּדֹורֹות ׁשל טעּותם ְְֲִִֶֶַַַָָָָסּבת

ׁשּבּדֹורֹות הּכֹופרים ׁשל הּטעּות ּכל כן ּוכמֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָזרה.

מחמת ּכאּלה, טעּותים על־ידי הּוא הּכל ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּללּו,

ּולהׂשּכיל להבין ּדעּתם ּומצמצמין מכּונים ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשאינם

והנהגֹותיו יתּבר ּגדּלתֹו ּדרכי להבין אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשאי

ּדעּתם ּבעיני להּגיע יכֹולים אין זה ועל־ידי ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיתּבר

ּדבר לראֹות ׁשרֹוצה האדם ּכמֹו .יתּבר ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָאליו

לאֹותֹו עיניו ּומצמצם מכּון אינֹו אבל ְְְְֲֵֵֵֵֵַַָָָמרחֹוק,

מתּפּזר זה ׁשעל־ידי הּצד, מן מסּתּכל רק ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּדבר,

הּדבר אֹותֹו ּולהביא לראֹות יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵַָָָָָהראּות

ּדעּתם טעּיֹות ּבענין מּמׁש הּוא כן ּכמֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻלעיניו,

,יתּבר ּגדּלתֹו ּבהּׂשגת להסּתּכל ׁשרֹוצים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהרעה,

רק לבד, יתּבר אליו להּביט ּדעּתם מכּונים ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָואינם

עד הרעה חקירֹותם ּבדרכי הּצד מן ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמסּתּכלים

להמׁשי חֹוזרים ואינם הּגבּול, מן ְְְְְְִִִִֵֶַַָׁשּיֹוצאין

יכֹולים ׁשאינם מחמת עליהם, יתּבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהׁשּגחתֹו



הלכ�ת �מ��ֲִֵָל
	טי דמ�א טַַָָ

אמ�נ לה  �אי$ מחמת ית�ר�, אליו ילה'יע ה, ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

א  י ית�ר�, לה2יג� אפ�ר אי ה!עת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָעל�ידי

וכ�"ל. מק�מ�ת �כ+ה וכמבאר לבד, אמ�נה ְְְְְְְֱֵַַַַַַָָָֹעל�ידי

עליה ועל���ה ממ�י� אי$ ית�ר� ה'  ' ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

א  י עליה  מ�'יח ואי$ �למה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָה�'חה

"א�רי �ה/�רה מבאר הרא�ת, חצי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ�בחינת

!הינ� ה�"ל, היה[�ביכ�ל]!ל�מר[הע " �ל ְְְְִֶַַַַָָָָָ

#! ל�מר קד ]אפ
ר הה�'חה �פע מת19רת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

הה�'חה עליה  מ'יע אי$ י עליה , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�+'יע

י האה, �בחינת יג)וה�פע א אל(חב
	ק ה�ט ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

!ע/  מכ�ני  אינ  �ה  מ� י ת�כל. לא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹעמל

ה�א כ$ מ� ית�ר�, �ה�'חת� להאמי$ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָאליו

וא.�על�9י מ!ה. נגד מ!ה לה  מ�דד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָית�ר�

 "�ע �ל 9רנסת  ל  ' לאמ/� ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמת

אבל]ה��יי�[ לבד, �ה�'חת� ית�ר� מ+�� הל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ

להחיצ�ני , �8ה  ה�פע מ�סר ית�ר� ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָה�א

מ�בירת ��תה�� וה#ל�9ת ה�די  !ר� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַונ�1ני 

�אי$ מחמת זה ל� א�ר, מר��י ��ע*� לי ,ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

א�ר ר��י �בחינת ה�א ודע/  !ע/ , ְְְְְְְִִִִַַַַָָמצמצמי$

�+חמת �א�מרי  לי , �בירת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ�'�ר 

ו�ל�  חס רח�ק ית�ר� ה�א �גד8ת� ְְִַַָָָָ(ְְר�ממ�ת�

א�ר ר��י �חינת �עצמ� �1ה� הע�ל , ְְְִִִֶֶֶַַָָמ1ה

ה!עת, הר��י �+חמת לי , �בירת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ�'�ר 

נחלק� ית�ר� 'ד8ת� ר�ממ�ת לה2יג ְְְִֶַָָ(ְְְִִֶַ�ר�צי 

ית�ר�, �ה�'חת� �פרי � עד לגמרי ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָונפל�

�בחינת עליה  מ�'יח ית�ר� ה'  ' זה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ�מחמת

הינ� 'ב�ל, �לי א�ר �בירת]!ל�מר[ר��י �בחינת ְְְְְְִִִִִַַַַ

�האה, עליה  ה�פע �מצמצ  מכ�$ ואינ� לי ,ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ת9& �תר א  !תפיו[י ת�ב]מאח�רי� מ� , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ה#ד�� ע"א)�1הר קפד !" ח
ת זה(זהר על�ידי א�ר , ַַַַָֹֹ�ְֲֵֶֶַַַ

��תה�� �קל�9ת לחיצ�ני  י�רדת ה�9עת  לְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

מק�לי  ה  �מ�  לי , מ�בירת א�ר, ְְְִִִִִִֵֵֵַַָמר��י

9ְַָָָרנסת .

הע�" ועל��� ע  לה�//. לי*ראל אס�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

תזיר�,]ה��יי�[ לא אחרי  אלהי  ו�  מ��  ְְֱֲִִִִִֵֵַַֹֹ

 "�הע ה�9עת י]ה��יי�[י טמאה, היא ְְִִִִֵַַַַָָָ

אחרא וה;טרא ה7מאה !ר� האחר[י�רדת וה�ד ֶֶֶֶַ)ְְְְֳִֵַַַַָָָָָ

ה�מאה) �ה�'חת�](צד מאמיני  �אינ  מחמת , ַַ�ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ל י אחרי . אלהי   � �חינת �1ה� ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ��למ�ת,

�חינת זרה, עב�דה �חינת ה  ��ע�ל  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהפיר�ת

ע�בר ע+ה  ה+�//. $�ועל אחרי , ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאלהי 

ה  י תזיר�, לא אחרי  אלהי  ו�  ְְֱֲִִִִִֵֵֵַֹֹמ�� 

ועצ  ח  וא�מרי  ה�למה �ה�'חת� �פרי ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

�חינת �1ה� ה1ה, החיל את לה  ע�*ה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיד 

אנ� י אחרי . אלהי   � �חינת זרה, ְֱֲֲִִִִֵֵַָָָָֹעב�דה

�מ!רכיה מה  להתרחק �תכליתצריכי   ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַ

9רנסתנ� ל� להאמי$ צריכי  אנ� י ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָהרח�ק,

�ע�*י$ �מ/$ המ2א וכל לבד, �ה�'חה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָהוא

וא�ר ה%�ר א�ר �חינת להמ�י� די רק ְְְְְִִֵַַַַָָה�א

$�ועל ה�פע, לק�ל הלי לע*�ת די ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַהח�זר

ה�א הע#ר רק הע#ר, �מ/$ המ2א אי$ ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאצלנ�

אל הס/ל�ת �חינת �ה�א וה�7ח�$, ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָהאמ�נה

ה�א זה ל� ית�ר�, �ה�'חת� להאמי$ ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָה'

מצמצמי$ �אנ� מה י וכ�"ל. ה'  � ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ�חינת

א.�על�9י ה9רטית �ה�'חת� להאמי$ ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ!ע/נ�

ה:מצ�  זה מאד, מאד �מנ2א מר�מ  ְְְִֶֶַֹֹ(ְְֶָ�ה�א

מלכ�ת, �חינת ה�א  � י ה',  � �חינת ְְְִִִֵֵַַַה�א

%ד�ע צמצ�  ד)�חינת סימ� א חלק מ�הר"� .(ל
	טי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
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 "�הע �ה�'חת�]ה��יי�[אבל ה�פרי  ְְְֲִִַַַַָָָָ

�כפיר�ת, זרה לעב�דה זה על�ידי �באי  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָה9רטית

ה+�//. $�על אחרי , אלהי   � �חינת ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹזה�

לא אחרי  אלהי  ו�  מ��  ע�בר ְֱֲִִִִֵֵֵֶָֹֹע+ה 

וכ�"ל: ְְִַַַתזיר�,

ספירתוזהו �חינת *ע�רי , עמר �חינת ְְְְְִִִִֶֶַַַֹ

וזה �בזמ$. �גב�ל ה�פע להמ�י� די ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹהעמר

הוא ה/�רה י ��ב�ע�ת, ה/�רה ק�לת ְְִִִַַַַַָָָָ�חינת

טנ/"א �חינת הרא�ת, ח טעמי�,[�חינת ְְְְְִִִַַַַָָָֹ

א�ת��ת 0גי�, מ�]נק��ת, �רא�ית, �חינת , ְ�ְְְִִִִֵַָ

אחר �מק�  יג)�+באר סימ� א חלק מ�הר"� ,(ל
	טי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לת#$ די ��ב�ע�ת ה8ילה ל נע�רי  $�ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָועל

נ:�לי$ �בזה הרא�ת, ח �ה�א העיני  ְִִִֵֶֶֶַַָָָֹאת

�חינת �ה�א יג)מרת, קט אחרית ()ה'י& יהי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָ

ה%�ר מא�ר הח�זר א�ר אצל  ��כרת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלהכרית,

�בכ��$ �י�ר העיני  א�ר מכ�ני  �אי$ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמחמת

�בחינת לז)וכ�', לז י()ה'י& י�ר �ראה  / �מר ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

�ב�ע�ת �ליל זה �ב�ביל �ל� . לאי� ְְְֲִִִִֵֶַָָאחרית

מל והאחרית הרא�ית א�מרי  ��ע�רי ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

י]3ר
ה[סדרא ספר, ח)�מל ז ט�ב(קהלת ְִִִֵֶֶֶָָָָָֹ

ק��ת התחל�ת ל י מרא�ית�, !בר ְֲִִִֵֵַַָָָָָאחרית

יתר�) *ר�ת אי$(מכיל)א $�ועל �י�תר, ק�ה וה'מר , ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

�'�מר& מי על א8א נקראת יגה+צוה !" (ס�טה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

פה) *ר�ה (רא�ית ר(ה מדר� �מצוהע"ב, וה+תחיל ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ

'מר ל� ה)א�מרי  הלכה י *רק *סחי& י(יר	�למי , ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹ

על א�ת� לח1ק צריכי$ י 'מר, ל� ל�מר ְְְְִִִִִֵַַַֹצריכי 

�כלל%�ת וזה� �י�תר. ק�ה ה'מר י �י�תר, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָה'מר

עב�דת� �כלל%�ת אד  �כל וכ$ ְְְְֲִִִֵֵָָָָָָי*ראל,

�חינת וזה עב�דה. �בכל מצוה �כל ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָ�בפרט%�ת

א) הלכה י *רק סנהדרי� מ�ה(יר	�למי על קרח מחלקת ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

זה �ב�ביל וכ�'. /כלת $8� ט8ית�ת ְְְִִֵֶֶָ(ְִִִֶֶַָ�הל�י�$

��קר ��ב�ע�ת חלב מאכלי ארחא�כלי$ ער	� (�לח� ְְְִֵֶַַַָָָֹ�ְַָָֹ

ג) סעי! תצד סימ� �בחינתח$י& יב), ה ה/ירי& עיניו(�יר ְִִִִִִִִֵַַַָָָ

על י�ב�ת �חלב רחצ�ת מי  אפיקי על י�ני ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

ע�ל  �ל מלאה על טז)מ8את, *ס	ק &� ,(ר�"י ְִִֵֶַַָָָָֹ

�חינת]!ל�מר[!הינ� וזה �למה. ה�'חה �חינת ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

יט) כג ה'(�מ�ת �ית /ביא אדמת� �רי� רא�ית ְְְִִִֵֵֵַָָ

א+�. �חלב 'די תב�ל לא ְְֱֲִִֵֵֶַַֹֹאלקי�

ח)�+�באוזה )ה'י& מדר� כה, *ר�ה ר(תי (*סיק)א ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָ

�8א ה+לאכי  את ית�ר� ה' �!חה מה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ע#ר

$/%� �אמר� לי*ראל, ה/�רה נתינת על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָיקטרג�

על�ידי היתה �8ה  !ח%ה ע#ר ה/�רה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלה 

והלא ית�ר� ה' לה  �אמר �חלב, �*ר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹמצו�ת

י אביה . אברה  אצל �חלב �*ר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאכל/ 

אס�ר י 'ד�ל, ח!�� ה�א �חלב �*ר ְִִִָָָָָָא;�ר

�%�נק א+� �חלב 'די אפ�8 �חלב, �*ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלב�ל

�עצמ� וה'די מ+�ה, ח%�ת� וכל מ+�ה ונ$�1 ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָמ+�ה

�א.�על�9י מ/רת, �עצמ& והחלב �אכילה, ִֶֶַַ(ְְְֲִֶַַָָָָָ(מ/ר

אפ�ר �אי מ�רה זה ל� יחד, לח�ר  אס�ר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָכ$

ע#ר /ל�י ��זה ית�ר�, הנהג�תיו !רכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלה2יג

ה/�רה: ַַַָָק�לת

א� �י מה� נכ�ב לא ו, מא	ת הא�ה ה ברי� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ(�ל

קצת) �ית+אר ע-די ה' יהיה וא� $רקי�, :רא
י ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָ

ה/�רהונחזרז ק�לת ע#ר י קצת, לבאר ְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ

מצוה �%� �אז 9רטית, הה�'חה �אמ�נת ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָ/ל�יה

ואי$ מ+�� נעל  !בר אי$ י וענ�, *כר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹועברה,

�ת�רה ��חר ית�ר� וה�א עיניו, מ�גד ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָנס/ר

ה'�מי הע�ל  �זה ה�ע*י$ מע*%�ת ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָ�במצו�ת
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חס �ה�'חה ה�פר אבל '�מ%י . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמ!ברי 

יד�ע ה!בר וזה .&8 ה/�רה �כל �פר ה�א ְֶַַָָָָ(ְְֵַָָָו�ל� ,

עיני , �חינת הוא ה/�רה ל $�ועל לל. ְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ�מ�ב$

א)�חינת א התחלת((רא�ית �ה�א �רא�ית, ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

רא�י $+/ נמצאי�[ה/�רה, 
�, תיבת רא
ית, ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ


ל�
ת על הר�מז 'רא
י' 0יבת 
ל ְִֵֵֵֶֶַַָָָהא�ת��ת

העי# �ווני 
ל�
ת 
ה� �ת]האב�ת, $+/],�
 ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

' ת' 0יבת 
ל הא�ת��ת נמצאי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ תיבת רא
ית,

העי# על ת !עינא]הר�מז 'וני$ /לת �ה  ,]

ל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

העי# צבעי עי$]מרא�ת ע"ב)�בת יח !" ד �	
( זהר 
	ני(), ְְִִִִִֵֵַַַַַַָֹ

�חינת עיני , �חינת ה�א ה/�רה לל%�ת ע#ר יְְְִִִִִִֵַַַַַָָ

!הינ� וה�'חה, מאמיני ]!ל�מר[רא%ה �אנ� ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

�מ�יט צ�פה ית�ר� �ה�א �פרט%�ת, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ�ה�'חת�

מ� �פרט, ודבר !בר ל על /מיד �מ�'יח ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָור�אה

יד)�ת�ב לג ל()ה'י& אל ה�'יח �ב/� מ+כ�$ ְְְְִִִִִִֶֶַָָ

�ה�'חת� מאמיני  �אנ� זה ועל�ידי האר>. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹי�בי

�בחינת /מיד, אליו !ע/נ� עיני מכ�ני$ אנ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָית�ר�,

טו) כה �חינת(�& ה', אל /מיד א)עיני קכג אלי�(�& ְִִֵֵֶֶַַָָָ

ב�מי . ה%�בי עיני את ְִִִֵֶַַַָָָָֹנ*אתי

��מי �י י��ב ית�ר� �ה�א א.�על�9י ְִִִִֵֶַַַַַָָ

א.�על�9י�כ$ מא/נ�, מאד מאד �מנ2א ְְִִֵֵֶַַָֹֹ(ְְָ�מר�מ 

על 9רטית �ה�'חה מ�'יח �עצמ� ית�ר� ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָה�א

�ל ה+רז נק!ת /כלית עד ��ע�ל  !בר לְְִֶַַָָָָָ)ְֶֶַַָ

ת�ב� �כמ� ,�� א�ר וכל ה'�מי ()ה'י&ע�ל  ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

ה) ה+�9יליקיג ל�בת ה+ג�יהי אלקינ� ה' ְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָֹמי

ה/�רה, לל%�ת ע#ר וזה� �באר>. ��מי  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָלרא�ת

�עלמא פירה איזה וכ�פר ה�9ג  י]�]!ל
ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

&8 ה/�רה �כל �פר ה�א ה9רטית, ָ(ְְְְִֵַַַַָָָָָ�הה�'חה

וה�פר הא9יק�ר�ס ה�א וה�א ה!ת, מ$ ְְְִִֵֵֶַַָָוי�צא

'ר�ע �ה�א ז"ל, ר��תינ� !ברי �כל ְְְִֵֵֶַַַָָָ(ַה+זר

��9ט !בר וזה ,&8 ה/�רה לכל �מ�מר ְֶָָָָ(ְַָָָָ(ְִמ+�+ד

לבאר�: צריכי$ ְְֲִִֵֶָ�אי$

�בע�ב�בילח העמר ספירת ס�פרי$ זה ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ

לק�לת הכנה �ה�א ה/�רה, ק�לת קד  ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָֹ��ת�ת

��ביל ה�א *ע�רי  העמר הנפת י ְְֲִִִִֶַַָָָֹה/�רה,

ה9רטית ה�'חת� אמ�נת זה על�ידי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָלהמ�י�

הי� זה �ב�ביל �"ל. &8 ה/�רה ל יס�ד ְִִֶַַָָ(ְֶַָָ�ה�א

מ�לי� היה י קצו�ת, ה��ה �כל א�ת� ְְְִִִִִַָָָָָמניפי$

מעלה ,�8� הע�ל  ר�ח�ת �אר�ע למי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ�מביא

�8� והאר> �ה�מי  למי ע"א,�מ�ריד סב !" (מנח�ת ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

כה) *ר�ה ו$קרא ר(ה הע�ל מדר� ל לק�ר די ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

האר> ע+י ל !עת למע$ ית�ר�, לה' ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָוהנהגת�

/מיד מ�'יח ית�ר� ה�א י אליו, מק�ר הל יְִַֹ)ְְִִִִֵַַַָָָָ

ס�ד �1ה� ה�ריאה, 9רטי ל על 9רטית ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ה�'חה

די �אחד לכ�$ �:ריכי$ �מע, קריאת �נתְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ר�ח�ת �באר�ע �למ7ה למעלה ְְְְְְְִֵַַַַַָָלהמליכה�

ע"ב)((רכ�ת יג הינ�"! �אמ�נה]!ל�מר[, ��דע ְְְֱֵֶֶַַַַָָ

האר>, ל על מל� ית�ר� �ה�א יט)�למה קג ()ה'י& ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אפ�8 וההנהגה וה+לכ�ת מ�לה, ל� ְְְְְֲִַַַַַַָָָָָֹ�מלכ�ת�

ית�ר� יד� על ה�א ה1ה ה'�מי הע�ל  ְְִִֶֶַַַַַָָָָ�ל

כט)�עצמ�, כב וכ�'.(�& המל�כה לה' י ְְְְִַַַָָ

על�9יוזה� �מע קריאת �נ�ת ס�ד �עצמ� ְְְְְִִֶַַַַַָ

ז"ל האר"י �בכתבי ה#ד�� �1הר המבאר פי ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹס�ד

לק�ר �מע קריאת �נ�ת �ע#ר  � ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�+באר

, � ע%$ לה#ד����ר���ה�א מלכ�ת �חינת ְְְְִֵֵַַַַַָָָ�ליחד

�הנהגת]זה�[הינ� �למה �אמ�נה ��דע �"ל, ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

�מ��ל מל� �ה�א מלכ�ת, �חינת �1ה� ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָהע�ל ,
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מק�רת ההנהגה זאת הע�ל , �מנהיג ֶֶ(ְְְְִִַַַַָָָָֹו�8יט

אלהי , אי$ �מ�לעד� לב!�, ית�ר� אליו ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ(ְ�מיחדת

הע�ל . �כל �מ��ל מנהיג ית�ר� לב!� ה�א יְְְְִִִֵַַַָָָָ

ל מ!ע/� �מבי$ חכ  �ה�א למי ��אמת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנמצא,

�בי   8 ה#ד��, וה1הר ז"ל האר"י �נתְֲִַַַַַַָָָֹ)ִָָ

י*ראל, לל �ל ה�9ט%�ת ל�נה אחד, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָלמק� 

וכ�', �למ7ה למעלה להמליכה� �אחד ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�+כ�ני 

אחד ית�ר� �ה' סת  יכ�$ א  י�צא אינ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

9�א.�על י �ני, אבלואי$ אמ/ית, �נה �1ה� י ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רק יכ�$ לא א  י לבד, ה�נה �זאת י�צא ְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹֹאינ�

ל�� $� לא עדי$ �ני, ואי$ אחד ית�ר� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ה'

�עצמ� �ה�א ית�ר�, ה�'חת� �אמ�נת ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָלהאמי$

חס �זה מאמי$ �כ�אינ� �ע�ל . �מ��ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמנהיג

א�תנ� צ�� $�על �"ל, 'מ�ר �פר ה�א ְִֵֵַַַָָָו�ל� ,

ז"ל ע"ב)ר��תינ� יג !" !אחד((רכ�ת �!לת להארי� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

'אחד'[ 0בת 
ל 'ד' למעלה] א�ת להמליכה� די ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה%ח�ד, �ר� ס�ד ע#ר זה� י וכ�', ְְִִִֶֶַַַָֹ�למ7ה

אליו הע�למ�ת ל הנהגת �מיחדי$ �+ק�רי$ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

�מנהיג מל� ית�ר� �ה�א �+אמיני  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָית�ר�,

�מל ה1ה, ה'�מי הע�ל  �כל �עצמ� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ�מ��ל

. 8 הע�למ�ת �כל $�ְֵֶָָָ)ָ

ה/�רהועל �נת ל ס�בב זאת נק!ה ְְַ)ֵַַַָָָָֹ

האר"י תבי ל �ל ה�נ�ת ס�ד�ת וכל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוה+צו�ת,

��ר� ה;פרי  �כל מבאר י ה#ד��. וזהר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹז"ל

ה�א �רי� קד�א ליחד ה�א ה+צו�ת ל �נתְְִֵַַַַָָ)ְְִָ


כינת�[��כינ/& ע� ה�א ���כמ�]ה4ד�
 ר , ְְְְִִִֵַָָָ

��קד�ה, ודבר מצוה ל קד  ל�מר ָ(ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹ���הגי$

��כינ/& ה�א �רי� קד�א יח�ד ה4ד�
[ל�  ְִֵ)ְְְְִִֵַָָ


כינת� ע� ה�א ��הינ�] ר י]זה�[וכ�', �"ל, ְְְִִִֶַַַָָ

��כינ/& ה�א �רי� קד�א יח�ד ס�ד ְְְְִִֵָ(ִִַע#ר


כינת�[ ע� ה�א ��זאת,]ה4ד�
 ר �חינה ה�א ְְִִִַָָָָֹ

ית�ר� �ה' מה וה+לכ�ת, ההנהגה �חינת יְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָ

זאת הע�ל , �להנהיג לה�'יח די עצמ� ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹמצמצ 

�מי �כינה. �חינת מלכ�ת, נקראת ְְְְְִִִִִֵַַַָָה�חינה

הנהגת �מפריד �ה�'חה ו�ל� , חס ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ��פר

ה�א ית�ר� מ+�� כח)מלכ�ת� טז מפריד(מ�לי נר'$ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

�אנ� ה�א ה#ד��ה אמ�נתנ� וע#ר ְְֱִֵֶַַַָָָא�8..

הינ� ה+לכ�ת, לה' י �הנהגת]!ל�מר[מאמיני  ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָ

אליו, �מיחד מק�ר מלכ�ת, �חינת �ה�א ֵָָ(ְָ(ְְְִֶַַָָהע�ל ,

הע�ל  �כל �מ��ל �8יט מל� לב!� ה�א יְְִִֵֶֶַַָָָ

ה#ד��ה ואמ�נה לבד. �ה�'חת� הל ְְְְְֱִֶַַַַַָָָָֹ�מנהיג

י �מצוה, מצוה ל על�ידי ממ�יכי$ אנ� ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹה1את

,&8 ה/�רה ל יס�ד הוא ה1את ה#ד��ה ָ(ְְֱִַַַָָָָֹאמ�נה

ת�ב� פו)מ� קיט אמ�נה.()ה'י& מצ�ת� ל ְְְֱִִִֶֶָָָ

קד�א יח�ד ל�  מצוה ל קד  א�מרי  $�ְָ(ְְְְִִִֵֵֶַָָֹועל

וכ�' ��כינ/& ה�א ע�[�רי� ה�א ��ה4ד�
 ר ְְְְִִִֵַָָ

ועב�דתנ�]
כינת� מצו�תינ� �כל �נתנ� ע#ר י , ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

�חינת �הוא ה1את, אמ�נה עלינ� להמ�י� דיְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹ

��כינ/& ה�א �רי� קד�א ה4ד�
 ר��[יח�ד ִ)ְְְְִִֵַָָָ


כינת� ע� ה+לכ�ת]ה�א הנהגת �לק�ר ליחד ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

�"ל: לבד ית�ר� ְְִֵַַַַָָאליו

א�ת�וזה�ט �+ניפי$ העמר הנפת �חינת ְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹ

קצ ה��ה �למ7ה�כל למעלה להמליכה� די ו�ת ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מ$ �א היה $�ועל �"ל. ר�ח�ת ְְְִֵַַַַַָָָ�באר�ע

להבי$ אפ�ר אי י �המה, מאכל �ה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָה2ע�רי 

�:ריכי$ לבד, אמ�נה על�ידי א  י �!עת ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָֹזאת

�בחינת לגמרי, !ע/� כב)לס8ק עג ואני()ה'י& ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַ

מאכל היה  ' ע+�. הייתי �המ�ת אדע ולא ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹבער
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על מ�'יח ית�ר� �ה' !י �8א לר+ז ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�המה

 ' א. עת, �כל �לפרנס  להחי�ת  ְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָ�ני�אד 

מפרנס �עצמ� $� ' ית�ר� ה�א �המ�ת ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָאפ�8

ת�ב� מ� לבד, ה9רטית ט)�ה�'חת� קמז &�) ְְְְְִֶַַַָָָָָ

י יקרא�. א�ר ע�רב לבני לחמ& לבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹנת$

�ה�א להאמי$ ה#ד��ה האמ�נה יס�ד ע#ר ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָזה�

�מפרנס �מח%ה 9רטית �ה�'חה מ�'יח ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָית�ר�

�יצי עד ראמי  מ#רני ה�המ�ת אפ�8 ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַ�מכלל

�י .ִִ

עלועל��� *ע�רי  �ל ה+נחה זאת נקראת ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ

!יקא עמר המנח�ת]�וקא[�  ל� א.�על�9י , ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

עמר, �ע�ר �הוא האיפה, ע*ירית הי�  8)ֲִִִִֵֶֶָָָָֹ

 �� ע#ר& נקראת ה+נחה זאת ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹא.�על�9י�כ$

ע#ר י ז"ל, ר��תינ� �בדברי �/�רה מבאר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹעמר,

ה�'חת� אמ�נת להמ�י� די ה�א זאת ְְְְְֱִִֵַַַַָָָֹה+נחה

ועל�ידי �"ל, ה/�רה יס�ד �ה�א �ע�ל  ְְְְִֵֶַַַַַָָָָית�ר�

לה�פע �זמ$ �גב�ל לי נע*ה הה�'חה ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַָָאמ�נת

מ!ה, ל��$ עמר  �� נקראת $�ועל �"ל, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹוכ�'

!הינ� ה+!ה, ה�א הע#ר י]�!הינ�]
זה הלי, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

�מ!ה]!ל�מר[ וה�פע הח%�ת להמ�י� ��זה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ

וכ�', א�ר ר��י �בחינת /היה �8א �זמ$, ְְְְְִִִִִֶֶַַֹ�גב�ל

�על�ידי *ע�רי , העמר הנפת על�ידי ז�כי$ 1�ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה

�חינת �ה�א הה�'חה, אמ�נת ממ�יכי$ ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָזה

לי �בחינת ה�פע נמ�� זה �על�ידי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָרא%ה,

�"ל. הע#ר �1ה� �זמ$, �גב�ל ְְִִִֶֶַַַָָָ�מ!ה

�בעועל��� לס9ר מתחילי$ ��אחר ְְְִִִֵֶַַַַַָֹ

ה1מ$, לת�� וה�פע הח%�ת להמ�י� די ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָ��ת�ת

וה+!ה הלי �חינת מת#ני$ העמר על�ידי יְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

הי� �8א זמ$ ל י ה1מ$, נתה�ה זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�על�ידי

ה�א הע�ל  ק%�  וע#ר זמ$, היה לא וכלי  ְְְִִִִֵַַָָָָֹמ!�ת

�חינת לת�� וה�פע הח%�ת �+מ�יכי  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַעל�ידי

ועל�ידי ה1מ$, נתה�ה זה �על�ידי וכלי  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמ!�ת

$�ועל �:ריכי$. �עת �זמ$ �גב�ל ה�פע י�רד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַזה

ה/�רה לק�לת הכנה הוא העמר ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹספירת

�זה /ל�י ה/�רה ק�לת ע#ר י ְִִֶַַַַָָָָָ��ב�ע�ת,

�+אמיני$ ית�ר�, �ה�'חת� �+אמיני$ ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָעל�ידי

מה+!�ת למעלה ה�א ית�ר� �ה' ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ�א.�על�9י

ית�ר� ה�א א.�על�9י�כ$ מה1מ$, למעלה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָוהלי 

ה'�מי  ל לת�� �מ�9יע �מח%ה מ�'יח ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָ�עצמ�

$�ועל וכ�"ל, לבד �ה�'חת� ה1מ$ את ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָ�מק% 

עינא 'לדי �בע נגד ��ת�ת �בע ע�ר�ת[ה  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

וה�'חה:]
 עי# רא%ה �חינת �ה  , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

לת#$ועל���י ��ב�ע�ת ה8ילה ל נע�רי  ְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

לבד ית�ר� לה' עינינ� לכ�$ די העיני , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָאת

�חינת �ה�א ה8ילה �כל ה/�רה עסק ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָעל�ידי

�"ל, &8 ה/�רה ל יס�ד ע#ר �1ה� ַַָ(ְִִֵֶֶַַַָָעיני ,

� כה)ת�ב�כמ� ד י�יט�(מ�לי לנכח עיני� ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

נג!�. יי�ר� ְְְְִֶֶֶַַַועפע9י�

מת#ני וזה �8ילה ��ע�רי  �על�ידי �+�בא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

על �ע�ברי  הר�עי  י רת, עו�$ על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�מכ9רי 

וכ�', ההוא ה�פ� ונכרתה �ה , נאמר ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָה/�רה

ל �על�ידי מ� י להכרית, אחרית  יהי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ�חינת

לה' הע�למ�ת ל �מיחדי  מק�רי  ְְְְֲִִִַַַַָָָה+צו�ת

�מצוה מצוה ל על�ידי �+מ�יכי$ על�ידי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָית�ר�

מק�ר הע�ל  �מלכ�ת �הנהגת הה�'חה ָ(ְְְְֱֶַַַַַַָָָָָאמ�נת

כ$ מ� �"ל, �ע�ל  מל� לב!� ה�א י ית�ר� ��ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
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על �ע�ברי  ו�ל� , חס עבר�ת על�ידי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָלהפ�

ו�ל� , חס פיר�ת נמ�כי$ זה על�ידי ְְְְִִִֵֶַַַָָָה/�רה,

על�9ימ� ה+!�ת �ספר ז"ל ר�נ� תב� ְְִִֵֵֶֶַַַַַָ

כב)(ער�אל.��ית א�ת פירהאמ	נה מכניס ה�9ע ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מה' ה+לכ�ת מפרידי$ ה  הפיר�ת ועל�ידי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ�אד ,

!הינ� ית�ר�,]!ל�מר[ית�ר�, �ה�'חת� �פרי$� ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

�ה�'חה עליה  מ�'יח אי$ ית�ר� ה' זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָועל�ידי

על �+�'יח הה�'חה �בחינת א  י ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�למה

 "�הע�ל�[הע הרא�ת,]א��ת חצי �חינת �ה�א ַָ�ְְֲִִֶַָָָ

ת9& �תר !תפיו[�חינת !הינ�]מאח�רי ]!ל�מר[, ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ

�ה  והחיצ�ני  ה#ל�9ת !ר� א�ת  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ�+ח%ה

עלמא מק�לי ]הע�ל�[מ1יקי ה  �אמת $�על , ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

�חינת ע#ר וזה יד . על �מרי  ק�י  ְְֳִִִִִֶַַַָָָָָענ�י 

ו�ל� , חס ולכר�ת להפריד רצ� �ה  מ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָהרת,

נכרתי$ ה  כ$ מ� ית�ר�, מה' ה+לכ�ת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהנהגת

ואי$ ית�ר� �� לכלל יכ�לי$ �אי$ ית�ר�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמה'

�בחינת עליה  אלק�ת� אמ�נת להמ�י� ְְְְֱֱֲִִִִֵֶַַַֹיכ�לי$

קד  רק �עיניו, ויצט%ר� �%חזר� �למה ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�'חה

נת19ר עליה  ית�ר� מא/� הרא�ת ח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ�+'יע

ה  זה ועל�ידי והחיצ�ני  ה#ל�9ת �י$ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹמ#ד 

להכרית. אחרית  יהי �בחינת ית�ר� מה' ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָנכרתי$

על�י ית�ר� מא/� וח%�ת� ה�'חת� המ�כת ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

��מ�� ��ואחר רא�ית, �חינת זה נברא לְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

להחי�ת� �ה�ברא ��9גע עד והה�'חה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָהח%�ת

�+אמי$ �מי אחרית. �חינת זה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַ�לק%מ�

ית�ר� מה' �ח%�ת� �+אמי$ ה9רטית ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה�'חת�

מאי$ י� הע�ל  ל ואת א�ת� �רא ה�א י ְְִִֵֵֶַַָָָָָלבד

�כל הע�ל  וכל א�ת� מח%ה ית�ר� וה�א ְְְְְְִֶַַָָָָָָ(ַה+חלט

ית�ר� ה' �ל הרא�ת ח ממ�י� זה על�ידי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹעת,

!הינ� האה, �בחינת ��למ�ת ]!ל�מר[עליו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

�1ה� �"ל, �עיניו ונצט%רי  ח�זרי  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�אנ�

האחרית ואזי הח�זר, וא�ר ה%�ר א�ר ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ�חינת

�ה�א ה'�מי ה1ה הע�ל  ל י �רא�ית, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָ(ְמק�ר

!ר'י$ ל ס�. ה�א י אחרית, ,]ה�דרג�ת[�חינת ְְְֲִִִִֵַַַַַָ

ה+ח�בה, �רא�ית ונכלל וח�זר ח%�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָמק�ל

�חינת וזה� ית�ר�. ה�'חת� ק(לת�ה�א ()פ'ת ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָ

"�די) לכה זמר י�(ת, /ח8ה, �מח�בה מע*ה ס�. ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ת�ב� מ� ואחר�$, רא��$ ית�ר� ו)ה' מד (י�עיה ְְְְְֲִִֶַַַָָָ

אלהי . אי$ �מ�לעדי אחר�$ ואני רא��$ ְֱֲֲֲִִִִִֵַַַַָֹאני

ית�ר� י)וה�א מו י(�& אחרית, מרא�ית מ'יד ְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

על�ידי האחד�ת, �תכלית מק�ר ְְְְִֵַַַָָ(ְֲִַָהאחרית

ל מק�רי$ זה �על�ידי ה�למה, ִָָ(ְְְְֵֵֶֶַַַָָָה�'חת�

�ה�א ה1ה ה'�מי הע�ל  ואפ�8 ְֲִִֶֶַַַַָָָָהע�למ�ת,

!ר'י$ ל ס�. אחרית,]ה�דרג�ת[�חינת �חינת , ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָ

�"ל: ה+ח�בה �רא�ית מק�ר ְֲִֵַַַַָָָ(ְַֹהל

לז)�חינתוזה לז י�ר()ה'י& �ראה  / �מר ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

א�תנ� מזהיר �ה9ס�ק �ל� , לאי� אחרית יְְֲִִִִֶַַַָָָ

�תמימ�ת ליל� , / �מר וזה� ה/�רה. ק%�  ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל

ת�ב� מ� �תמימ�ת, ית�ר� �� ("ברי&להאמי$ ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָ

יג) י�ר,יח �ראה וזה� אלקי�. ה' ע  /היה ְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹ/מי 

זה י�רה רא%ה �חינת הוא ה/מימי  אמ�נת יְְְְֱִִִִִִַַַַָָָָ

ית�ר� אליו �מ�יטי  �י�ר ר�אי  ה  י ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ברה,

י�ר �דר� ית�ר� אליו עיניה  �מכ�ני  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלבד

לימי$ ו�ל� , חס ה:ד אל נט%ה  �� �לי ְְְְְִִִֶַַַָָָֹמאד

ת�ב� מ� כה)ול*מאל, ד לנכח(מ�לי עיני� ְְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹ

וכ�', כז)י�יט� ד י(מ�לי �*מאל, ימי$ /ט אל ְְְִִִִֵַַַָֹ
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ה+אמי$ י ית�ר�, לה' עיניה  מכ�ני  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָה 

מ� מ+�, �עיניו ר�אה א�8 אצל� ה�א ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָ�אמת

אחר �מק�  ז"ל ר�נ� א�תב חלק מ�הר"� (ל
	טי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

סב) !הינ�סימ� לה']!ל�מר[, /מיד מ�יטי  �עיניו ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

רק וחקיר�ת, חכמ�ת  �� �לי לבד ְְְְֲִִִַַַַָָית�ר�

�למה �אמ�נה ית�ר� �� �ב�טח וצ�פה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�+�יט

לבד, ית�ר� מ+�� רק ה�א �פרנסת� ח%�ת� ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ�ל

א�ר �בחינת אליו הא�ר ח�זר �אמת זה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָועל�ידי

ו��ב, רצ�א �בחינת ה�"ל, הח�זר וא�ר ְְִִֵַַַַַָָָָה%�ר

�למה, ה�'חה �חינת עליו נמ�� זה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָועל�ידי

�"ל,]!ל�מר[!הינ� ית�ר� �עיניו ונצט%ר �ח�זר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ה/כלית ע#ר �1ה� �רא�ית האחרית מק�ר ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ(ְְָואז

�ל� , לאי� אחרית י וזה� מק�י . ְְְֲִִִִֶֶַַָָ�אנ�

!יקא המק�ה]מד�ק[אחרית ה/כלית ע#ר זה י , ְְֲִַַָ�ְְִִִֶַַַַָ)ָ

�בחינת ט�ב לאחרית ��%ז ה/מימי  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַ�ל

ח)(קהלת !הינ�ז מרא�ית�, !בר אחרית ט�ב ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

]�
�להרא�ית,]3ר האחרית �%תק�ר ��%ז ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

כ$]!ל�מר[!הינ� לא ית�ר�. �� נכלל �%היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

�ה  ��אמר יג)הר�עי  קט אחרית ()ה'י& יהי ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

!יקא אחרית  י]מד�ק[להכרית, לח), לז &�) ְְְְֲִִַַַָָ�ִָָ

ו�ל� , חס �רצ� על�ידי נכרתה, ר�עי  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאחרית

האחרית להפריד ה!בקי , �י$ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָלהפריד

�אמ�נת פר�� פירת  על�ידי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהרא�ית,

�חינת �ה�א ה'�מי הע�ל  �זה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָהה�'חה

!ר'י$ ל וס�. אבל]ה�דרג�ת[אחרית וכ�"ל. ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

ל מרי� ית�ר� �ה�'חת� ה+אמיני  ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָה:!יקי 

!ר'י$ ל ס�. עד עד[!ר'י$ ה�דרג�ת !ל 
מרא ְְְִִֵֵַַַַַַָָֹ

ה�דרג�ת !ל מק�רי ]ס�5 ה  זה על�ידי , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָ

ט�ב אחרית  זה ועל�ידי �רא�ית, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחרית

לז)�בחינת לז וכ�"ל.(�& �ל�  לאי� אחרית י ְְְֲִִִִִַַַַָָ

ה8ילהועל��� ל ��ע�רי  �ב�ע�ת �ליל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

�למה ה�'חה להמ�י� הרא�ת ח ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹלת#$

זה �על�ידי הח�זר וא�ר ה%�ר א�ר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ�בחינת

�חינת ונתיחד ונתק�ר �עיניו ונצט%רי  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָח�זרי 

�חינת אז מת#ני  $�על �רא�ית, ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהאחרית

אחרית רית�ת �חינת �ה�א הרת 9ְְְֲִִִֵֶַַַַָג 

�ב�ע�ת �ליל ע/ה י �"ל. רא�ית ְְִִִִֵֵַַַַָָמ�חינת

�ר� �1ה� �"ל �רא�ית האחרית לק�ר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹז�כי$

�"ל: עיני  �חינת �ה�א ה/�רה לְִִֵֶַַַַַָָ

הוא�ב�ביליא ה/�רה התחלת זה ְְִִִֶַַַָָ

א)((רא�ית רא%הא �חינת �ה�א �רא�ית, ְְְְִִִִֵֵֶַָ

'וני$ /לת �חינת ה�א �רא�ית י ְְְְְְִִִִֵַַַָָָוה�'חה,

העי#[!עינא צבעי מרא�ת 
�"ל,]
ל עי$ �בת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ה�א ה/�רה יב)וס�. לד י*ראל.("ברי& ל לעיני ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

מרא�ית נמ�� הרא�ת ח �חינת הה�'חה יְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

!ר'י$ ל ס�. עד !ר'י$ ל מרי� אחרית, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָועד

ה�דרג�ת[ !ל ס�5 עד ה�דרג�ת !ל 
עד]מרא , ְְֵֵֵַַַַַַָָֹ

�רא�ית, האחרית �הרא�, ה;�. ונכלל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ח�זר

נמצא, והה�'חה. הרא%ה �למ�ת ע#ר 1�ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה�

ה/�רה ס�. י לרא�&, מק�ר ה/�רה .�;�ְֶַָ)ְִַָָָֹ

ה�א ה/�רה והתחלת י*ראל, ל א)לעיני א ((רא�ית ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

האר>, ואת ה�מי  את אלהי  �רא ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�רא�ית

�חינת �1ה וה�'חה, רא%ה �חינת $� ' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�א

מק�ר והאחרית ה;�. י �"ל, ָ(ְְְֲִִִֵַַַַָ�רא�ית

�"ל. הרא%ה �למ�ת ע#ר �1ה� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ�הרא�ית

י*ראלועל��� ל מעיני מד�ר ה/�רה ס�. ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ה  י ית�ר�, אליו �מ�יטי  צ�פי  ְִִִִִֵֵֵֶַַָָ�ה 

�על זכ� �1ה /מיד, ית�ר� �ה�'חת� ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָמאמיני 
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הּתֹורה קּבלת על־ידי הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹידי

ׁשּמּזה וכּו', והּמֹופתים האֹותֹות ּכל ְְְְְִִֵֶֶַַָָועל־ידי

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה, ּבסֹוף ׁשם הּפסּוקים ְְְְְִִֶַַַָָָמדּברים

יב) לד הּיד(ּדברים ּולכל וכּו' והּמֹופתים האתת לכל ְְְְְְִִַַָָָָֹֹֹ

מׁשה עׂשה אׁשר הּגדֹול הּמֹורא ּולכל ְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹֹהחזקה

מעיני מדּברת הּתֹורה והתחלת יׂשראל, ּכל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלעיני

ּתּמן ראׁשי ּתּמן ּבראׁשית ּבחינת ׁשּזהּו ,יתּבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה'

ׁשל[[[[ּבת האֹותּיֹות נמצאים ׁשם ּבראׁשית ּבתיבת ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּתיבת ׁשל האֹותּיֹות נמצאים וׁשם 'ראׁשי' ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּתיבת

ּדעינא]]]]'ּבת' ּגונין ּתלת צבעי[[[[ׁשהם מראֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

עין]]]]העין ע"ב)ּובת יח ּדף ד ּתּקּון זהר הינּו(ּתּקּוני ]]]]זהּו[[[[, ְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

צֹופה הּוא ּבהם אׁשר יתּבר הׁשּגחתֹו עיני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחינת

הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד הּבריאה מראׁשית ְִִִֵֵַַַַָָּומּביט

ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולם, ּכל את ּברא ְְִֵֶֶֶָָָָָָָּובהם

ׁשּכתּוב ּוכמֹו וכּו'. הּׁשמים את אלהים ְְֱִִֶֶַַָָָָֹּברא

כד)(אּיֹוב הּואכח ּובהם יּביט, הארץ לקצֹות הּוא ּכי ְִִִִֶֶַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו עת, ּבכל העֹולם את י)מחּיה ד (זכריה ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָ

הארץ. ּבכל מׁשטטֹות הּמה ה' ְְְֵֵֵֶָָָָֹעיני

ה'נמצא מעיני מדּברת הּתֹורה ׁשהתחלת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

יׂשראל, ּכל מעיני מדּברת הּתֹורה וסּיּום ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיתּבר

אמּונה ּבחינת ׁשהוא הּקדֹוׁשה הּתֹורה ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָועל־ידי

והאחרית הּסֹוף מקּׁשר זה על־ידי ְְְֲִֵֶַַַַַָָֻּכּנ"ל,

התקּׁשרּות ּבחינת ּבעצמֹו ׁשּזהּו ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּבהראׁשית

אחרית ּבחינת ׁשהם יׂשראל, ּכל עיני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכללּיּות

ּבראׁשית יתּבר ּבֹו מקּׁשרים ׁשהם ,יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנגּדֹו

חד ּכּלא ּכי אחד[[[[הּמחׁשבה, ּכי]]]]הּכל ּדף, אחרי (זהר ֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

ע"א) ּכּלאעג ויׂשראל ואֹוריתא הּוא ּברי ְְְְְְִִֵַָָָָֻֻקדׁשא

אחד[[[[חד הּכל ויׂשראל והּתֹורה הּוא ּברּו ,]]]]הּקדֹוׁש ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ

יתּבר ּבהׁשּגחתֹו מאמינין ׁשאנּו על־ידי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּכי

מּגיע הׁשּגחתֹו זה על־ידי הּתֹורה, את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָּומקּימין

וכּו' ּבעיניו ונצטּירין חֹוזרין ואנּו ּבׁשלמּות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָעלינּו

עינינּו ּומיחדים מקּׁשרים זה ׁשעל־ידי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻֻּכּנ"ל,

ּבבחינת ,יתּבר ח)ּבעיניו נב ּבעין(יׁשעיה עין ּכי ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

האחרית ּוכללּיּות התקּׁשרּות ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָיראּו,

ּבתחּלתּה, הּתֹורה סֹוף ּכללּיּות ּבחינת ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשית,

ׁשהּוא יתּבר ה' ּבעיני יׂשראל ּכל עיני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּכללּיּות

ּכּנ"ל: ּבראׁשית ְְִִֵַַַּבחינת

ׁשבּועֹותּובׁשביליב ּבליל ּכׁשּנעֹורים זה ְְְִִִֵֵֶֶָ

הּתֹורה את לקּבל ּכדי הראּות ּכח לתּקן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבׁשביל

לֹומר אז עֹוסקים על־ּכן ּכּנ"ל, ּבזה ְְִֵֶֶַַַַָָָׁשּתלּויה

סדרא ּכל ׁשל והּסֹוף ּכל]]]]ּפרׁשה[[[[הראׁשית וׁשל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

הינּו ּפה, וׁשּבעל ׁשּבכתב ּבּתֹורה ּכּנ"ל,]]]]זהּו[[[[ספר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

חּבּור ּבחינת ׁשּזהּו ּבראׁשית, האחרית לחּבר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכדי

ׁשלמּות ּבחינת ׁשּזהּו ּבתחּלתּה, הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַָָָסֹוף

ּכּנ"ל: וׁשֹוב ּברצֹוא ְְַַַַָָָָההׁשּגחה

מאדוזהּויג להתחּזק ּׁשּצריכין מה ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַֹ

ׁשהתחיל, והעבֹודה הּמצוה ׁשל הּגמר ּבעת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹמאד

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו הלּוכמֹו י ּפרק ּפסחים ה)(ירּוׁשלמי כה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

הּמצוה ואין ּגמר. לֹו אֹומרים ּבמצוה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹהּמתחיל

ׁשּגֹומרּה מי על אּלא מדרׁשנקראת ע"ב, יג ּדף (סֹוטה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

פה) ּפרׁשה ּבראׁשית ּבחּוׁשרּבה ׁשרֹואין ּוכמֹו ּבחּוׁשים[[[[. ְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּיֹומיֹומית ּבּמציאּות ּכלֹומר ׁשהּגמר]]]]הּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָ

מאד, קׁשה ההתחלה ּכי מאד, מאד וכבד ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹֹקׁשה

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו יתרֹו)ּוכמֹו ּפרׁשת ּכל(מכילּתא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ּומתנהג הֹול ההתחלה ואחר קׁשֹות, ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָהתחלֹות

קׁשה לּגמר ּכׁשּמּגיעים ואחר־ּכ ּכּסדר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָקצת
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להזהיר ז"ל ר��תינ� הצרכ� $�ועל מאד, ְְְְִֵַַַ(ְְְֵֵַָֹוכבד

ה+תחיל ז"ל ר��תינ� �אמר� מ� ה'מר, על ְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹמאד

הינ� וכ�"ל, וכ�' 'מר ל� א�מרי  ]זה�[�מצוה ְְְְְְְִִֶַַַָֹ

�חינת ה�א ה'מר י למעלה, המבאר ְְְְְִִִַַַַַָָָֹעל�9י

�רא�ית, האחרית לק�ר ז�כי$ ואי$ ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָאחרית,

א  י �"ל, והעב�ד�ת ה+צו�ת ל /כלית 1�ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָה�

מת'רה $�ועל ��למ�ת, ה+צוה לגמר ��1כי$ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

!בר ה�על זה הרע[על $]ה�צר�ועל מאד, ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

והעב�דה ה+צוה לגמר מאד להתח1ק ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹצריכי$

ל& י� �פרט%�ת ועב�דה מצוה ל י ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ�התחיל,

�'�מר עד �למה ה+צוה ואי$ וס�., ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָהתחלה

ה�ה /פ8י$, ל� לכ/ב �:רי� למ�ל מ� ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹא�ת&,

�כל וה#ל. הע�ר לת#$ יגיע�ת צרי� ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ�/ח8ה

ולכ/ב ה!י� לת#$ ��ואחר ה:ריכי , ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָֹה/#�ני 

ל תיבת �'�מר ��ואחר וכ!י$, !ת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָעליה 

אחד א�ת עדי$ �ה  �חסר זמ$ ל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה9ר�%�ת,

ל תיבת �'�מר עד לל /פ8י$ �כלל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאינ 

נגמר� בר� ��ואחר ��למ�ת, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָה9ר�%�ת

יכ/ב א  אפ�8 א.�על�9י�כ$ ת#�נ$, ְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹה9ר�%�ת

ס�פ� ועד מרא�� �ה  עצמ� ויכר� 9ר�%�ת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאל.

לק%  אפ�ר אי י /פ8י$, מצות מק%  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָאינ�

ויכניס ע�ר, �ל �/י  �%ע*ה עד /פ8י$ ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָמצות

!יקא �גידי$ וית9ר  לת�כ$, ,]�וקא[ה9ר�%�ת ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

הרא� ועל ה%ד על וי�יח  וכ�', �רצ�ע�ת ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹוית#נ 

!יקא הרא�י !יקא]�וקא[�מק�מ  ואז ]�וקא[, ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָ

/'יע �8א זמ$ ל נמצא, /פ8י$. מצות ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹק% 

!הינ� וה;�., האחרית אל ה'מר]!ל�מר[ה+צוה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

וכ$ לל. מצוה אינ& ה#ד��ה ה/�רה !י$ ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָעל�9י

�ט8ית עצמ� יכר� א  אפ�8 ציצית ְְְְְֲִִִִִִִַַַֹ�מצות

�%תלה עד ציצית ידי י�צא אינ� /כלת &8�ֶ)ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

אפ�8 מז�זה �מצות וכ$ ה87ית. �כנפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָה:יצית

�%ק�ע עד �זה י�צא אינ� ספרי  מלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�ית

ה+צו�ת. �כל �זה וכ%�צא ה9תח. אצל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהמז�זה

פי �גב�לי  �ע�רי  ל& י� �מצוה מצוה ל יְְְְִִִִִִִֵָָָָ

א�ת& לע*�ת �:ריכי$ ה#ד��ה, ה/�רה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ!ברי

!יקא זה מ9י]�וקא[�ת#�$ לנ� ה�מסר פי , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

!יקא א�ר ה�ל� , עליו ר�נ� א ]�וקא[מ�ה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אז לנ�, ��מסר מ� ת#�נ&, א�ת& ְְְְְִִִֶַַָָָָמק%מי 

מצוה, ל על�ידי ה�מ�� הא�ר להמ�י� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָז�כי$

ל מרי� אחרית, ועד מרא�ית א�ת� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָלהמ�י�

!ר'י$ ל ס�. עד עד[!ר'י$ ה�דרג�ת !ל 
מרא ְְְִִֵֵַַַַַַָָֹ

ה�דרג�ת !ל הע�ל ]ס�5 זה נכלל �%היה עד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

/ח8ה, �מח�בה מע*ה ס�. �בחינת ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָ��ר��,

וה+צו�ת, ה/�רה עב�דת /כלית �חינת 1�ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָה�

�"ל: ו��ב �רצ�א �למה ה�'חה �חינת 1�ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָה�

ר��תינ�וזהיד �אמר� קרח מחלקת �חינת ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

קרחז"ל *ר�ת )נח	מא מדר� א, הלכה י *רק סנהדרי� (יר	�למי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ד) /כלתסימ� &8� ט8ית ��אל, היה �+חלק/� ְִֶַָ)ְִֶֶַַָָָ)ְֵֶָ

עליו, מ*חק התחיל ה$! ל� אמר �ציצית? ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָח%בת

/כלת �ל אחד ח�ט אחר מי$ �ל 87ית ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָמה

מלא �ית �אל, וכ$ וכ�'. וחמר קל �9ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹטר&,

הינ� וכ�'? �מז�זה ח%ב י]זה�[ספרי  �"ל, ְְְְִִִֶַַַַָָָ

(&� מ�ה *ני וע$� &� �באמת(יר	�למי �ע#ר, פר קרח ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

�%כ�לי$ להאמי$ רצה ולא &8 ה/�רה על ְְְֲִִֶַָָָֹ(ַַַָָחלק

ק%�  על�ידי עלינ� וח%�ת� ה�'חת� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָלהמ�י�

ה�פרי  �כפירת נפל י וה+צו�ת, ְְְְִִִִִַַַַַָָה/�רה

�%ב�א ו�ל� , חס אפ�ר �אי ְְְִִֶֶֶֶַָָָ�א�מרי 

ליצנ�ת ע*ה $�ועל �"ל, עלינ� �עצמ� ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָה�'חת�
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ל�מר יכ�לי$ ה+צו�ת �כלל%�ת י ה+צו�ת, ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמ9רטי

המח#רי  �ל והבל �ט�ת �ל טע  ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָאיזה

טעמי�וה�פרי , 
א	מרי� עכ
ו �( 
/מצא (�מ	 ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

ה� �י אחר, +מק	� וכמבאר ה-צו	ת על הבל 
לְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ית+ר�, אחד�ת	 ה� 
ה-צו	ת להאמי� ר	צי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָאינ�

ה	לכת �מצוה מצוה וכל ית+ר�, 	+ נכללי� יד� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָועל

�כלית) ואי� ס	� אי� עד הע	למ	ת +כל אבלוע	לה , ְְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ואינ  קה�ת ��יה  מ1ה ה+צוה !יני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�פרטי

�אמת $�ועל טע , �ה  למצא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹיכ�לי 

�כל וכ�פרי  ז"ל ר��תינ� מ!ברי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָמתל�צצי 

צריכי$ ואי$ 9ה ��על �/�רה �בי�תר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָה/�רה,

הרעה. !ע/  �גנ�ת ְְְֲִִַַָָָָלהארי�

פרועל��� י א�8, לכפיר�ת ��פל קרח ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

התל�צ> $�על ז"ל, ר��תינ� �אמר� מ� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ�ע#ר,

ס�ד�ת �%� מאמי$ אינ� ה�א י ה+צו�ת, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָמ9רטי

ה;�ד�ת א�8 על�9י א�ר �ה+צו�ת, ְְֲִִִֵֶַַַָנ�ראי 

$�על ���געי , למק�  נ�געי  ְְְְִִִֵֶֶַַָ�ה+צו�ת

!יקא זה �דר� ה+צו�ת לק%  ,]�וקא[צריכי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

�פרט%�ת, ה�ל�  עליו ר�נ� מ�ה �:�ה מ�ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

!יקא ה�גד נפי על ה:יצית וכל]�וקא[לתל�ת , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

א  אפ�8 ה�גד, �כנפי א�ת  /�לה �אינ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָזמ$

יכר� א  ואפ�8 /מיד, עיניו לפני א�ת  ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹיתלה

ט8ית יל�� א� רגל�, ועד מרא�� �ה:יצית ְְְְְִִִִֵַַַַַַֹעצמ�

�זה י�צא אינ� /כלת, &8לל,]מצות[� ציצית ֶ)ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

מ�1[א!ר�א את]יתרה �מג!. �מחר. �פר ה�א , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

י מ�ה, ה)/�רת ל צר�פה,(מ�לי אלקי אמרת ל ְְְֱִִִֵֶַַַָָֹֹ

ז)�חינת יב טהר�ת()ה'י& אמר�ת ה' אמר�ת ְְְְֲִִִִַָֹ

�מז#קי  צר�פי  ה+צו�ת וכל �בעתי , ִָ(ְְְְְִִִִַָָָָ(ְמז#ק

!יקא זה �אפ$ לק%מ  �:ריכי$ ית�ר�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמא/�

קרח]�וקא[ $�ועל ה#ד��ה, /�רתנ� !ברי פי ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹ

ח%בת /כלת &8� ט8ית �אל $�על �זה, ִֵֶֶֶַַַַָָָ�פר)ְֵֶֶֶַָ

�ל אחד �ח�ט �+ה מ1ה ו*חק וכ�', ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ�ציצית

/כלת &8� וט8ית ה87ית, ל �9טר ְֵֶָ(ְְִִֵֵֶֶַַַָ/כלת

מק�רי$ �ה+צו�ת האמי$ לא י �ציצית, ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַֹח%בת

�+עלי$ עד אחרית, ועד מרא�ית הע�למ�ת לְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

זה ��ביל א�ר �רא�ית, האחרית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָוכ�ללי$

!יניה פי ס�. ועד מרא� ה+צוה לק%  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹצריכי$

א�ר� ה+צוה על�ידי �%'יע עד ��למ�ת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�פרטיה

�%היה �למה, ה�'חה �בחינת עלינ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָית�ר�

לל%�ת �חינת �1ה� ית�ר�, �� הע�ל  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָנכלל

�"ל. �רא�ית ֲִִֵַַַָָהאחרית

והב� י	תר, קרח 
ל זה עני� לבאר צריכי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ(ועדי�

:היטב) ֵֵ

מיועל���טו על א8א נקראת ה+צוה אי$ ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

!יקא י ז�כי$]�וקא[�'�מר&, אז ה'מר �עת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

וזה� ית�ר�. �� לכלל ��למ�ת 9ע8ת� ְְְְִִִֵֶַָָֹ(ְְִֹלפעל

�כלל%�ת וכ$ אד , �כל �בפרט%�ת ְְְְְִִִִִִֵָָָָָָ�כלל%�ת

מצוה לע*�ת ��1כה אפ�8 אד  ל י ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָהע�ל .

לצ�9ת צרי� עדי$ ��למ�ת, לגמר& ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָוז�כה

ט�ב י ט�ב, לאחרית �%זה /מיד ְְֲִִִִִֶֶַָָלי��עת�

ז"ל ר��תינ� �אמר� �כמ� מרא�ית�, !בר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאחרית

ד) מ�נה ב *רק י� (אב�ת עד �עצמ� /אמי$ אל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

��7ב ימיו לב�8ת �אחרית� �כ��1כה ְְְְֲִֶֶַַַָָמ�ת�,

�הר�ה ר�אי$ אנ� $�ועל ל�. א�רי אז ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהאמ/י,

א��$ זעירי$ אבל ה', �עב�דת מע�י�[התחיל� ְְְֲֲִִִִִִַַַָ

�ר�י ]א' ונמצאי  למעלת , לה'יע �1כ� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

�#ד�ה ��ו!אי ואל�על�9י מעב�דת , ָ(ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ���פלי 

מה וכל לע�ל , נאבד ��קד�ה !בר  �� ְְֱֶַָָָָ(ְִֵֶָָאי$



הלכ�ת �מ��ֲִֵָל
	טי דמ�א יטַַָָ

�%צא !קד�ה !��ר ל עב�דת�, �התחלת ֶָָָ(ְְְֲִִֶַַָָָָָ�ע*ה

ית�ר� ה' �עב�דת �ע*ה ק8ה /נ�עה וכל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמ9יו,

י�אר לא ס�. ל וס�. לע�ל , נאבד אינ� ְְְֱִֵֵֶַַָָָָֹ�ו!אי

הינ� א8ה, !ברי  א  י !ברי ]א'�[ל� ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

י הע�ל , �זה לע*�ת �1כה *רק��קד�ה (אב�ת ְִֶ)ְֲִֶֶֶֶַָָָָָָ

ט) מ�נה זהבו ולא ס. לא לאד  ל� מל�י$ אי$ ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

�מע*י  /�רה א8א �מר'ל%�ת ט�ב�ת אבני  ְְֲֲִִִֶַַָָָָֹולא

ל �:רי� למה לז�ת א.�על�9י�כ$ �לבד, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָט�בי 

עב�דת� �%גמר עד לז�ת אפ�ר אי לז�ת ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹאחד

!הינ� ה']!ל�מר[��למ�ת, את לעבד �%זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ

ר�אי$ $�ועל ה;�., עד ח%יו ימי ל ְְְִִֵֵַַַַַָָָית�ר�

!ל�מר �ציא�ת[�ח�� ה�
מ�י�, 
י��ְְְִִִִַַַַַַ ח

!בר]ה��מי�מית הרע[�ה�על מת'רה]
ה�צר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לכנס וקר�ב סמ�� �האד  �עת מאד מאד ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹעצמ�

�דברי �אריכ�ת �זה מבאר ה#ד�ה, ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ(ְְֲֵַַל�ערי

אחר �מק�  ז"ל מח)ר�נ� סימ� ב חלק מ�הר"� :(ל
	טי ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

�!�ר�תוכ�טז ע/ה י הע�ל , �כלל%�ת ְְִִִֵַַָָָָ

מ�יחא ע#ב�ת �ה  מ
יח,[ה8ל� 
ל עקביו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ה�ל�ת ימי ס�5 אחרית,]!ל�מר �חינת ה�א ע/ה, ְְְֲִִֵַַַַַָָ

ל)�חינת ד התנ�א("ברי& זה �על ה%מי , אחרית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ה#ד��ה, �ת�רתנ� ה�ל� , עליו ר�נ� (�&)מ�ה ְְֵֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ�'. הא8ה ה%מי  �אחרית �מצא�� ל� ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ�:ר

!בר ה�על עצמ� הת'רה זה הרע[�ב�ביל ]ה�צר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ע+נ� 9ריצי מ�ני ור�י  �י*ראל, מאד מאד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹע/ה

הרע�ת /או�ת  על�ידי ונתע� ונפל� ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָנכ�ל�

ולא לגמרי, על �פרק� 'ד�ל וא9יק�רס�ת ְְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹלכפיר�ת

מעל ה��ת מס8קי   ' א  י �זה לה  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ!י

את לג8ח להתנהג, רא�י �� וא�מרי  9ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָניה 

 "�הע �מל���י ולל�� וה9א�ת ]ה��יי�[ה1ק$ ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹ

וכ�' וכ�' חיצ�נ%�ת וחכמ�ת ל��נ�ת ְְְְְְְִִִָֹוללמד

לצל$ י�ילנ�[רחמנא ה�רי ]ה' האנ�י  וג  , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

נפל� $� ' �מ!רכיה  מה  הרח�קי  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָקצת

/+ה, ועב�דה ה/�רה מ$ ונר9י  ה9רנסה ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָ�טר!ת

א��$ ה�[�זעירי$ על]�מע�י� ��קדי  �%הי� ְְְְִִִִִִֵֶַַ

ה#�דמי , ה!�ר�ת מ� והעב�דה ה/�רה ְְְְֲִֵַַַַָָָ!לתי

י וה'מר, ה;�. אל סמ�� �ה�א מחמת זה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָוכל

לא �בו!אי מאד. ה#> אל סמ�כי  ע/ה ְְְִֵֶַַַַָָֹֹאנ�

לבא. הר�ה ע�ד ְְְִֵֵַַַָֹיתמהמ&

'א8ה�כ��בא יהיה �ימינ� �מהרה מ�יח ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ)ָ

ואז 'ל�ת, אחריה �אי$ �למה 'א8ה ְְֲֵֵֶֶַָָָָָ(ְֲַָאחר�נה,

ה�למ�ת, �תכלית הע�ל  $�#/ נגמר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָיהיה

ל י מרא�ית�, !בר אחרית ט�ב ְֲִִִִִֵֵַַָָָ�בחינת

ועכ�ו 'ל�ת, אחריה  היה הרא��נ�ת ְְֲִֵֶַַָָָָָ(ְַה'א�8ת

��למ�ת ה/#�$ �%גמר מ�יח �%בא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹצריכי 

ת�ב� מ� לע�ל , ית�ר� ה' אל (ירמיה����ב ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

לא) ל כ�ריתלא לא וכ�' חד�ה �רית א/  ְְְְֲִִִִַַָָָָֹוכר/י

וכ�', �ריתי את הפר� ה  א�ר וכ�' ר/י ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָא�ר

כג)]וכת�ב[�כתיב לז ע�ד(יחזקאל י7מא� ולא ְְְְְְִִֵֶַָֹ

וכ�' �9עיה  �בכל �ב�#�ציה  (�&�ג�8ליה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָ

כו) וכ�',*ס	ק לע�ל  �ת�כ  מק!�י את ונת/י ְְְְְִִִֶַָָָָָ

מ�יח ה�א $�על ה#> אל סמ�� �ע/ה ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�מחמת

י*ראל את למנע �לרח�� �לאר עצמ� ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹאת

$�על �ע�ל , 'ד�ל מחלקת והכניס ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹמעב�דת�,

להת עכ�ו �עב�דת�צריכי$ מאד מאד ח1ק ְְְְְְֲִִִֵַַַָָֹֹ

מה לגמר מאד להתח1ק צרי� אחד וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹית�ר�,

יגמר, התחיל וא  ית�ר�, �עב�דת� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹ�התחיל

ויגמר: יתחיל עדי$, התחיל לא ְְְְְֲִִִִִִַַֹֹוא 
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�+אמיני והע ריז י אמ�נה, ה�א העצה ְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָ

אי$ �פרט%�ת, �בה�'חת� ית�ר� �ה' ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָ�אמת

מ��  י9ל לא �ו!אי וג  9רנסה. על לדאג ְְְְְִִִִִַַַַַָָֹֹֹצריכי$

א!ר�א י ��ע�ל , מ�1[!בר על�ידי]יתרה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

רק ה�א �דע/� נפל ל+ה י י�תר, יתח1ק ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�פילה

חס עבר א� 9ג  איזה �9ג  �עצמ� �%�דע ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמחמת

�עצמ� �זה $ א  'מ�רה, עברה איזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָו�ל� ,

ל על �%�דע מאחר י עצמ�, את �%תח1ק ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרא�י

�ע�למ�ת �פ�גמי$ עברה על�ידי �+קלקלי$ 9ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָני 

י� אמ�נה ל� �כ�%� אמ�נה, ל� י� $ א  ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶָָעלי�ני ,

י לע�ל , עדי$ /קוה פו)ל� קיט מצ�ת�()ה'י& כל ְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

$�#/ ל� י� אמ�נה ל� �%� זמ$ ל י ְֱֱִִֵֵֶַָָָאמ�נה,

�דע/� ��פל לאחד ז"ל ר�נ� �אמר �כמ� ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָלע�ל ,

�%כ�לי$ מאמי$ א/ה א  ל� ואמר ענה ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹמאד,

�דברינ� מבאר �כבר לת#$, �%כ�לי$ /אמי$ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלקלקל

לל, �ע�ל  יא��  �� �אי$ 9עמי  ְְֲִִֵֵֶָָָָָאלפי 

אמ�נה ל� �%� י �"ל, האמ�נה ה�א ְְֱֱִִֵֶַַָָָָָוהע#ר

רצ�א �חינת �1ה� ��למ�ת, ית�ר� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ה�'חת�

�"ל, �רא�ית האחרית לל%�ת �חינת ְְֲִִִִֵַַַַָָָָו��ב,

י �בחינת ט�ב, לאחרית לה'יע ז�כה זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַעל�ידי

יד8ג �למה אמ�נה על�ידי י �ל� , לאי� ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָאחרית

וה9/�יי  וההסת�ת המניע�ת ל על ְְְְְֲִִִִַַַַָָֹויק9>

וחיל�תיו הרע �ה%צר ה!עת וחלי��ת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוה!ח%�ת

) /קוה  �� ע�ד ל� אי$ א�8 לה9יל� ).עדי#ר�צי  ְְְֲִִִִִֵַַָ

הל,�י על �מד8גי  ע�ברי  אמ�נה על�ידי ְְְְֱִִִֵַַַַָֹ

אלהי ואחר�$, רא��$ ית�ר� �ה' מאמי$ ה�א יְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָֹ

��חר ית�ר� וה�א והאחר�ני , ְְְֲִִִִֵַַָָָהרא��ני 

ה:!יקי  וכל האב�ת ועב�דת ר�נ� מ�ה ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�עב�דת

מ�/ע�ע ה�א וא.�על�9י�כ$ ה��ראי , ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָה'ד�לי 

ה9ח�ת �ל ק8ה מעב�דה  ' /ענ�ג ְֲֲֵֵֶַַַַַָָָ�מק�ל

�בעלי ר�עי  אפ�8 ��י*ראל, 9��ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָח�תי 

י*ראל  �� זמ$ ל י*ראל, �פ��עי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעבר�ת

!הינ� עליה , אמ�נה,]!ל�מר[נקרא לה  �%� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

מה , והת9אר�ת /ענ�ג מק�ל ית�ר� ה�א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעדי$

�עלמא ק8ה /נ�עה �ע�*י$]!ל
ה�[מל ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

�כ+ה מבאר מצוה, �איזה א� �תפ8ה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹלפעמי 

ג�$ ה ]!דגמה[מק�מ�ת, "ויהי �ה/�רה ְְְ�ְְְִֵַַָָ

*#יה " יז)מריקי  סימ� א חלק מ�הר"� �ב�ארי(ל
	טי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

נגד �מעלה וה'ד�לי  ה:!יקי  י ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָמק�מ�ת.

רא�ית �בחינת ה  �מעלה, וה#ט�י  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָהר�עי 

!ר'י$ ל רי� �בחינת ה  ה:!יקי  י ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָואחרית,

ה�דרג�ת[ !ל 
מה']רא והרח�קי  וה#ט�י  , ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹ

ס�. �בחינת ה  הרעי  מע*יה  על�ידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָית�ר�

!ר'י$ ואחר�$,]ה�דרג�ת[ל רא��$ ית�ר� וה' . ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ס�. �מק�ר �מיחד אחרית, מרא�ית ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַ�מ'יד

ל �רי� !ר'י$ ל ס�. /ח8ה, �מח�בה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָמע*ה

ה�דרג�ת[!ר'י$ !ל 
ה�דרג�ת רא !ל ל]ס�5� , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

וה9ח�ת ��8#י  ה#ל אפ�8 לז�ת יכ�ל ְְֲִִִֶֶַַַַַָָזה

ית�ר� �ה' האמ�נה התח1ק�ת על�ידי 9��ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָח�תי 

אחרית, ועד מרא�ית ה+'יע ה�למה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָוה�'חת�

�"ל. �רא�ית האחרית נכלל זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�על�ידי

ירידהוזה� �חינת ה/��בה, �חינת ע#ר ְְְְְִִִִֶַַַַָָ

חס ו�ל� , חס האד  �+'יע העל%ה, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָ/כלית

הרעי , מע*יו על�ידי הירידה לתכלית ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָו�ל� ,

ית�ר�, ��  �  ' יתח1ק א  ְְִִִִֵֵַַַַַָָא.�על�9י�כ$

 �  '� �למה �אמ�נה ית�ר� �� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָויאמי$

�בחינת ית�ר�, ה' נמצא מ+� קלט�מק�מ� ()ה'י& ְְְְְִִִִִִִַַַָָָ

ה�=,ח) �א�ל וא:יעה א/ה  � �מי  א;ק ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָא 
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ת�ב� כג)�כמ� כג וכ�'(ירמיה אני מ#רב האלקי ְְְְֱִִִֵֶַָָָָֹֹ

זאת, �אמ�נה �%תח1ק אז מרחק, אלקי ְְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹולא

�בחינת ה�למה. ה�'חת� ממ�י� זה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָעל�ידי

ל ס�. �לל ה�א זה ועל�ידי , �  ' ו��ב ְְֵֵֶַַָָָָרצ�א

וה�מ��]ה�דרג�ת[!ר'י$ ה�פל ה+ק�  �ה�א , ְְְִֵֶַַַַַַָָָָ

!ר'י$ ל �רי� א�ת� �לל ה�א ל� , ְְְִֵֵֶַַָָָ��פל

ה�דרג�ת[ !ל 
�"ל,] רא ה+ח�בה �רא�ית , ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָֹ

וה�יצ�צ�ת ה��מ�ת ל מעלה ה�א זה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָועל�ידי

רח�ק מק�  �כ��כלל �ני . מ+ה ל�  ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ��פל�

מ+ילא ית�ר�, �ה' זה ל]מאליו[ונמ�� נכללי$ ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

נמצא, ית�ר�. �קד�ת� ��אמצע, ה+דרג�ת ְְִִַָָָ(ְְְְְִֵֶֶַַַָ�אר

�אמ�נה]
�וקא[�!יקא �%תח1ק� הרח�קי  ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָ

!יקא יד  ועל �ו!אי, לת��בה �יז ]�וקא[�למה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

וס�. אחרית ��כלל על�ידי הע�למ�ת, ל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָית/#נ�

אחרית ע#ר $�ועל ה+ח�בה. �רא�ית ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָמ+�

/ל�י הא8ה, ה%מי  �אחרית האחר�נה, ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ(ְַה'א8ה

!יקא ז"ל]�וקא[�ת��בה ר��תינ� �אמר� פי , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ע"ב) צז !" �ת��בה,(סנהדרי� א8א /ל�י ה!בר אי$ י ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ת�ב� כ)�כמ� נט �ל�בי(י�עיה '�אל לצ%�$ �בא ְְְְְִֵֵֶַָָָָ

��1כי$ ה/��בה על�ידי י וכ�', �יעקב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹפ�ע

!יקא ה�למה]�וקא[הרח�קי  האמ�נה על�ידי ְְְְְֱִֵֵַַַַָָָָָָ

!יקא זה על�ידי האחרית]�וקא[�"ל, נכלל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

�למ�ת �חינת ע#ר �1ה� ועד, לע�ל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�רא�ית

אמ$: �ימינ�, �מהרה �"ל, האחר�נה ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ(ְַה'א8ה

לעיל ]למעלה[��� ְְְֵַַָָ

/ב�אה�ב�ביליח  �� לאכל אס�ר זה ְְֱִִֶֶָָֹ

9רנסתנ� להמ�י� צריכי$ אנ� י העמר, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹקד 

�ה�א לבד, הה�'חה אמ�נת על�ידי ְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַָָואכיל�תינ�

�מ!ה ה�פע נמ�� זה �על�ידי רא%ה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�חינת

העמר הנפת על�ידי ז�כי$ �1ה �"ל, �בזמ$ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ�גב�ל

אחיזת �ה�פע נאחז עדי$ העמר קד  אבל �"ל.ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אחיזה לה  �%� א�ר, מר��י ה�מ�כי$ ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָה#ל�9ת

�9ג  הרא��$ אד  חטא על�ידי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ה�פע

�חינת �1ה� אחר, �מק�  מבאר ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹ�אמ�נה,

יז) ג /אכל�ה,((רא�ית יט)�ע:ב�$ *ס	ק �זעת(�& ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

מחמת ה�א זה ל� וכ�'. לח  /אכל ְֲֵֶֶֶֶֶַַַָֹא�9

הפיר�ת על�ידי �+ת'�רי$ ה#ל�9ת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַאחיזת

�ר�צי  על�ידי א�ר ר��י �חינת על�ידי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָה�אי$

י*ראל אי$ $�ועל �"ל. ית�ר� �גד8ת� ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ(ְֲִַֹלחקר

א�ת& �+�ציאי$ עד /ב�אה  �� לאכל ְְֱִִִֶֶַָָֹיכ�לי 

$�ועל פיר�ת. �חינת �ה  ה#ל�9ת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַמאחיזת

�אז העמר, �+קריבי$ עד חד� לאכל ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאס�ר

קצו�ת ה��ה ל מזרח,[מק�רי$ צדדי�: 6 ְְְְְִִִִַַָָָָָ

מ�ה מעלה, �ר��, צפ�#, ית�ר�,]מערב, לה' ְְֲִַַַַַָָָָָָ

�בחינת ו��ב �רצ�א �למה ה�'חה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָונמ��

�זמ$, 'ב�ל �חינת לי, נע*ה זה �על�ידי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָרא%ה,

אחיזת ונת�7ל �במ!ה, �הדרגה ה�פע ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָלק�ל

!יקא ואז מה�פע, וה#ל�9ת ]�וקא[הפיר�ת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

ה#ד�ה !ר� ה�פע מק�לי$ אז י החד�, ָ(ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ(ה/ר

הנפת על�ידי �מ!ה לי  �ע�*י$ על�ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלבד,

�"ל: ֶַַָֹהעמר

�הלכ�ת נת�אר ה הלכה �מ�� מ�א ְְְְֲִִִֵַַָָָָָהלכ�ת

ח: �א�ת ה הלכה ה�נסת ְְֲֵֶֶַָָ�ית

�הלכ�ת נת�אר ו הלכה �מ�� מ�א ְְְְֲִִִֵַַָָָָָהלכ�ת

כד: �א�ת ו הלכה ה�נסת ְְֲֵֶֶַָָ�ית
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ה�ת 	בציעת לסע
ה ידי נטילת ְִַַַָ�ְְְִִִִַַָהלכ�ת

א ֲָָהלכה

ה+�ציא,���באא עליו �+ברכי$ 9ת לאכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ידיו קנח)י7ל סימ� ח$י& ארח ער	� .(�לח� ִָָֹ�ְִִַַָָָֹ

ה��רי " "�בי�  �+אמר אע%$ חלק מ�הר"� (ל
	טי ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ

נו) .סימ� ִָ

הח%�ת�י ח וע#ר האד , ח%י ה�א האכילה ְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

ה!עת �חינת ה�א ה�אכל, ה!בר �ת�� �%�ְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

חכמה, �� י� !בר �כל י ,�� המל�� ְְִֵָָָָָָ(ְְֵֶַַוה2כל

האד . נפ� את להחי�ת ח ל� י� זה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל�ידי

די רק �ה�א ה%*ראלי, אי� אכילת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ�בפרט

ת�ב� מ� !קד�ה, נפ�� את כה)להחי�ת יג (מ�לי ְְְֲִֶַַ)ְְִֵֶָָ

האכילה �על�ידי נמצא, נפ��. ל*בע אכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹצ!יק

הינ� ח%�ת, את]!ל�מר[מק�לי$ �מח%י$ חכמה, ְְְְְְִִִֶַַַַָָ

ואריכת ח%י  המ�כת �חינת ה�א $�ועל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָה�פ�.

�חינת ה�א ה�פ� י ה+לכ�ת, לת�� ְְְִִִֶֶַַַַָימי 

!ג$, מיני חמ�ה ה  ה+ז�$ ע#ר $�ועל ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמלכ�ת.

ז"ל ר��תינ� �אמר� מ� !עת, �חינת ה  יְְְִִֵֵֶַַַַַָ

ע"א) מ !" וכ�'((רכ�ת !ג$ טע  ��7ע  /ינ�ק ל ְְִֵֶַַַָָָָ

וא�א[ א א לקר�א !ג$]י�דע מיני חמ�ה וזה . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ה!עת הא 
למ�ת[נגד על ר�מזת ה הא�ת ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ר�נ�]ה�עת תב� מ� נג), סימ� א חלק מ�הר"� ,(ל
	טי ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

זיני מיז$ ה  $�ה+ז�$]מ+ יעי�[ועל ע#ר י , ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ

ח�יב�ת  �מחמת �"ל, מה!עת ה�א ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָוה2ביעה

�אמר� מ� עצמ  �פני �רכה לה  קבע� ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹזאת

ז"ל ע"ב)ר��תינ� לה !" .((רכ�ת ְֵַַַָ

!יקאועל��� �הא ה+�ציא לבר� /#נ� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

חמ�ה]�וקא[ על ואפ�8 ה�"ל. ה!עת הא �חינת , ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָ

מה על א  י ה+�ציא מברכי$ אי$ !ג$ ְְִִִִִֵֵַַַָָָמיני

!יקא לח  �אר]�וקא[��קרא על אבל , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

ג�$ מה  �ע�*י$ ה�אה]!דגמת[מאכלי  9ת ְְֲִִֵֶֶַָ�ְַַַָָ

עליה ]ע��ה[�יסני$ מברכי$ אי$ מיני$ ��אר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ

�חינת �ה�א !עת, �חינת ה�א לח  י ְְִִִִֶֶֶַַַַַה+�ציא,

ד) טז ר�נ�(�מ�ת  � תב� ה�מי  מ$ לח  ְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

נו)(ל
	טי סימ� א חלק ת�במ�הר"�� �כמ� ה), ט (מ�לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ

��קרא מה ה�א ה8ח  וע#ר בלחמי. לחמ� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָלכ�

!הינ� מ:ה, לעני$ לב�א]!ל�מר[לח  �%כ�ל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

 � אברה  ה+ג$ �הביא מ� ח+�>, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלידי

קנו ד)(סימ� קט� �לסעי! לח  ה�א ה!עת ע#ר י , ִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

וכ�' מ+צרי  �ה�ציא� ע'ה �חינת 
)�[מ:ה ְִַַָ)ְְִִִִֶֶַָָ

ה�עת �ל�ת י]היה נקרא אי$ �מ:ה . � ע%$ , ְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

מ�הי$ יהי� א  ח+�> לידי לב�א �%כ�ל ְְְִִִִִִֵֶַָָא 

!הינ� מי :]!ל�מר[א�ת&, ע  &��8�� ְְְְִִִֶַַַָָ

אחרא�י �ה;טרא לל (צד[זה האחר 
ה�ד ְְֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

�%�]ה�מאה) מק�  �בכל ה#ד�ה, אחר ר�� ַ�ְְַַַָָ)ְֵֶָָָ

אחרא ה;טרא נמצאת  � יתרה ה�ד[קד�ה ְ)ְְְֳִִֵֵַַַָָָָָָ

ה�מאה) (צד � .]האחר לינק מק�  לב#� ֵַַַָ�ְְִֵַָָָֹ

אחרא ה;טרא הת'�ר�ת �ר�אי$ �מק�  $�ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָועל

ה�מאה)[ (צד האחר �+ק� ]ה�ד ��ו!אי י�דעי  ֵַַַַַָ�ְְְִֶַַַָָ

ידי י�צאי$ אי$ $�ועל 'ד�לה. קד�ה י� ְְְְִֵֵֵַָָ(ְֵֶַה1ה

י ח+�>, לידי לב�א �%כ�ל א  י מ:ה ְִִִִִֵֶַַָָָח�בת
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!יקא !עת,]�וקא[אז �חינת �ה�א ה8ח , ה�א ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָ

נזהרי  הי� לא א  $�ועל מ:ה. �חינת ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ�ה�א

�ה�א ח+�>, לידי יבא �ו!אי היטב ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹל�מר�

!מ�תא ה�ות[סטרא �מק� ]צד נמצאת היא י , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ע#ר י !עת, �חינת �ה�א קד�ה,  � �%�ְֵֶָ)ְִִִֶַַַַָ

�הע;ה /ל�י והע#ר ה!עת. ה�א ְְִִֶַַַָָָָָָ(ְַה#ד�ה

�ה�א חסדי , �חינת �ה  מי , ע  ְֲִִִִִֵֶֶַַָָנ��8ה

מ$ לח  �חינת לח , נקרא ואז !עת, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ�חינת

לבא יכ�ל ואז מ:ה, �חינת !עת, �חינת ְְְִִִַַַַַַַָָָָָֹה�מי ,

מיני מחמ�ה !וקא �%היה וג  �"ל. ח+�> ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלידי

י�צאי$ אי$ $�ועל �"ל, !עת �חינת �ה  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ!ג$,

$�ועל !ג$. מיני �חמ�ה א  י מ:ה ח�בת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָידי

�רא�י זה לח  על א  י ה+�ציא מברכי$ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאי$

וא. �"ל. !עת �חינת ה�א אז י מ:ה, ְְְִִִַַַַַַַָָלהי�ת

א.�על�9י�כ$ חמ>, ה�נה �כל א�כלי$ ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�אנ�

לח , ונקרא מ:ה להי�ת רא�י �היה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמאחר

הינ� !קד�ה, התל���ת �� �%� ]!ל�מר[נמצא ְְְְִִִֵֶַָ)ְְַַָ

הינ� הס/רה, �בחינת ה�א �ה!עת רק ְְְִִֶַַַַַַַַַָָ!עת,

!מ�תא]!ל�מר[ סטרא ה�א חמ> י ��תח+>, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ה�ות[ הינ�]צד ימי , ואריכת ח%י  הפ� ,]�]זה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

לאכל�, יכ�לי  אנ� $�ועל ה!עת, הס/רת ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָ�חינת

ל!עת �להחזיר& ההס/רה לג�8ת ח לנ� י� יְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָֹ

יד& �על ה/�רה, לק�לת זכינ� בר� ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָעל�ידי

�אפ�8 �בפרט , � �+באר מ� ההס/רה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹמג8י$

+ה &� וי� ה/�רה, על�9י ה�א �עצמ� ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאכילתנ�

מג8י$ אנ� �על�ידיה  �רכ�ת וכ+ה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ!יני 

לה$8 �%ת�אר �כמ� $] המ
�[ההס/רה�ועל , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

�ב[ח�יב
מ+יני ]ח י�תר חמ>, לח  !וקא ְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ה!עת התל���ת  � אי$ י נתח+צי , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ�אינ 

�"ל, ח+�> לידי �אי  אי$ זה �מחמת ,� לֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אחרא ה;טרא אי$ ה�מאה)[י (צד האחר ]צד ְֳִִֵֵַַַַַָָָָ�ְָ

�"ל. � ל  � ְִֶֶַַַָָָמת'�רת

הכרח�ועל��� מ+צרי  י*ראל �%צא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ)ְְ

!יקא מ:ה לה ]�וקא[לאכל היה לא אז י , ְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

לצאת הכרח� $�ועל עדי$, ה/�רה ְְֵָ(ְֲִֵַַַַַָָק�לת

עליה , 9רעה ר��ת עדי$ היתה י ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ�מנ�סה,

הער. א�ת%�ת ה�א י ההס/רה, �חינת ְְִִִֶֶַַַָָָֹ�ה�א

מר!יב�ת[ '3רעה' ה�'ה את ה�ר!יב�ת ְְְִִִִֶַַַַַָָֹהא�ת��ת

'הער5' ה�'ה את ל��ר]�� ח לה  היה ולא , ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

לה  היה �8א מאחר ההס/רה �חינת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�לב7ל

זהר �ת#�ני ת�ב� �כמ� מ)
	ני&ה/�רה, ז �	
() ְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ע"ב) קמו !" לצאתאחר�ני& הכרח� זה �+חמת ֲֲִֵֶֶַַַ)ְְֵָ

!יקא לאכל הכרח� $�ועל . � ע%$ ְְְֱֶַָֹ(ְְִֵֵַַָָ�מנ�סה,

קד ]�וקא[ ה#ד�ה עצ  �חינת �ה�א מ:ה, ְְְִֶֶֶַַַַָָ)ֶָֹ

אחרא �;טרא (צד[התל���ת& האחר ְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָ �ד

העלה]ה�מאה) ית�ר� ה' י הס/רה, �בחינת , ַ�ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָ

'ד�לה �על%ה מ+דרגת  למעלה י*ראל את ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאז

י +�בא, אחר �עני$ אפ�ר היה לא י ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹמאד,

מאד, 'ד�לה �קד�ה 'ד�ל !עת �חינת ה�א ְְָָֹ(ְְִַַַַָָמ:ה

�ה�א �מי , ל�  מחלקת �חינת היא יְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ

ע"ב)�חינת יג !" אלהי (ער	בי� !ברי וא�8 א�8 ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָֹ

'ד�לה מדרגה �הוא ה', !רכי �חינת �ה�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָח%י ,

התל���ת �חינת �ה�א חמ> אבל מאד, ְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹמאד

אחרא �;טרא ה�מאה)[ה#ד�ה (צד האחר ,] �ד ְַ)ְֳִֵַַַַַַָָָָָ�ְָ

רא�יה]!ל�מר[!הינ� �היתה הע;ה ��תח+צה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הי� לא הס/רה, �חינת והוא �"ל, מ:ה ְְְְִִִַַַַַָָָָֹלהי�ת

לב7ל ח לה  היה לא י �"ל, לאכל ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹיכלי 
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מצרי  �רדפ� ��אחר אבל �"ל, ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָההס/רה

לפני ק�ה היה �אמת �בתח8ה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחריה ,

מ9לת �היא י �ס�. קריעת ְִִֶַַַַַָָָה#ד����ר���ה�א

ולז�ת ההס/רה ��7ל �חינת �הוא 9ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹרעה,

היה ולא ה/�רה אז לה  היתה לא י ְְְִֶַַַָָָָָָָֹֹלדעת,

ז"ל ר��תינ� �אמר� וזה �"ל. לזה ח ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלה 

ע"א)(זהר נו !" מה(�'ח י , �ל ה2ר �אמר ְֶֶַַַַַַַַָָֹ

!הינ� מא�8, א�8 �אי$]!ל�מר[��/�ה מאחר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

 %� ונט�ע� ����ר� ��ואחר �"ל. /�רה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָלה 

אב�ת �זכ�ת ה' חסדי ע"ב)על�9י קע !" )ר	מה ,(זהר ְְְִִֵַַַַָָֹ

החמ>, ה/ר אז הס/רה, �היא 9רעה ח נ��ר ֵֶַָ(ְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹואז

וכ�"ל. החמ> מ/ר 9סח �ל �ביעי אחר $�ְֵֶַַָָ(ְְִִֵֶֶַַַַועל

לט)9ר��וזה יב את(�מ�ת י*ראל �ני ו%אפ� ְְְְִֵֵֵֶֶַָֹ

מ+צרי  גר�� י חמ> לא י מ:�ת עגת ְְִִִִִֵַַָֹֹֹ(ֵַָה�צק

הינ� להתמהמ&, יכל� ��הכרח]!ל�מר[ולא ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹ

י מ+צרי , גר�� י חמ> ולא מ:ה לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָֹֹֹ(הכרח�

!יקא !הינ�]מד�ק['ר�� לצאת]!ל�מר[, �הכרח� ְְְַָֹ�ְְְֶַַָ)ְְֵָ

+�בא להתמהמ&, יכל� לא י �במנ�סה, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ�ח9ז�$

קצת ��הי$ הי� �א  הי�]ע�ד[�;פרי   � ְְִִִֶַָָָָָ

חס טמאה �ערי �חמי�י  �ק�עי$ ְַָ(ְְֲֲִִִִִֵַַָנ�ארי$

�הי �מחמת �היאו�ל� , להס/רה ח עדי$ ה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

'ד�ל, �ח9ז�$ מ�  ��רח� רק 9רעה, ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ�חינת

�"ל, מ:ה א  י חמ> לאכל ר�אי  הי� לא $�ֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

'ד�לה על%ה ית�ר� ה' �העל  מה �חינת ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָ�ה�א

לחמי�י  טמאה �ערי מחמי�י  הפ�, אל ְֲִִַָ(ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַמהפ�

עלי�$, !עת �חינת הוא מ:ה י קד�ה, ְְִִִֶַַַַָָ(ְֲֵַ�ערי

ה�"ל: מה+אמר �ראה החמי�י  �ער ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָ�חינת

צריכי$ועל���ב ה�"ל לח  לאכל �ר�צי$ ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַֹ

על�ידי ה%די  את �לטהר �לז די ידי  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָנטילת

ל*את ���כל די !עת �חינת �ה  החסד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמימי

�בחינת מ)א�ת , לב �מי ("ברי& אל א2א י ְְִִִִִֶֶַַָָָָ

לז�ת די ידיו את להג�י& צרי� $�ועל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָידי.

�חינת !עת, �חינת ה�מי , מ$ ללח  זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָעל�ידי

י לזה לז�ת אפ�ר �אי �מי , ל�  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמחלקת

להרהר צרי� $�ועל ה%די . טהרת על�ידי ְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָא 

��על אנחה, �חינת זה האכילה, קד  ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�ת��בה

. � �+באר מ� ה%די , את לטהר ז�כי$ זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹידי

ז"ל ר��תינ� �אמר� ח)וזה מ�נה ז *רק (טהר�ת ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

כ$ י נטילה, צריכי$ עסקנ%�ת �ה%די  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�+9ני

עסקנ%�ת, �ה%די  �+חמת  � $� ' ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנת�אר

�חינת �י�תר, ר�ח העצב�ת  � מת'�ר $�ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָעל

א�ת , �לטהר �לז צריכי$ $�ועל ידי , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָע:ב�$

$�ב)ועל סעי! קסג סימ� ח$י& ארח ער	� אפ�8(�לח� ְֵַ�ְֲִִִִַַָָָָֹ

�להפ� ידי , נטילת צרי� �ידיו א�כל �אינ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

/ל�י הע#ר י ידי , נטילת צרי� אינ� ְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָה+אכיל

די ה%די  את לטהר צרי� �ה�א !וקא, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�הא�כל

לח  �חינת !עת, �בחינת אכילת� �%היה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָלז�ת

�"ל. ה�מי  ִִַַַַָמ$

רביעיתועל��� מחזיק לי !וקא (�לח�צרי� ְְְְֲִִִִִֵַַַָָ�ְָ

א) סעי! קנט סימ� !וקאער	� מי  ועל�ידי קס), סימ� &�), ְְְִִִִֵַַַָָָָָָ

�ה�א מלכ�ת, �חינת ה�א רביעית מחזיק לי יְְְְֲִִִִִִֶַַַ

�חינת �ה�א !לת, �חינת וה�א הלי, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָ�חינת

�ה  החסדי , מימי ע  �כ��תמ8את ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָרביעית,

נע*ית אז �"ל, הא �חינת �ה�א !עת, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָ�חינת

ר�נ� תב� מ� ההי$, רביעית �חינת הא, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמה!לת

אחר מט)�מק�  סימ� א חלק מ�הר"� צרי�(ל
	טי $�ועל . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
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'ברא ז)!וקא]אד�[ח סעי! קנט סימ� ער	� י(�לח� , ְְַַַָָָָֹ�ְִִִָָָָ

י ה+לכ�ת, לת�� ימי  אריכת !וקא להמ�י� ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָצרי�

ל�  מ'רמ& ל& לית !ל��[ה+לכ�ת מעצמ� ל� ,]אי# ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַ

�ועל וכ�', ח%י  לת�כ& להמ�י� !וקא צרי� $�ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָעל

!יקא צרי� $די]�וקא[ אד  מח ה+י  �%ב�א� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

נמ�� �%היה אפ�ר אי י �"ל, הח%י  ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ�%מ�י�

ל�  מ'רמ& ל& לית י מעצמ�[מעצמ� ל� אי# ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָ

��ימי ]!ל אריכת נמ�� ידי  נטילת על�ידי י , ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

ה+לכ ז�כי$לת�� ידי  נטילת על�ידי י �"ל, �ת ְְְְִִִִֵַַַַַַַָ

�ה�א ה�פ� ח%י וה�א !עת, �חינת �ה�א ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַללח 

 � על ה+לכ�ת נקרא $�ועל �"ל, מלכ�ת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָ�חינת

�חינת כד)ה�לח$, כה �מ�ת ר�"י י(ע$� מלכי , �לח$ ַ)ְְְִִֵַַַָ)ְְִִַָ

�"ל: ה+לכ�ת �חינת נ�ל  �"ל האכילה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָעל�ידי

ה�לח$ועל���ג על �/�רה לעסק צרי� ְֲִֵַַַַַָָֹ)ְָ

א)(מג� קט� סעי! קע סימ� המ�כתאברה& ע#ר י , ְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

�+באר מ� ה/�רה עסק על�ידי ה�א ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהח%י 

ז"ל ר��תינ� �אמר� וזה ג)� . מ�נה ג *רק (אב�ת ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אכל� א�8 /�רה !ברי עליו אמר� �8א �לח$ לָ)ְְְְְִִֵֶָָָָָָֹ

ימי  ואריכת ח%י  הפ� ה�א י מתי , ְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָמ1בחי

�חינת וה�א �"ל, ה/�רה עסק על�ידי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ��מ��

�חינת �ה�א ה+לכ�ת �למ�ת הפ� זרה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָעב�דה

א�8 /�רה !ברי עליו �אמר� �לח$ אבל ְְְְִִֵֶָָָָָ(ֱֲָָאמ�נה.

מק�  �ל מ�לחנ� ה/�רה(�&)אכל� על�ידי י , ְִָ)ְְִֵֶַַָָָָ

נמצא ית�ר� �ה�א נמצא ית�ר�, א�ת� ְְְְִִִִִֶַַָָָָק�רי$

זה מ9ס�ק ראיה �הביא וזה ה�לח$, על  �ַַָ)ְְְִִֵֶֶֶָָָָ

כב) מא ה',(יחזקאל לפני א�ר ה�לח$ זה אלי ויד�ר ְְְֵֵֵֶֶַַַַ)ְְֲִֵֶָ

!יקא ה' הפ�]�וקא[לפני �"ל  � ית�ר� ה' י , ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ו�ל� . חס ה' 9ני ְְְֵַַַָָהס/רת

יז)9ר��וזה י �$(קהלת ��+ל אר> א�רי� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹ

האכילה על�ידי י יאכל�, �עת ו*רי� ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹח�רי 

�מל �חינת �ה�א ה+לכ�ת, �למ�ת ה�א �"לְְְְִֵֵֶַַַַַַ

$�ועל . � �+באר מ� ח�רי  ארח�$ ער	� (�לח� ְְְִֵֶֶַָָֹ�ְַָָֹ

א) סעי! קנז סימ� חכ ח$י& /למיד סע!ת זמ$ ְְִִִַַָָ)ְִַַָָ

!הינ� ��ית, �עה חמ�]!ל�מר[�תח8ת אחר ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

זה ועל�ידי �תפ8ה, �ת�רה �ה  �עסק� ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ�ע�ת

יכ�לי$ ואז �"ל, הא �חינת �ה�א לדעת ְְְְִִִֵֶַַַַַָז�כי$

ה!עת �למ�ת �ה�א חכ  /למיד סע!ת ְְִֵֶַַַַַָָ(ְֱֶֹלאכל

למד� $�ועל �"ל. ה+לכ�ת ��למ�ת �"לְְְְֵֵַַַַַַַָ

ז"ל ע"א)ר��תינ� י !" חכ (�(ת /למיד סע!ת זמ$ ְְֵַַַַַָ)ְִַַָָ

יאיר נר� ר�נ� תב וכ$ ה�"ל, אר> א�רי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ9ס�ק

אחר יז)�מק�  סימ� א חלק מ�הר"� �אכילה(ל
	טי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ה!עת: �למ�ת הוא ְְְִֵַַַַ�כ�ר�ת

ז"לוזהד ר��תינ� ע"ב)�אמר� ד !" ל(ס�טה ְְֵֶֶַַַָָָ

לידי �בא הע�ל  מ$ נעקר ידי  �נטילת ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהמזלזל

ימי  אריכת �חינת ה�א ידי  נטילת י ְְֲֲִִִִִִִַַַַָָענ%�ת,

�+באר מ� לפרנסה, ז�כי$ זה ועל�ידי �"ל,ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

וג  ה+�ציא, �ברת /ב�ת ע*ר י� $�ועל . �ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ

לה�לי  די אצ�ע�ת, �ע*ר ה9ת לאחז ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹצרי�

�חינת מע*ר, ל�לה� ה+לכ�ת כה)�חינת יח (�מ�ת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

$�ועל �"ל. וכ�' ע*ר�ת ח$י&*רי ארח ער	� (�לח� ְְֲֵֵַַַָָ�ְִַַָָֹ

יד)סימ� סעי! ה�אקסז ה'ד�ל י ��צע, המס�י$ 'ד�ל ְְִִַָָ)ִִֵַַָ

די ה8ח  את ��צע ה�א $�ועל מלכ�ת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַ�חינת

�"ל. ה+לכ�ת לת�� ימי  ואריכת ח%י  ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָלהמ�י�

$�טז)ועל סעי! לבצע(�& ר�אי ה��צע אי$ ְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

על�ידי י הע�ני , רב מ9י אמ$ �%כלה ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹעד

, � המל�� !קד�ה הח%�ת את מעלי$ ָָ(ְַָ(ְְֲִִִֶַַַָָה�רכה

להמ/י$ צרי� $�ועל �"ל. ה!עת �חינת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָ�ה�א

�רכה �מק�  �ה�א מ9יה , אמ$ �%כלה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָעד
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על־ידי ּדעת להמׁשי ּכח לֹו יׁש ואז ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלהם,

ּכּנ"ל: ֲִַַָאכילתֹו

ידים נטילת מהלכֹות ּפרקים ראׁשי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָקצת
א: הלכה הּפת ְֲִַַַָָּובציעת

אחראעּקר הּסטרא האחר[[[[התּגּברּות הּצד ְְְֳִִִֵַַַַַַָָָָ

הּטמאה) ּומּצה.]]]](צד חמץ וזה קדּׁשה. ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

ּבבחינת להרימן ּכדי ידים מא)נטילת ג נּׂשא(איכה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

על־ּכן הּׁשמים. מן לחם לקּבל ּכדי וכּו' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלבבנּו

אנחה. ּבחינת האכילה, קדם ּתׁשּובה להרהר ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹצרי

יב) נב תלכּון,(יׁשעיה לא ּתּקּוניםּובמנּוסה זהר (ּתּקּוני ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

ע"ב) קמו ּדף ז ּתּקּון מּׁשּוםאחרֹונים ּבתראה ּבפרקנא ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

ּכי ּבמנּוסה, הלכּו אז אבל הּתֹורה, קּבלת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשּיׁש

מּצה, אכלּו על־ּכן עליהם ּפרעה רׁשּות עדין ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹהיה

ׁשּכתּוב לט)ּכמֹו יב וכּו'.(ׁשמֹות הּבצק את וּיאפּו ְְְֵֶֶַַָָֹ

הּתֹורה, עסק ּבבחינת הּׁשלחן על ללמד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻצרי

ׁשּכתּוב ּכמֹו לּמּוד, ּבחינת הּוא א)האכילה נה (יׁשעיה ְְְְֲִִִֶַַָָָָ

הפ מתים מּזבחי אכלּו ּכאּלּו ואכלּו. ׁשברּו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָֹלכּו

הּוא הּׁשלחן כד)החּיים. כה ׁשמֹות רׁש"י ׁשלחן(עּין ְְְִִֵַַַַַַָֻֻ

יז)מלכים, י חֹורים(קהלת ּבן ׁשּמלּכ ארץ אׁשרי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

חסד, ּבחינת ּבמים הּנטילה יאכלּו, ּבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוׂשרי

ּבחינת מלכּות, ּבחינת רביעית מים. מקוה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַּבחינת

הּדעת הא ונעׂשה ׁשלמּות[[[[ּדלת על רֹומזת ה האֹות ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגברא]]]]הּדעת וכח ּכלי ההין. רביעית ּבחינת , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָֹ

לּטל,]]]]אדם[[[[ צרי ּבידיו אֹוכל ּכׁשאינֹו אפּלּו , ְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ

ּבברּכת ּתבֹות עׂשר .צרי אין הּמאכיל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּולהפ

ּכנגד האצּבעֹות, ּבעׂשר לאחז צרי וגם ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּמֹוציא,

על־ידי ּבֹוצע. המסּבין ּגדֹול עׂשרֹות. ׂשרי ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָֻהּמלכּות,

הּדעת: נׁשלם ּבכׁשרּות ְְְֲִִַַַַָָאכילה

ב ֲָָהלכה

יאיר,]]]]מּובא[[[[איתאּכי נרֹו רּבנּו ּבדברי ְְִִִִֵֵֵַָָָ

מד)(לּקּוטי סימן א חלק ׁשהּואמֹוהר"ן ּכף, מחאת ענין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

על־ידי ארץ־יׂשראל, ּבבחינת האויר לזּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכדי

ּדידים ּפרקין ּוׁשמֹונה הּידים[[[[עׂשרים ׁשל ,]]]]ּפרקים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

נ ידם ו)תעֹוררׁשעל קיא ׁשעּקר(ּתהּלים מעׂשיו, ּכח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובזה ׁשם, עּין זה, על־ידי ארץ־יׂשראל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻקדּׁשת

מּבּול, ּבחינת ׁשהם המבלּבלֹות, מּמחׁשבֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָנּצֹולין

ארץ־ קדּׁשת ׁשּממׁשיכין ועל־ידי ּבלּבּול, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֻּבחינת

ּבארץ־יׂשראל ּכי מּבּול, מּבחינת נּצֹולין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָיׂשראל

היטב: ׁשם עּין מּבּול, היה ֵֵֵַַָָָֹלא

ּכיוזה האכילה, קדם ידים נטילת ּבחינת ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ

הינּו אחת, ּבחינה הם ּותפּלה ]]]]ּכלֹומר[[[[אכילה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

ואכילה ּתפּלה על־ידי ׁשּנעׂשה ּברּורים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבחינת

רק הּוא האכילה קדּׁשת עּקר ועל־ּכן ְְֲִִֵַַַַַָָָֻּכּמּובא.

ארץ־ ּכי הּׁשפע, ּכל נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבארץ־יׂשראל

נעׂשין הּברּורים וכל אמּונה, ּבחינת הוא ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל

ּבּמאמר רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ּכּמּובא, אמּונה ְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָָָעל־ידי

סב)"וּיּסב" סימן א חלק מֹוהר"ן הּמאכלים(לּקּוטי ׁשּברּור ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבבחינת אמּונה, על־ידי ג)הם לז ּורעה(ּתהּלים ְְְְֱִִִִֵֵֵַַָ

ּבבחינת ארץ־יׂשראל על־ידי נעׂשה וזה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאמּונה,

מאמּונה(ׁשם) נּזֹונין ׁשּׁשם אמּונה, ּורעה ארץ ׁשכן ְְֱֱִִֵֵֶֶֶָָָָָ

לראֹות צריכין ועל־ּכן הּברּורים. ּכל ידּה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשעל

מארץ־יׂשראל, האכילה ׁשל הּׁשפע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהמׁשי

ולזה ּבארץ־יׂשראל. אֹוכל ּכאּלּו אכילתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָוׁשּיהיה

ּוׁשמֹונה עׂשרים לעֹורר הּידים, לחּבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָצריכין

מעׂשיו,]]]]ּפרקים[[[[ּפרקין ּכח נתעֹורר ידם ׁשעל , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּכּנ"ל ארץ־יׂשראל, ּבחינת ּכאן נעׂשה ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכדי



הלכ�ת לסע�הֲִֵָל
	טי ידי� בנטילת כזָ�ְְִִִַַָ

רא�י. ה�ר�ר נע*ה �%היה די /פ8ה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלעני$

על�ידי ��ת/#$ ה+��ל 9ג  �חינת ית/#$ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ�בזה

$�#/ ה�א �קד�ה האכילה י �"ל, ִָ(ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָאר>�י*ראל

הרא��$, אד  חטא �חינת �ה�א ה+��ל, 9ְְְִִֵֶַַַַָָָג 

חטא �עצמ� היה וזה �רע, ט�ב נתערב יד� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�על

ה+��ל, יב)!�ר ו את((רא�ית �*ר ל ה�חית י ְְִִִִֵֶַַָָָ

+�בא. ורע ט�ב נתערב זה ועל�ידי וכ�', �ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ!ר

/פ8ה על�ידי ה�ר�ר וע#ר י� , �כל לברר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוצרי�

�בחינת ה/פ8ה �%היה צריכי$ $�ועל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָואכילה,

היה לא י ה+��ל, 9ג   � �אי$ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאר>�י*ראל

מ��ל 9ג  מת#ני$  � $�ועל �"ל, מ��ל  �ְְְְִֵַַַַַַַָָ

וכ$ ה/פ8ה, על�ידי �+בררי$ ה�ר�רי  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעל�ידי

$� ' להי�ת צרי� �ר�רי , $� ' �ה�א ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָהאכילה

�"ל. ה+��ל 9ג  לת#$ אר>�י*ראל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ�בחינת

�%�כלועל��� די ידי , נטילת צריכי$ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

�בחינת ידיו ב)ל*את קלד ידיכ ()ה'י& *א� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

על�ידי מע*יו, ח נתע�רר זה �על�ידי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקד�,

9רקי$ ��מ�נה �חינת]3רקי�[ע*רי  �ה�א , ְְְְְִִִִִֶֶַָָ

ל*את אפ�ר אי י �"ל, אר>�י*ראל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(ְקד�ת

ידי  י מ#ד , נטילה �לי ה%די  ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�לח�ר

ה$ ח)עסקנ%�ת מ�נה ז *רק אחיזת(טהר�ת וע#ר , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

�פרט +�בא, אצ�ע�ת ���9לי אחרא ְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָָה;טרא

�%די  נ�גע ה1ה 9ג  �ע#ר ה�"ל, ה+��ל 9ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָג 

�בחינת]�וקא[!יקא טו), א !מי (י�עיה ידיכ  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ה%די  �מטהרי$ מק!�י$ �אי$ זמ$ וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמלא�,

ת�ב� מ� להרימ , אפ�ר אי ה�"ל (�&)מ9ג  ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

!מי  ידיכ  וכ�' עיני אעלי  9יכ  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בפר*כ 

�בחינת �קד�ה ה%די  ל*את צרי� י ְִִַָ(ְִִִִֵֵַַָָָָמלא�,

קד�ת על�ידי �אז +�בא. קד� ידיכ  ַ(ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ*א�

!ידי  9רקי$ ��מ�נה ה�די�[ע*רי  
ל ]3רקי� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

מע*יו ח מ�חינת אר>�י*ראל קד�ת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ(ְְִֵנתע�רר

טה�רי  מי  על�ידי ה%די  מטהרי$ $�ועל �"ל.ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָ

ה%די  מ$ מעבירי$ זה �על�ידי נטילה, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�ל

ה)�חינת קכד ה+��ל,()ה'י& מי ה1ד�ני , מי  ְְִִִִִֵֵַַַַַ

א�ת  ל*את יכ�ל ואז �"ל, �%די  ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ�אחיזת 

קד�ת נתע�רר זה ועל�ידי �קד�ה, ַ(ְְְְִֵֵֶַָ(ְְְִַָ�לח�ר 

לאכל יכ�לי$ ואזי ה+��ל, הפ� �ה�א ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאר>�י*ראל

האכילה, על�ידי לברר אר>�י*ראל, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ְִ�קד�ת

!�ר 9ג  על�ידי ��ע*ה וער��ב 9ג  ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָלת#$

�"ל. ַַַַה+��ל

לנטילהועל��� �ל  לי ער	�צריכי$ (�לח� ְְְְִִִִִֵֵַָָ�ְָָ

א) סעי! קנט סימ� ח$י& �בירתארח $�#/ על רמז , ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

ועכ�ו +�בא, זה עו�$ על�ידי ��ע*ה לי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

$�ועל �"ל. �ל  לי צריכי$ $�ועל ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָנת/#$,

י נטילה, ��עת טמאה לק�ל על�לי$ ְְְִִִַָָ(ְֲִִֵַַַה+י 

$�על אחיזת , ע#ר �ה%די   �� ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת

�עצמ , ה+י  �לט+א לפ'  ו�ל�  חס ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹיכ�לי 

נדבה '�מי הי� ��/ח8ה �+��ל, �היה מ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

�8ה , 9ג  על�ידי למ��ל נתה9כ� ��ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָואחר

ה+י  לטהר די וכ�', �נ%י  מי  צריכי  $�ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַועל

מי  על�ידי נס/8קי$ ה+��ל מי י ה%די , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ�על

על�ידי זה עו�$ וטהרת $�#/ ע#ר י ְְְֳִִִִֵֶַַַָָטה�רי ,

!הינ� טה�רי , וכ$]
זה�[מי  +�בא. מקוה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

טבילת מ� מ+� טהרה $� ' ה�א ידי  ְְְֳִִִֵַַַַַָָָָנטילת

וה7בילה, ה�טילה �וי  ה  !יני  �בכ+ה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמקוה,

על�ידי �/#�נ� ה+��ל, 9ג  לת#$ �אי  ה  יְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ
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ידי , נטילת �חינת �עצמ� �1ה� �טבילה, ְְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָטהרה

!יקא �רביעית מקוה]�וקא[�!ינ� �ע�ר �ה�א , ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ

�'מרא +�בא ה/�רה ר�"ימ$ וע$� ע"ב יז !" (*סחי& ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

אחרינא) לי/נא ר�"י וע$� ע"א לח !" נזיר :ש&, ְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ג ֲָָהלכה

ינהג�" מרחמ� 
י � מ�� "ויהי ה�אמר ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָעל��י

) �נינאמ�הר"��ל��טי ב[) ��]חלק ע � ז, סימ� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ותלמיד �� 
לל �ת �על�ידי �� 
תב& ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמה

וכ�': אכילה �עת� הרצ(� להארת ְְְֲִִֶֶַַָָָָז(כה

דיוזהא לסע!ה, ידי  נטילת �חינת ְְְְִִִִֶַַַָ)ְֵָ

!קד�ה, אכילה �בחינת האכילה ָ(ְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָ�/היה

נע*ה �1ה הרצ�$, הארת אכילה ��עת ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�+ת'8ה

�%� ה%די  מ�חינת ה9רנסה ��מ�כת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל�ידי

ז� $�ועל וכ�', החכמה הרצ�$�י  להארת כי$ ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

!יקא אכילה �+אמר]�וקא[��עת  � ע%$ , ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָ

י האכילה, קד  ידי  נטילת �חינת וזה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹה�"ל.

�+י , א�ת  �מטהרי$ ה%די  ���טלי$ ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָעל�ידי

מ%  הרצ�$ הארת עליה  ממ�יכי$ זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל�ידי

ה% , מי �חינת �ת�� ה%די  נכללי$ ואז ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהחכמה,

+�בא מקוה, �חינת ה�א מי  רביעית יְְְִִִִִִֶַַַָ

יז)��9סקי  א�ת רא סימ� דעה י�רה י�ס! ((ית ְִִֵֵֵֶַָָ

ה�0רה[�+!א�ריתא #�
מטהר] רביעית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

ת�ב� מ� י , �חינת ה�א �מקוה ְְְְְִִִֶֶֶַָָ�מקוה.

י) א $((רא�ית�ועל י+י , קרא ה+י  �למקוה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

ה%די  �ה  �+טהרי  מי  הרביעית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָעל�ידי

הינ� ה% , �חינת �ת�� ה%די  נכללי$ זה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָעל�ידי

האכילה]!ל�מר[ ע#ר ואזי החכמה. י  �בחינת ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָ

ה9רנסה ע#ר י א�8, מ%די  נמ�כת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוה9רנסה

ואזי �"ל, החכמה �י  �%� ה%די  מ$ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנמ�כת

ונת'8ה נמ�� אזי מ� , האכילה לק�ל ��1כי$ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

קד�ת ע#ר �1ה האכילה ��עת הרצ�$ ַ(ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהארת

ֲִָָהאכילה.

הרצ�$וזה להארת לז�ת ה/כלית ע#ר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ה+#יפי$ מאירי$  �� ה�"ל החכמה י  י ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָה�"ל,

�חינת זה ותלמיד, $� הארת �חינת �ה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָה�"ל

�ה�א ה�ל� , עליו ר�נ� מ�ה �ל ה!עת ֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהארת

וע#ר ה�"ל. �+אמר  � +�ב$ ה1ה, ה!עת ְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהאיר

י*ראל את �לה�ציא ול�מר לה:יל ה�א ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹה!עת

על הרחמנ�ת ע#ר �1ה ו�ל� , חס העבר�ת ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָמ$

ה  י*ראל מהיכ$ �%�דע למי קד��, ע  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָי*ראל

רחמנא מעו�נ�ת לגמרי רח�קי  ה  אי� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָלק�חי ,

י�ילנ�[לצל$ להאיר]ה' ��1כה �מי . � ע%$ וכ�', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

חטא מל �לה:יל  �ל�מר  �י*ראל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָה!עת

ה�"ל, ה+#יפי$ �חינת מאירי$ זה על�ידי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָועו�$,

נמ�� מ�  א�ר ה�"ל, החכמה י  ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ�חינת

ז�כי$ זה ועל�ידי ה�"ל,  %� �%� מה%די  9ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָרנסה

�ע#ר נמצא, האכילה. ��עת הרצ�$ ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָלהארת

מעו�נ�ת, �מירה על�ידי נמ�� הרצ�$ ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהארת

מ�ה �חינת �ה�א ה�"ל, ה!עת על�ידי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ��מ��

ה�א 9גמ  ע#ר ו�ל� , חס העו�נ�ת וכל �"ל,ְְְֲִַַַַָָָָָ

�מק�  ז"ל ר�נ� �דברי +�ב$ ידי , ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ�בחינת

א)אחר סו סימ� א חלק מ�הר"� �אמר�(ל
	טי מ� , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ז"ל א)ר��תינ� מ�נה ב *רק לידי(אב�ת �א א/ה ואי ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

!יקא עברה לידי �חינת]מד�ק[עברה, וזה . ְְֲֲִֵֵֵַָָָ�ְְִֶַָ

�+ק� , �+רד� ה+��ל �ד�ר ה�אמר ידי  ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָע:ב�$
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ת�ב� כט)מ� ה מ+ע*נ�((רא�ית ינחמנ� זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ

�חינת �ה�א ה9ג , ע#ר י וכ�', ידינ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ�מע:ב�$

�חינת ו)עצב�ת, ו נ�גע(�& ה�א ל��, אל ו%תע:ב ְְְִִִֵֵֶַַַַַָ

!יקא 9ס�ק]�וקא[�%די  על ר�נ� �דברי +�ב$ , ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

'�בי�  �+אמר ה+�בא ה�"ל, ידינ� ְְֲִֵֵַַַַַָָָ�מע:ב�$

נו)ה��רי ' סימ� א חלק מ�הר"� � .(ל
	טי ע%$ , ֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

�ה �י �%די , נ�גע העבר�ת ל 9ג  ע#ר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הע�ל  ל לל ,&8 ה/�רה ל לל%�ת ְַָָָָ(ְְִִַַָָָ�חינת

קד  ה'ד�ל אלעזר ר�י �אמר מ� ,�8)ְְִֶֶֶַַַָָָָֹ

לתרי$ וי ואמר, ידיו �ני �הרי  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהס/8ק�ת�

מעלמא !אתאביד� זהר/�ר�ת ע"א, סח !" (סנהדרי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ע"א) צט !" ת�בו$רא� �כמ� יג). מח ידי(י�עיה א. ְְְִֵֶַַַַָָָָ

י �מי . ט9חה וימיני אר> "!יסדה הק"מה (זהר ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

ע"א) עלמאה ה�א �רי� קד�א �רא ְְְִָָָ(ְְַָָָ�א�ריתא

הע�ל�[ את ה�א ��ה4ד�
 ר �ה�א] �0רה רא , ֶֶַַָָָָָָָ

חס ה9ג  ע#ר $�ועל ה%די , �/י ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָ�חינת

�בחינת ה%די  ואזי �ה%די , מ'יע ְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָו�ל� ,

יב)(�מ�ת ה!עתיז ה�א מ�ה י בדי , מ�ה וידי ְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹ

עברה. מידי �לה:יל  ל�מר  �י*ראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�+איר

מ+�� ה!עת �מס8ק �ט�ת ר�ח �� ��כנס ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ�מי

מ'יע אזי ועו�$, חטא איזה וע�*ה ו�ל�  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָחס

ה9ג  וע#ר ה/�רה, לל%�ת �ה�א למ�ה, ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹה9ג 

!יקא וידי בדי , מ�ה וידי �בחינת �"ל, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ�%די 

��אמר]מד�ק[ וזאת ב)�"ל, נו יד�(י�עיה ו�מר ְ�ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָֹֹ

!יקא יד� �מר רע, ל :]מד�ק[מע*�ת ְְֲֵֵַָָָָֹ�ָ

צריכי$נמצאב $�ועל �%די . ה9ג  �ע#ר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

�בחינת ה!עת, �ה�א ה+ח אל ה%די  ְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹל*את

ב) קלד די()ה'י& וכ�', �ברכ� קד� ידיכ  *א� ְְְְְְִִֵֵֶֶָֹ

�חינת �ה�א ה!עת, קד�ת הארת ְִֶַַַַַ(ְְְִֶַַָלהמ�י�

!יקא ה%די  על על�ידי]�וקא[מ�ה, לה�צל די , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

�%די  /ל�יי  החטאי  ל י עברה, מידי ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָזה

די]�וקא[!יקא ידי  נטילת �חינת וזה �"ל. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ

!יקא ה%די  את מימי]�וקא[לטהר על�ידי ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ה!עת �1ה �"ל, החכמה י  �חינת �ה  ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָה!עת,

וזה �"ל, העו�נ�ת מל י*ראל את �מטהר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ:יל

!יקא האכילה קד  �/היה]�וקא[ע�*י$ די , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

�"ל: הרצ�$ הארת �בחינת ְֲִִִֶַַַַָָָָָהאכילה

ידי �מיג �נטילת ו�ל� , חס �+זלזל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ע> אכילת 9ג  �חינת ה�א נטילה, �לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹוא�כל

י ��/�רה, העו�נ�ת ל �לל� ורע, ט�ב ֲִֵֶֶַַַַָָָָָה!עת

ע אכילת 9ג  ידי ,ע#ר �בחינת ה�א ה!עת < ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָ

ו)�בחינת ג וכ�'.((רא�ית ו/אכל מ9רי� ו/#ח ְְְְִִִִִִֵַַַַַֹ

הארת �� מאיר �אי$ מאכל �אכל� ה9ג  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוע#ר

מ$ אפ�8 הל מ$ למעלה ה�א הרצ�$ י ְְֲִִִִַַָָָָָֹהרצ�$,

 �� אי$ רצ�$ �בחינת ו�  !קד�ה, ְְִִֵַָָָ(ְִַַַה!עת

אחרא ה;טרא ה�מאה)[אחיזת (צד האחר ]ה�ד ְֲֳִִֵַַַַַַַָָָָ�ְָ

י ע"ב)לל, רנד !" *ק	די �מח�בה(זהר 8א ְְְֲִֵַַַָָָָֹֹ

הת רר�[את�רר� למעלה]!�'� מח
בה אבל , ְְְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָ

�חינת �ה�א ה!עת, מ$ למעלה ה+ח�בה, ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמ$

 �� לה  אי$ הל, מ$ למעלה �ה�א ְְִֵֶֶַַָָָָֹהרצ�$,

יאכל �8א ית�ר� ה' רצה $�ועל לל. ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹאחיזה

�בחינת &8 �היא אכילה רק הרא��$ ְִִַָ(ֲִִִֶַָָָָאד 

י�  �� הרצ�$ מ$ למ7ה אבל הרצ�$, ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהארת

מ�  ורע, ט�ב ה!עת ע> לבחינת אחיזה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאיזה

��ביל היה האד  �ריאת ע#ר י לל. יאכל ְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֹלא

הארת לבחינת ��למ�ת �%זה רצ�$, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�חינת
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ר�נ� �דברי +�ב$ ה�למ�ת, /כלית �1ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהרצ�$,

מק�מ�ת �כ+ה ז)ז"ל סימ� )נינא מ�הר"� ל
	טי ,(ע$� ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

נד9ס� בר �קצת  ע+נ�, �;9ר �ס�9ריו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָ�בפרט

הר"נ נא)�*יח�ת ל(א�ת �ל ר�$ ר�נ�, �מ�ה , ְִֵֶֶַַַָָָֹ

היה הס/8ק�ת� �עת �למ�ת� /כלית ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָה�ביאי ,

�ת�� ��ס/8ק הרצ�$, �למ�ת לתכלית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ה'יע

ואד  ��רצ�נ�ת. רצ�$ !רעוי$, רעוא ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָ�חינת

��למ�ת ז� למעלה /כ. �%'יע נברא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרא��$

�ג$�עד$, /כ. ה��יב� $�ועל רצ�$, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָלבחינת

טז) ב /אכל((רא�ית אכל ה'$ ע> מל עליו ויצו ְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹ

ולכא�רה רא
�#[וכ�'. נצט�ה]�במ ט ל+ה ק�ה, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

�8א ה�א האזהרה ע#ר הלא ה'$? ע> מל ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹלאכל

�8א האילנ�ת �אר �בו!אי ה!עת, מע> ְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיאכל

נאמר ול+ה מה , מ8אכל ימנע� מי עליה , ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ(הזהר

אכילת א� /אכל?! אכל ה'$ ע> מל �פר�� ְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹֹל�

ה  י האד , �למ�ת ע#ר ה  �עד$$' עצי 9ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָר�ת

&� �+איר אכילה �חינת ה�"ל, !קד�ה ְֲִִִֵֶַַַָָָ(ְֲִִָאכילה

�אי  ז� האכילה �על�ידי הרצ�$, ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָהארת

��ת, אכילת �חינת �1ה ה�למ�ת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָלתכלית

�חינת היא י*ראל �אכל� ה+$ י ה+$, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאכילת

�היא הרצ�$, הארת �חינת &8 �היא ְִִֶֶַַָָָָ(ֲִִֶָאכילה

�+אמר ��ת�אר מ� מ�ה, �חינת מה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�חינת

מ$, נקרא זה  � על י טו)ה�"ל, טז לא(�מ�ת י ְְִִִֵֶַַַָָֹ

�ה�א מ�ה, �זכ�ת ירד ה+$ י ה�א, מה ְְִִֶֶַַַָָָֹידע�

ה�"ל. הרצ�$ הארת �חינת מה, ְְִִֶַַַַַַָָָ�חינת

אכילתוזה �חינת �ה�א ��ת, אכילת �חינת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָ

ת�ב� מ� כה)מ$, *ס	ק אכלה�(�& מ�ה ו%אמר ְְִֶֶֶַָָָָֹֹ)

ע#ר למדי  אנ� �מ�  מ$. אכילת על ��אמר ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָה%� ,

זה מ+קרא ז"ל ר��תינ� �8מד� מ� ��ת, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאכילת

���ת סע!�ת �ל� ע"ב)לאכל קיז !" אכילת(�(ת י . ְֱֶָֹֹ)ְֲִִַַַַָָ

מ�יחי$ זה ���ביל +�בא מ$, �חינת היא ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ��ת

וכ�' ל+$ זכר מ�9ת �/י �י$ ע"בה9ת ק !" (*סחי& ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

מביאי�) �אי� ד"ה 8&)�ספ�ת היא ��ת אכילת י , ְֲִִִִִֵֶַַָָ)ָ

�חינת רצ�$, �חינת ה�א ��ת י רצ�$, ְְְִִִִַַַַָָָ�חינת

�(ת) ליל �חינת(קי"	� וכ�', הנחל/נ� �ברצ�$ �אהבה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

!רעוי$ 
 רצ�נ�ת[רעוא י]רצ�# ���ת, ��ת'8ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

�חינת ��ת, ענג �חינת זה ��ת יד)אכילת נח (י�עיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

י %ד�ע, רצ�$ �חינת זה ה' על ה', על /תע�ג ְְִִִֶַַַַַַַָָָאז

$' נהר עד$ זה את[ענג (ה�ר!יב�ת ג נ ע א�ת��ת ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

'עד#' ה0יב�ת 
ל הרא
�נ�ת הא�ת��ת ה� ענג) 0ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹיבת

'#�' �איתא]'נהר' �בא[מ��
ה#ד��] �1הר ְִֶֶַַַַָָָָָֹ

ע"א)(זהר כו !" �חינת(רא�ית י), ב יצא((רא�ית ונהר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹ

�חינת ה�א ועד$ ה'$, את לה�ק�ת סדמעד$ (י�עיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

וכ�'ג) ראתה לא ע"ב)עי$ לד !" �חינת((רכ�ת �ה�א , ְְְִִֶַַַָָָָֹ

+�ב$ הרצ�$ הארת �חינת �1ה� הרב, ְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָה2גת

החכמה י  �חינת זה מעד$ יצא ונהר ה�"ל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ�+אמר

�חינת על�ידי ה!עת הארת מ�חינת ��מ�� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָה�"ל,

הינ� ה'$, את מ�קה �ה�א �"ל ע*בי$]ה�[מ�ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

$'� !אתר�יא� ה�דלי�[�ד�אי$ �ד
אי� ע+בי� ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

הינ�] �# לה�ק�ת ]
ה�[, י*ראל, נ�מ�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

וטהרה. קד�ה עליה  להמ�י� ְֳָָָ(ְְְְֲֲִֵֶַַָ�להחי�ת 

�ה וזה ��ת �ל סע!�ת �ל� �חינת ְְְִֶַָֹ)ֵֶֶַָ

�1הר +�בא ,$' נהר עד$ ��ת, ענג ְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ�חינת

�ה  ותלמיד, $� הארת �חינת זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה#ד��,

ה�"ל, החכמה י  �חינת ה!עת, הארת ְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָ�חינת

סע!ת י �"ל. מעד$ ה%צא נהר �חינת ַ(ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ה�א

�ה�א ה/למיד, הארת �חינת הוא ��ת ְְִִִֵֶֶַַַַַָָליל
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ג)ּבחינת ו ׁשּזה(יׁשעיה ּכבֹודֹו, הארץ כל מלא ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹ

ה[[[[ּבחינת קּדיׁשין]]]]ספירת ּתּפּוחין חקל ּמלכּות, ְְְֲִִִִִַַַַַַַ

קדֹוׁשים[[[[ ּתּפּוחים הּוא]]]]ׂשדה ׁשחרית סעּדת . ְְְֲִִִֵַַַֻ

ּכּידּוע, ּכתר ּבחינת ׁשהּוא קּדיׁשא, עּתיקא ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבחינת

מקֹום אּיה ּבמּוסף אז ׁשאֹומרים ּכמֹו אּיה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָּבחינת

ּבחינת ׁשהּוא הּבן, הּׂשגת ּבחינת וזה וכּו'. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָּכבֹודֹו

ּבן ּכללּיּות ּבחינת הּוא ׁשליׁשית סעּדה ְְְְִִִִֵֵַַָָֻאּיה.

זה נכללין ׁשּיהיּו הּׁשלמּות עּקר ׁשּזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָותלמיד,

זעיר סעּדת ּבחינת הּוא ׁשליׁשית סעּדה ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָֻֻּבזה,

ספירֹות:[[[[אנּפין ׁשׁש ּכלּולים ּבֹו עליֹון, לעֹולם ּכיּנּוי ְְְְְִִִִֵֶַָ

יסֹוד הֹוד נצח ּתפארת ּגבּורה ּבחינת]]]]חסד , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ

יד)(יׁשעיה ׁשהּואנח יעקב, כח)נחלת כו (ׁשמֹות ְְְֲֲֶַַַַָֹ

ׁשאכילת נמצא, הּקצה. אל הּקצה מן ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמבריח

הּנ"ל. הרצֹון הארת ּבחינת הּוא ְִֶַַַַַָָָָׁשּבת

ׁשּנצטּוהוזה ּגן־עדן עצי אכילת ּבחינת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּתאכל. אכל הּגן עץ מּכל הראׁשֹון, אדם ֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹעליהם

הם ּכי ענג, ּבחינת הם ּגן־עדן ּפרי אכילת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּכי

אבל וכּנ"ל. וכּו' מעדן הּיצא הּנהר יד על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּגדלים

ּכי ּכלל, לאכל ׁשּלא הזהירֹו ורע טֹוב הּדעת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמעץ

הארת מּבחינת רק אכילתֹו ׁשּיהיה רצה יתּבר ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָה'

אחרא הּסטרא אחיזת ׁשם ׁשאין הּצד[[[[הרצֹון ְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּטמאה) (צד ׁשאכל]]]]האחר ועל־ידי ּכּנ"ל. ּכלל ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

נמׁש זה על־ידי הּדעת, מעץ הראׁשֹון ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָאדם

ּדמסאבא הּטמאה[[[[סטרא הם]]]]צד הּטהרֹות וכל , ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻ

מעדן יצא נהר ּבחינת ׁשהם מקוה מי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל־ידי

ּכדי האכילה, קדם ידים נטילת ּבחינת וזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוכּו',

זהמת מּפגם הּידים ׁשל[[[[לטהר הּנחׁש,]]]]לכלּוכֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻ

הּמים ועל־ידי ּכּנ"ל, ּבּידים נֹוגע הּפגם ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָׁשעּקר

החכמה, ים ּבבחינת הּידים ונכללין ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָנטהרין

נכללין ׁשהּידים ּוברכּו, קדׁש ידיכם ׂשאּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבבחינת

ׁשּנקרא החכמה ים ּבחינת ׁשהּוא קדׁש, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבבחינת

ּבים ׁשּיׁש מהּידים האכילה נמׁשכת ואז ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹקדׁש,

הרצֹון הארת מתּגּלה האכילה ׁשּבאֹותּה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהחכמה,

ּבבחינת להיֹות צריכה אכילתנּו ּכל ּכי ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָּכּנ"ל,

לפני הּמאכל ּכׁשּמּנח אפּלּו ּכי ּכּנ"ל, הרצֹון ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהארת

מּבי הּמזֹון להֹוציא לבּקׁש צרי הּוא עדין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהאדם,

הּמל[[[[מלּכא ׁשאיתא]]]]מּבית ּכמֹו ּבּזהר]]]]ׁשּמּובא[[[[, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ע"ב)הּקדֹוׁש סב ּדף סבא,(ּבׁשּלח המנּונא רב על ְְַַַַַַַָָָָ

היה לא לפניו מּוכן הּמאכל ׁשהיה ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשאף־על־ּפי

מזֹונֹו, על ׁשהתּפּלל עד לאכל להתחיל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַֹרֹוצה

מלּכא מּבי ּדאתיהב עד הּמל[[[[ואמר מּבית ]]]]ׁשּיּנתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכדי הּידים ׁשּנֹוטלין ידים, נטילת ּבחינת וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָוכּו'.

מלּכא מּבי הּמזֹון ׁשּימׁש]]]]הּמל מּבחינת]]]]מּבית , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ּבזה ׁשּיתּגּלה ּכדי ּכּנ"ל, החכמה ּבים ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּידים

ּדיקא ואז הרצֹון, הארת הּתר]]]]ּדוקא[[[[הּמאכל ְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ּכּנ"ל: יׂשראל ְֲִִֵַַַַָלאכילת

ע"א)ּבחינתוזהד נה ּדף מכּפר(ּברכֹות ׁשלחן ְְְְְִֵֶַַַָָֻ

הרצֹון מתּגּלה ידּה על ּדקדּׁשה אכילה ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכּמזּבח,

ׁשהּוא ותלמיד, ּבן ּכללּיּות מּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשּנמׁש

ּכּנ"ל, עוֹונֹות הפ ׁשהּוא מׁשה, ׁשל הּדעת ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַֹּבחינת

ּבחינת יט)(ּבמדּברׁשהּוא ׁשּזֹוכיןיד נא סלח ְְְְִִִֶֶַַַָ

חנּכה, לבחינת זֹוכין זה ׁשעל־ידי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻּביֹום־ּכּפּור,

ּבן ּכללּיּות ּבחינת ׁשהיא הּבית, חנּכת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֻּבחינת

ׁשם עּין הּנ"ל ּבּמאמר זה ּכל ּכמבאר ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹותלמיד,

ּבׁשעת ׁשּזֹוכין הרצֹון ׁשהארת נמצא, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיטב.

ועל־ּכן עוֹונֹות, סליחת מּבחינת נמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָהאכילה

נאמר הּקרּבנֹות ּבכל ּכי ּכּמזּבח, מכּפר ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשלחן



הלכ�ת לסע�הֲִֵָל
	טי ידי� דנטילת ְְִִִַַָ�ָ 32

�חינת וזה וכ�"ל, הרצ�$ הארת �חינת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָלרצ�$,

ג) ג /מת�$,((רא�ית $9 �� ת'ע� ולא תאכל� לא ְְְְְִִֵֶֹֹֹ)

האכילה: ה�א הא;�ר ע#ר י ה:��י, על ֲִִִִִִַַַָָָָה�סיפה

ע"ב)ועל���ה ד !" �נטילת(ס�טה המזלזל ְְְְִִֵֵַַַַַָ

וכ�'. ה!עת ע> 9ג  �חינת מיתה, ח%ב ְְְִִִֵַַַַַַַָָָידי 

ע#ר י 9רנסה, ל� אי$ י עני, נע*ה $�ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָועל

�י  �%� מה%די  נמ�� והע�יר�ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָה9רנסה

ידי  נטילת על�ידי נמ�� �1ה �"ל, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהחכמה

$�ועל ע"ב)�"ל. סב !" אנא(�(ת חס!א, רב אמר ְְֲִֵַַַַַַַָָָָ

חפנאי מלא לי ויהב� מ%א חפנאי מלא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹֹמ�אי

ונתנ�[טיב�תא מי�, חפניי� מלא ידי נטל0י אני ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹ

ט�ב חפניי� מלא הע�יר�ת]לי נמ�� מ�  י , ְְְֲִִִִִִַָָָָֹ

החכמה, �י  �%� ה%די  מ�חינת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָוה9רנסה,

�"ל: ידי  נטילת �חינת 1�ְְִִִֶֶַַַַַָה

א)ועל���ו סעי! קנט סימ� ח$י& ארח ער	� (�לח� ְֵַ�ְִִִַַָָָָֹ

/למיד, �חינת זה לי �ל , הלי �%היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָצרי�

ז"ל ר�נ� �דברי נג)+�בא סימ� א חלק מ�הר"� .(ל
	טי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

�8א די �למה להי�ת הלי צריכה $�ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹועל

,&� �+כניסי$ ה+י  /�ציא �8א חסרה, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ/היה

�ל �ס �חינת �1ה �מלאה, �למה /היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָרק

הארת י �מלא, �ל  �%היה �:רי� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�רכה,

האר> כל מלא �חינת מלא, �חינת ה�א ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹה/למיד

�חינת ט)ב�ד�, לד ר�ח("ברי& מלא נ�$ $� ויה��ע ְְְִִִַָ)ִֵַַָ

!יקא מלא עליו, ידיו מ�ה סמ� י ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹחכמה

!יקא]מד�ק[ ואז �ס�פ�. ה�"ל �+אמר +�ב$ , ְ�ְְְֲַַַַַַָָָָָ

ה�א]�וקא[ /למיד �חינת �ה�א �הלי ְְְְְִִִֶֶַַַַָ

מימי �חינת לק�ל י�כל אז �במלא&, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹ��למ�ת

האר> כל מלא �חינת החכמה, י  �חינת ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹה!עת,

ואז ותלמיד, $� �חינת �יחד נכלל ואז ב�ד�,ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

ידי  מ�חינת ה%די  את לטהר י�כל זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעל�ידי

ידי מ�חינת ידי , ע:ב�$ מ�חינת ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָעסקנ%�ת,

יע*� �ה/למידי  הע#ר זה י �"ל. ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָעברה

!הינ� ז"ל, ר�נ� �דברי +�ב$ אחרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָ/למידי 

מעו�נ�ת,]!ל�מר[ לה:יל  �ע�ל  ה!עת להאיר ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

�"ל: ידי  נטילת �חינת 1�ְְִִִֶֶַַַַַָה

ד ֲָָהלכה

�(כחה" �קע�" ה�(רה בעל��י חלק מ	הר"� (ל�טי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ח) לס(פ,.עסימ� ,�מרא ה�(רה 
ל �� � ְִֵֵַַָָָָָָֹ

לענינינ�,וה�לל, ה+כרח 'ד�ל �ק:�ר ְְְִַַָָ)ְְְִֵָָ

!ג�פא מז�נא להכניע ה��5[�:ריכי$ �ה�א]מז�# ְְְְְְִִִֶֶַַַָָ

כו)�חינת כה מז�נא((רא�ית �להג�יר ע*ו, עקב ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

ה7
מה[!נ�מתא על�ידי]מז�# ז�כי$ וזה . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָ

�%/ער וה�יר ה�'�$ ק�ל 
�תע�רר[�+מ�יכי [ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַ

ה'$, את ה+�קה ה#�ל �חינת �ה�א ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָלעתיד,

�ה  והריח�ת ה%רא�ת ל 'דלי  זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�על�ידי

!נ�מתא ה7
מה[מז�נא �חינת]מז�# י), ג את(�& ְְְְְְְִִֶַַָָָָָ

�חינת ה�א ה#�ל �1ה ואירא. $'� �מע/י ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹקל�

י) ב וכ�'.(�& ה'$ את לה�ק�ת מעד$ ה%צא נהר ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

�חינת כב)וה�א כז �ה�א(�& יעקב ק�ל ה#ל ְְֲִֶַַַָֹֹ

אחרא !סטרא עקב (צד[מכניע האחר ה�ד 
ל ְְְֲֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

�בחינת]ה�מאה) כו), כה �עקב(�& אחזת ויד� ַ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

היטב:  � ע%$ וכ�', ְֵֵֵֵַָָע*ו

ה/פ8הולז�"ת על�ידי ה�א ה#�ל לזה ְְְְְִִֵֶַַַָ

מ�ציאי$ זה �על�ידי ח, ה�על �ל !י$ ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹ�בחינת

אחרא ה�מאה)[מה;טרא (צד האחר ל]מצד ְֳִִֵֵַַַַַָָָָ�ְָָ
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ה!עת ונת'8ה ��לעה, ה!עת מימי וכל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ(ְַה#ד�ה

�בחינת ט)!קד�ה, יא !עה(י�עיה האר> מלאה י ְִ)ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

'רי  נע*י$ זה ועל�ידי מכ;י , ל%  +י  ה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאת

ה�ב�אה, נמ�� זה ועל�ידי ית�ר�, ב�ד� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָונת'8ה

�ר�ר ועל�ידי המד+ה, נת�רר נב�אה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָועל�ידי

ה#ד��ה, האמ�נה ח�1ק ע#ר זה על�ידי ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָהמד+ה

�אי הע�ל  �ח!�� �למה לאמ�נה ז�כי$ ְְְֱִִִֵֶֶָָָָָואז

�1ה אמ�נה, על�9י א  י �דעת לה2יג� ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָאפ�ר

ית�ר� �ה' להאמי$ ה#ד��ה האמ�נה יס�ד ְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָע#ר

ועל�ידי ה+חלט, מאי$ י� הע�ל  את ְְְֵַָ(ִֵֵֶַַָָָָ�רא

ואז לעתיד, �ל הע�ל  לח!�� ז�כי$ ז� ְְֱִִִֶֶָָָָָאמ�נה

ע#ר י אר>�י*ראל, �בחינת הע�ל  ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתנהג

�חינת על�ידי ה�א אר>�י*ראל ו)קד�ת קיא ()ה'י& ְ)ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

!הינ� וכ�', לע+� ה'יד מע*יו על�ידי]!ל�מר[ח ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָֹ

�חינת הע�ל , ח!�� א)אמ�נת א ((רא�ית ְְֱִִִֵַַָָ

מ� וכ�' ה�מי  את אלהי  �רא ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹ�רא�ית

�ברא�ית 9תח זה ���ביל  � ר�"י 9�ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָר�

לכ�� �%�כל� די וכ�' ה'יד מע*יו ח ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹמ�� 

אר>�י*ראל קד�ת �ע#ר נמצא, ְִֵֶֶַָ(ְְְִִִֵֶֶֶַָָאר>�י*ראל.

!הינ� הע�ל , �ח!�� �+אמיני$ על�ידי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָה�א

מאי$,]!ל�מר[ י� הע�ל  את �רא ית�ר� �ה' ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וע#ר �"ל. וכ�' �רא �רא�ית ת�ב� מ�ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ה�'חת� מת'8ה  �� אר>�י*ראל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ(ְקד�ת

�בחינת יב)ית�ר� יא אלקי�("ברי& ה' עיני /מיד ְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

וכ�'. &�ְָ

אר>�ולעתיד �בחינת הע�ל  ל �%תנהג ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

על�ידי רק הע�ל  ל יתנהג אז �"ל, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָי*ראל

י/ער ואז לגמרי, ה7בע וית�7ל לבד ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָה�'חה

וזה]יתע�רר[ וכ�', ונפלא�ת ה�'חה �ל �יר ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

ה'$, את ה+�קה ה�"ל ק�ל �חינת ה�א ְְִִֶֶַַַַַַַָה�יר

!נ�מתא למז�נא ז�כי$ זה ה7
מה[�על�ידי ]מז�# ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

!ג�פא מז�נא ה��5[�מכניעי$ ויד�]מז�# �חינת , ְְְְְְִִִַַַָָָ

היטב זה ל  � ע%$ וכ�', ע*ו �עקב ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחזת

אי$ י  מ�י ועמ#י  ארי  !ברי  ה  י ִִִֵָ(ֲִַ(ְֲִִֵֵֵָהיטב,

לה : ֲֶָֹער�

יוזהא ה;ע!ה, קד  ידי  נטילת �חינת ְְְְִִִֶֶַַַַָֹ)ִָ

את לק!� צריכי  אנ� קד��, ע  י*ראל �ני ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאנ�

אכילתנ� �%היה עד 'ד�לה �קד�ה ְְֲִִֵֶֶַָָָ(ְֲִִֵָאכילתנ�

!נ�מתא מז�נא ה7
מה[�בחינת �בחינת]מז�# , ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ

כה) יג האכילה(מ�לי �1את נפ��, ל*בע אכל צ!יק ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

!יעקב מ;טרא יעקב[היא 
ל �ה�א]מ�ד אבינ�, ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹ

!ג�פא מז�נא ה��5[מכניע סטרא]מז�# �ה�א ְְְְְִִֶַַַָָָ

ע+ו[!ע*ו 
ל �"ל.]צד ע*ו עקב �חינת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

את �לק!� לטהר האכילה קד  צריכי$ $�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹועל

זה על�ידי ח לנ� �%היה די �מי , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידינ�

!ג�פא מז�נא ה��5[להכניע מז�נא]מז�# �להג�יר ְְְְְְְְִִַַַַָָָ

ה7
מה[!נ�מתא אכילתנ�]מז�# �%היה די ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

!נ�מתא מז�נא ה7
מה[�בחינת .]מז�# ְְְְְְְִִִַַָָָָ

על�ידיוזה י לסע!ה, ידי  נטילת �חינת ְְְְִִִִֶַַַָ)ְִֵַָ

אנ� זה על�ידי �מי , ידי  נטילת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמצות

על�ידי �%�צאי$ ה�"ל ה!עת מימי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַממ�יכי 

ז�כי$ זה �על�ידי �"ל, ח ה�על �ל ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹה/פ8ה

ה�הר להמ�י� ��1כי$ עד ה�"ל, ה�חינ�ת ְְְְִִִֶַַַַַַָָָלכל

נמ�� זה �על�ידי ה'$, את לה�ק�ת מעד$ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה%צא

!נ�מתא מז�נא ה7
מה[�חינת �מכניעי$]מז�# ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

!ג�פא ה��5[מז�נא אחזת]מז�# ויד� �בחינת , ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

!יקא ה%די  נ�טלי$ זה �ב�ביל ע*ו. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ�עקב
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מז�נא]�וקא[ �ה�א ע*ו עקב הכנעת ע#ר י , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ה��5[!ג�פא !יקא]מז�# ה%די  על�ידי ה�א , ְְְְִֵַַַַַָָָ

ויד�]�וקא[ ע*ו, �עקב אחזת ויד� �בחינת . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ה�א]מד�ק[!יקא ההכנעה ע#ר �אמת י , ְְַָ�ְֱִִֶֶַַַָָָ

ה�אמרי  ה�חינ�ת ל י ה%די , קד�ת ְֱִִִִֶַַַַַָָָ(ְְֵַעל�ידי

ידי , �חינת על�ידי נמ�כי   8 ה�"ל ְְְִִִִֵַַַָָָ(ְַַַָ�ה/�רה

/פ8ה על�ידי ה�א ה!עת מימי המ�כת ע#ר יְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

�%די  ה�א ח �חינת וע#ר �"ל, ח ה�על ְְִִִֶַַַַַַַַַַַָֹֹ�ל

�בחינת ב)%ד�ע, ל ידיה .(א$�ב ח ְְִִִֵֶַַַַָֹ

�+ת89ל�י ה�"ל ח ה�על �ל הח ע#ר ְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹ

לכל �%זה ה�א ה/כלית ע#ר ה�"ל, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ/פ8ה

הע�ל  ח!�� לג�8ת �%זה די ה�"ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָה�חינ�ת

�האמת ע�ל  �אי ל ויאמינ� �%דע� ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָ�ע�ל ,

את �רא ית�ר� �ה' מח!�, �הע�ל  �ה�א, מ�ְְֶֶָָ)ְִֶֶַָָָָ

נמ�� זה ועל�ידי ה'מ�ר, הע!ר אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהע�ל 

אמ�נת לג�8ת ה�א �ע#ר נמצא, וכ�'. ה�"ל ְְְֱִִִֶַַַַַָָה�'�$

�רא �רא�ית �חינת �ה�א הע�ל , ְְִִִֵֶַָָָָח!��

ה�א זה וכל האר>, ואת ה�מי  את ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹאלהי 

�חינת �ה  וכ�', לע+� ה'יד מע*יו ח ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹ�חינת

!ברא�ית !עב!א אתו$ ��מ�נה א�ת��ת[ע*רי  ְְְְִֶֶַָ)ְְִִִֵָ

מע+י רא
ית ��מ�נה]
ל הע*רי  �ה  , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

ה' �רא ��ה  %ד�ע. �רא�ית ��9ס�ק ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָא�ת%�ת

��מ�נה הע*רי  וא�8 ה�ריאה, ל את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָית�ר�

!ידי  9רקי$ ��מ�נה ע*רי  �חינת ה  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאתו$,

ה�די�[ %ד�ע.]3רקי ְִִֵַַַַָָ

/פ8הנמצא, ה�על �ל הח זה �על�ידי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

אתו$ ��מ�נה ע*רי  נת'8ה זה על�ידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָה�"ל,

!ברא�ית מע+י רא
ית[!עב!א 
ל ,]א�ת��ת ְ)ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

!ידי  9רקי$ ��מ�נה ע*רי  �חינת 3רקי[�ה�א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

מ�]ה�די� הע�ל , את ית�ר� ה' �רא ��ה  , ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

יג)�ת�ב מח וימיני(י�עיה אר> יסדה ידי א. ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

הת'�8ת �חינת ה�א זה וכל וכ�', �מי  ְְְְְִִִִֶַַָָָָט9חה

נמ�� זה �על�ידי וכ�', הע�ל  ח!�� ְְְֱִִֵֶֶַַָָָאמ�נת

ה�"ל ה#�ל �חינת �ה�א ה'$ את ה+�קה ְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָה�הר

וכ�'. אחזת ויד� �בחינת ע*ו עקב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה+כניע

�ה  ידי , �חינת ה�א זה ל� מחמת $�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָועל

אתו$ ��מ�נה ע*רי  �חינת ח, ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ�חינת

9רקי$]א�ת��ת[ ��מ�נה ע*רי  �חינת וכ�'. ְְְְְִִִִִֶַָ

ה�די�[!ידי  ח!���]3רקי היה זה על�ידי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הח זה נמ�� �אמת $�על �"ל, ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהע�ל 

!יקא ידי  !יקא]�וקא[לבחינת יד  ועל . ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָ

אחזת]�וקא[ ויד� �בחינת ע*ו, עקב מכניעי$ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

!יקא ויד� ע*ו, זה]מד�ק[�עקב �ב�ביל �"ל. ְְְֲֵֵַַָָָ�ְִִֶַַָ

!יקא ה%די  י]�וקא[נ�טלי$ האכילה, קד  ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ

להכניע]�וקא[!יקא יכ�לי$ ה%די  קד�ת על�ידי ְְְְֵַַַָָ)ְְְִִִַַַַַָ

!ג�פא ה��5[מז�נא ע*ו,]מז�# עקב �חינת �ה�א ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ

�/היה ז�כי$ ואז �"ל. אחזת ויד� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ�בחינת

!נ�מתא מז�נא �בחינת ה7
מה[האכילה ,]מז�# ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָ

יעקב, זרע �ה  י*ראל אכילת �חינת 1�ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה�

ה�טילה מימי י �"ל, �ידיו ע*ו עקב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ�+כניע

ה�הר נמ�� יד  �על ה!עת, מימי �חינת ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה 

מז�נא להכניע ז�כי$ זה �על�ידי מעד$, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה%צא

ה��5[!ג�פא ויד�]מז�# �בחינת ע*ו, עקב �ה�א , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

וכ�"ל: ע*ו �עקב ְֲֵֵֶֶַַַָֹאחזת

ה�טילה�ב�בילב �ל ה+י  �%הי� צרי� זה ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

מלאכה �ה  נע*� �8א קסמי  סימ� ער	� (�לח� ְֲִֶֶַַָָָֹ�ְִָָָ

ב) �ל סעי! הלי �%היה  ' א), סעי! קנט סימ� &�), ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
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אחרא ה;טרא אחיזת �ה  י� המלאכ�ת ל יְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָ

ה�מאה)[ (צד האחר �ה�ל��י ]ה�ד ��אחזת ֵַַַַַָ�ְְְֱִֶֶֶֶַָ

המלאכ�ת ל ל�לי$ ��ה  מלאכ�ת, ְְְְִֵֶֶַַָָָָות�ע

מלאכ�ת ות�ע ה�ל��י  ל י ְְְִִֵֶַַָָָָ��ע�ל ,

מ1המת �אכל]מ'כל��[נמ�כי$ על�ידי ה�ח�, ְִִִָ)ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ה�ח�, עצת על�ידי ה!עת מע> הרא��$ ְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָאד 

נתק8ל זה יט)�על�ידי ג /אכל((רא�ית א�9 �זעת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

יז)לח , *ס	ק &�) �+� /אכל�ה, �ע:ב�$ ְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹ

וע#ר %ד�ע. מלאכ�ת ות�ע ה�ל��י  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָנמ�כי$

מע> �אכל �אכילה, היה הרא��$ אד  ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחטא

!הינ� ורע, ט�ב �אכל]
זה�[ה!עת ה�"ל, 9ג  ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ

!ג�פא מז�נא �חינת �ה�א א;�ר, �ל ְְְֲִִֶֶַַָָָמאכל

]5�ה� הרא��$]מז�# אד  י ע*ו, עקב �חינת , ְְֲִִִֵֵַַָָָָ

�ע#ר ע"ב)פר לח !" הט(סנהדרי� ה�ח� י עה�, ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

ל� ה)ואמר ג אכל�((רא�ית �י�  י אלהי  ידע י ְְְְֱֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

ז"ל ר��תינ� ואמר� וכ�'. (רא�יתמ+�� ר(ה (מדר� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

זהר ח, סימ� (רא�ית *ר�ת )נח	מא מדר� ד, א�ת יט ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹ*ר�ה

ע"א) לו !" �ברא(רא�ית אכל הע> מ$ לה  �אמר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

�מע י הע�ל , �ח!�� פר� נמצא הע�ל , ְְִִִֶֶַַָָָָָָָאת

�חינת �ה�א ה�ח�, א)לעצת ג וה�ח�((רא�ית ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

זה ל �על�ידי ה�"ל, �ה/�רה ה�אמר ער�  ְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה

הע�ל . �ח!�� הפירה ְְְִִִֵַַָָָמת'�ר

�ה�א�י ח ה�על �ל ה/פ8ה �על�ידי מ� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

�ה/�רה מבאר ער� , היה וה�ח� �חינת ְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָֹמכניע

עד ה�"ל ה�חינ�ת לכל ז�כי$ זה על�ידי ְְְִִֵֶַַַַַַַָה�"ל,

ח!�� �ל האמ/ית האמ�נה לג�8ת �1�ְֱֲִִִִֶֶַָָָכי$

מז�נא �בחינת האכילה זה �על�ידי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהע�ל ,

ה7
מה[!נ�מתא חס]מז�# להפ� כ$ מ� �"ל, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

היה וה�ח� �חינת ו�ל� , חס �+ת'�ר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָו�ל� ,

ו�ל� , חס הפיר�ת מת'�רי$ זה על�ידי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָער� ,

ה�פרי  הא9יק�רסי  !ע�ת ו�ל�  חס ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ�מת'�ר

האכילה ואז וזכר . �מ  י+ח הע�ל , ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָ�ח!��

!ג�פא מז�נא ה��5[�בחינת נחל�]מז�# י , ְְְְֱִִִֶַַָָָ

!נ�מתא ה7
מה[מז�נא עקב]מז�# �מת'�ר �"ל ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

זהמת �ה�א 
ל[ע*ו, �ה�א]לכל�כ� ה�ח�, ֵֶָ)ְֲִֶֶַַָָ

!ג�פא מז�נא ה��5[�חינת ה�א]מז�# זה וכל . ְְְְְִֶַַָָָ

ה�ח�, לעצת ��מע הרא��$ אד  חטא ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ�חינת

�9ר�ה,  � ה�אמר ער�  היה וה�ח� ְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָ�חינת

ה!עת, מע> ואכל הע�ל , ח!�� �ע#ר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָוכפר

אחרא !סטרא אכילה (צד[�ה�א האחר ה�ד 
ל ְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מז�נא]ה�מאה) ע#ר �ה�א א;�ר, �ל אכילה , ַ�ְְֲִִִֶֶַָָָ

ה��5[!ג�פא ית�ר�]מז�# �ה' �אמת $�ועל . ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָ

ה#�ל עליו המ�י� �לת#נ� עליו לרח  ְְְְִִֵַַַָָָָָָרצה

�9ר�ה  � ת�ב� מ� ה'$, את ְְֶֶֶַַַַָָָָָָה+�קה

י) ג וכ�',((רא�ית ואירא $'� �מע/י קל� את ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

!ג�פא מז�נא �מכניעי$ ח�זרי$ זה מז�#[�על�ידי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

5�!נ�מתא]ה� מז�נא ה7
מה[�מג�ירי$ ,]מז�# ְְְְְְְִִִַַַָָָָ

אבל ,�8� החטא $�#/ �אמת התחיל זה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָועל�ידי

%ד�ע. מ�יח �%בא עד לגמרי נת�רר לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹעדי$

קלל�ת, ות�ע ה�ל��י  'ר  חטא� ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָועל�ידי

ות�ע ��ל��י  להתי'ע צריכי$ זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ�על�ידי

נמצא, וכ�'. א�9 �זעת �חינת �ה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָמלאכ�ת,

ות�ע ��ל��י  ל�לי � המלאכ�ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ל

זהמת אחיזת �ה  י�  8 
ל[מלאכ�ת ]לכלכ� ְָ)ֲִֵֶַָָ)ְֲִַ�ֶ

מת'�ר יד� �על ה�"ל, מל ההפ� �ה�א ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�ח�

!ג�פא מז�נא ו�ל� , ה��5[חס וכ�"ל.]מז�# ְְְְְַַַַָָָ

�לטהר לק!� �:ריכי$ ה�טילה �ל ה+י  $�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָעל

!נ�מתא למז�נא לז�ת די ה%די , את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ�ה 
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ה7
מה[ מי ]מז�# �%היה צריכי$ $�על �"ל, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

�ה  יהיה �לא די מלאכה, �ה  נע*ה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�לא

מ1המת אחיזה 
ל[��  די]מ'כל�כ� ה�ח�, ֲִִָ)ְְֲִִֵֶַַָָ

לה  �%היה די ה%די , את יד  על לטהר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ���כל

!ג�פא מז�נא להכניע ח]5�ה� �ה�א]מז�# ְְְְְִֶַַַַָָֹ


ל[זהמת מז�נא]לכל�כ� �להג�יר �"ל, ה�ח� )ְְְְֲִִֶַַַַַָָָ

ה7
מה[!נ�מתא �חינת]מז�# �ה�א �"ל ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

�"ל: וכ�' יעקב �ני �ה  י*ראל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹאכילת

יועל���ג �למה, הלי �/היה צריכי$ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ

לעתיד, �%ת'8ה ה�פלא ה!עת על ר�מזי$ ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָה+י 

ל%  +י  ה' את !עה האר> �מלאה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�חינת

!הינ� ה', את לדעת ה�א ה!עת וע#ר ְְְְִִֶַַַַַַַַָמכ;י .

קדמ�$,]!ל�מר[ יחיד ית�ר� �ה�א �להאמי$ לידע ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

הינ� ה+חלט, מאי$ י� ה��רא ה�א ה%�צר, ְְַָ(ִֵֵֵֵַַַַה�א

וכמבאר]!ל�מר[ ה�"ל, הע�ל  ח!�� אמ�נת ְְְֱִַַַַַָָָֹ

�מלאה �חינת ה!עת, �על�ידי ה�"ל ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָ�ה/�רה

��1כי$ עד ה�"ל, ל�חינ�ת ז�כי$ וכ�', !עה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהאר>

הינ� ה�"ל, הע�ל ]!ל�מר[לאמ�נה ח!�� אמ�נת ְְֱֱִַַַַַָָָָ

�חינת �ה�א ה�"ל ה!עת וזה �"ל. ע#ר ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָ�ה�א

על�ידי א  י �לק�ל� לה2יג� אפ�ר אי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָמי ,

�בחינת �ה�א אמ�נה, �חינת �ה�א לי,ְְְֱִִִִֶֶַַָ

המד+ה י ה�"ל, �ה/�רה �+באר מ� ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָֹהמד+ה,

ל �אמת י האמ/י, ה!עת �ל הלי ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָה�א

החכמי  �ל אפ�8 הע�ל  ל �ל ֲֲִִֵֶֶַַָָָָה!ע�ת

המד+ה, �כח רק ה�א הל ה'ד�לי , ְְְְְִִֶַַַַַַַֹֹוהח�קרי 

לא וזה ה', את לדעת רק ה�א האמ/י !עת יְֲִִִֶֶַַַַַָָֹ

ה!עת לזה י לל, ולטע  לה2יג עדי$ ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹהתחיל�

יחידי  ונ�ראי  'ד�לי  צ!יקי  א  י ז�כי$ ְְְִִִִִִִִִֵַָאי$

ה!עת לה2יג ח �נ� אי$ אנ� אבל ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ��!�ר�ת,

�אנ� �אמ�נה רק להתח1ק צריכי  ואנ� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָה1ה,

�אנ� על�ידי ��ת�רר המד+ה, �ר�ר על�ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָז�כי$

�+באר מ� אמת, לצ!יקי להתקרב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָֹז�כי$

הא9יק�רסי  הר�עי  א�8 $�ועל ה�"ל, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ה/�רה

ה:!יקי  !עת על לסמ� ר�צי  ְִִִִֵֶַַַַַָֹ�אינ 

�כל וט��פ  נפ�  �געל וה  ְְְְְְִִֵַַַָָָֹה#ד��י ,

המ�#>, �*כל  לחקר חפצי  ה  ָ(ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָֹה/או�ת,

�מבל�ל מערב �8ה  המד+ה ח �אמת $�ְָ(ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעל

לאמ�נ�ת א� 'ד�ל�ת פיר�ת לידי ��אי  ְְֱִִִֵֶֶַָעד

מה!עת ול�אב לינק אפ�ר אי י �זב�ת.ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ

את �לברר לק!� ��1כי$ על�ידי א  י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָה#ד��,

לצ התקרב�ת על�ידי אמ/%י ,המד+ה !יקי  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ

לאמ�נה ז�כי$ ואז מברר, המד+ה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�על�ידי

�המד+ה, ה�א האמ�נה ע#ר י !קד�ה, ְְֱִִֶַַַָָָ(ְְִֵָ�למה

אמ�נה, צריכי$ אי$ מבי$ �ה2כל �+ה יְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

המברר, המד+ה וזה ה�"ל, �ה/�רה ְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָֹֹוכמבאר

���אב לי �חינת ה�א אמ�נה, �חינת ְְְֱִִִֵֶֶַַָ�ה�א

ה�"ל, �ה/�רה מר+ז וזה ה!עת, מימי ְַַַָָ(ְְְֵֵֵֶַַַַ�מק�ל

�אנ� וה�בחי  ה/ארי  ל� .�;�  � ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�תב

המד+ה �בחינת ה   8 ית�ר� א�ת� ְְִִֵֶַַַָ(ְְֲִִַָָמתארי$

�חינת וזה ד)וכ�', פא �חינת()ה'י& ח'נ�, לי�  ְְְְְְִִִִֵֶַַַ

יג) מד �;�..(י�עיה  � ע%$ וכ�' יתארה� �ב+ח�גה ְְְְְֳֵֵַַַַָָָָ

ה9ס�ק �ל ה��9ט ה9ר�� י לי, �חינת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָוזה

מ� לי, ע*%ת על נאמר יתארה� ְְְְֱֲֳִִֵֶַַַַָָ�ב+ח�גה

 � �ב+ח�גה(�&)�ת�ב �+קצע�ת יע*ה� ְֲֵֶַַַָָָ)ְַָ

�זב%�ת אמ�נת מ'נ�ת מד�ר ו�  וכ�', ְְְְְְֱֳִִֵֵַַָָיתארה�

ידי מע*י ואב$ ע> זרה �עב�דה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�+אמיני 

אחרא !סטרא לי  �חינת �1ה� ה�ד[אד , 
ל ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ה�מאה) (צד �זב%�ת,]האחר אמ�נ�ת �ה  , ֵַַַָ�ְְֱִֵֶָ



הלכ�ת לסע�הֲִֵָל
	טי ידי� דנטילת לזָ�ְְִִִַַָ

9ני  ל על אבל מ+�. ואב$ �ע> ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�+אמיני 

�להפ� לי , מע*%ת מד�ר �ה9ס�ק  � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמבאר

�ה�א ית�ר�, �ה' ה#ד��ה אמ�נה ְְֱִֶַַַָָָָ(ְַ�#ד�ה

לתאר ז�כי$ זה �על�ידי המברר, המד+ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�בחינת

הג�ני  ��בחי  �תארי  ית�ר� א�ת� ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ�ל��ח

י �ר�חנ%�ת, לי �חינת ה�א זה ל רא�י,ְְְִִִִֶַָָָָ

ה  א�ת� �מ��חי$ �+תארי$ וה�בחי  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָה/ארי 

מה פ�  חד ל אלק�ת� ה2גת לק�ל לי ְְֱִֵֵַַַַַָָֹ

�ל�& 
ער ל �[!מ�ער�
 מה !פי אחד ,]!ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

לל &� /פיסא מח�בה לית �אמת אי#[י ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

!לל �0פסת � /פ�8ת]ה�ח
בה על�ידי רק , ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

!הינ� ות��ח�ת, /ארי ]!ל�מר[ו�יר�ת ְְִ)ְְְְְִַַָָ

�ל��ח� לתאר� ר��ת �רחמיו לנ� ��ת$ ְְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָ��בחי 

עלינ� להמ�י� ח לנ� י� זה על�ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ה ,

�חינת נע*י$ זה �על�ידי ה#ד��ה, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָהאמ�נה

פ�  חד ל אלק�ת� ה2גת �ה  לק�ל לי ְְֱִֵֵֶַַַַָָָֹ

�ל�& !מ�ער 
ער[מה�
 מה !פי אחד !ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

.] ל � ְִ

ידי ועל��� נטילת �ל הלי �/היה צריכי$ ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

�/�כל די וח;ר�$, 9ג   �� �לי ְְְְְִִִֵֵֶַָָ��למ�ת

ה!עת מימי �חינת �ה  ה+י  את �להכיל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָלק�ל

אפ�ר �אי לעתיד, �%ת'8ה ה!עת �ה�א ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָה�"ל,

�חינת �ה�א �למה, לי על�ידי א  י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלק�ל�

��ב�רה 9ג�מה �הלי י �מת#$, המברר ְְְְִִֶַָָָ(ְְְֶַַָֹמד+ה

�בחינת יג)היא ב לא(ירמיה א�ר נ��רי  �ארת ְְְְֲִִִִִִֶַָָֹֹֹ

 "�הע על ��אמר ה+י , הע�ל�[יכל� ]א��ת ֱִִֶֶַַַַָָָ�ָָ

$�על �זב%�ת, אמ�נ�ת לה  �%� ְְֱִִֵֵֶֶַַָה�פרי 

יד& על לק�ל די �למה, הלי �/היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכי$

לאמ�נת ז�כי$ זה �על�ידי ה�"ל, ה!עת ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַמימי

הכנעת ע#ר זה �על�ידי �"ל, הע�ל  ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָח!��

!ג�פא ה��5[מז�נא !נ�מתא]מז�# למז�נא וז�כי$ ְְְְְְְְִִִַָָָָ

ה7
מה[ �"ל:]מז�# ה�טילה �נת ע#ר �1ה ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ה7מא�ת,�ב�בילד מל מטהרי$ מי  זה ְְֲִִִִִֶַַַָ)ְ

ג�$ מי , �לי קד�ה ל��  לכנס אפ�ר ְְִִַָ(ְְְְְִִֶָֹואי

וכ$]!דגמת[ �ק�מ�, ��קר וכ$ �עב�דת , ההני  ְ�ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ידיו ל7ל א� לט�ל צריכי$ ות�רה /פ8ה ְְְְִִִִִֶָָָָֹֹֹקד 

י מ7מאת$ ע�לי  אינ  ה7מאי  ל וכ$ ְִָָ(ְְְִִִִֵֵֵַַָָ�מי ,

�ל ה!עת על מר+זי  מי  י מי , על�ידי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַא 

י ה�ריאה, לכל קדמ� מי  י הע�ל , ְְְִִִִִַַָָָָָח!��

ר��תינ� �אמר� מ� ה+י , הי� ה�ריאה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהתחלת

א)ז"ל א (רא�ית הע�ל (ר�"י ח!�� �ע#ר נמצא, . ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ה!עת �ר� ע#ר  � $�ועל ה+י , מ$ ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָֹהתחיל�

ורק ה7הרה ע#ר זה �על�ידי הע�ל , ח!�� ְְֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל

יס�ד ע#ר זה י ה', �עב�דת נכנסי$ זה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָעל�ידי

�חינת הע�ל , �ח!�� להאמי$ ה#ד��ה ְְְְֱֲִִִַַַָָָָָהאמ�נה

התחלת �ה�א וכ�', אלהי  �רא ְְְֱִִֵֶַַָָָֹ�רא�ית

ל להפ� י וה7הרה, ה#ד�ה ע#ר וזה ְְֳִֵֶַָָָָ(ְְִֶַַַָה/�רה,

מ1המת נמ�כי$ 
ל[ה7מא�ת ה�ח�]מ'כל�כ� ַ)ְְִִִָ)ְֲִִֶַַָָ

זהמת וע#ר ה7מאה ע#ר  �+� מיתה, ֲַ(ְְִַָ(ִִִִֵֶֶַַָָ�הביא


ל[ ה�פרי ]לכל�כ� �ל הפירה ה�א ה�ח� ְְְִִִֶֶַַַָָָ

�ה  מי  $�ועל ו�ל� , חס הע�ל  ְְְִִֵֵֶַַַָָָ�ח!��

נמ�� זה �על�ידי ה�"ל, ה!עת מימי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ�חינת

ה7הר�ת ל זה על�ידי הע�ל , ח!�� ְְֱִֵֶַַַָָָָאמ�נת

ועב�דה קד�ה ל��  לכנס אפ�ר ואי ֲַָָ(ְְְְְִִֶֶָָָֹ��ע�ל ,

עב�ד�ת וכל ה#ד��ת ל י מי , על�ידי א  יְְִִִִֵַַַָ)ְֲָ

��1כי$ הע�ל  ח!�� �ל ז� �אמ�נה /ל�יי  ְֱִִִֶֶֶָָָה'

על�ידי �מי , טהרה על�ידי עצמ� על ְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַָָלהמ�י�

ה7הרה על�ידי י ה!י$, פי נטילה א� ְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָטבילה


