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סֵֶפר

אמת 
ואמונה

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

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

ַרִּבי  הַָרב  וְַרּבֵנּו  מֹוֵרנּו  ּוְקדֹוׁשֹו  יְִׂשָרֵאל  אֹור  ָחכְָמה  ְמקֹור  ֹנבֵַע  נַחַל   הֲָאִמִּתי 

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.

הלכ�ת ֲִֵָל	�טי
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הלכ�ת המח�רֲִֵָל	�טי ְְֵַַַַָהק�מת

המח�ר ְְֵַַַַָהק�מת

מהה�ע� עזרני. �ה עד א
ר ה' את אדה ֲֲִֶֶֶַַַַַָָֹ

וכ�', אלהינ� �ה' מי וע�ה. אמר וה�א ְְְֱֲִֵֵַַַָָָֹאד�ר

�מני, �אבי ירי� ת 
מא !ל מעפר ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָמקי�

צח הארת, אר �זה, �מצחצח צח לאר ְֶַָָָ&ְְְְִֵַָלקרבני

וג� .(ה)ת יס ר מי ,
בח יס ר מי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָה+חצחת.

�בר �תה)ה, 
בח 
ל ה)
נת 
�ל יד�ע ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ�י

�המע, א� !ה�א, �מא על לכתב� העל� ְְְְְְֵַַַַָָָָָ&הר-ל�

לקח יסי. �ונב האמת, ��עי 
י�ה/ד ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ�ספריו

,�כח ה' ח0ני א
ר א)ה �דברי ע,�נ �עי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹל���

�י וידע וי��יל �יבי הא)ה, �1פרי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהמבארי�

עליו, 
�תב(י וה-ד)ת וה(ה)ת ה2בחי� ְִֶַָָָ&ְְְְְִִַַַָָ�ל


בחי לקרס)י הגע(י לא �עדי לברכה, ְִֵֵ&ְְְְְֲִִִִִַַַָָֹזכרנ

�אי עד ותק  �גד)ת מעלת �גבה �י ,ְְֵַָָ&ְְְֲִִַָָָָ(ה)ת

וה)ב לד�ר יכל ה ה �2אי מה (כלית, �ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָס

ְַֹלח
ב.

�עצמי
ב�ח� ידע 
אני ידע, ה�א ל�ת ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

,�הל עד �אתי �י אנכי מי �י עלי, ער�י ְֲִִִִִִִֶַַָָָֹמע�ט

�ר�� העמדי� �א)� !ברי� �בפרט ספרי�, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלח�ר

פקי! לכל 
ער ה תחי� על�, 
ל ְְְִֵֶַַַָָר�מ

להתקרב לאר, �
מח לצאת החפצי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ�ת
�בה,

אמנ� וא� הח,י�. �אר לאר ית�ר�, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלה2�

-ד)ה �כלל אינ ספרי� ח��ר ה)ל�, רת!� ָ&ְְְִִִֵַַַַָָָע(ה

�לקלס, ללעג ,�לב4י יהא 
)א והלואי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוח
יב�ת,

חד
י�, מ1פרי� ה5תלצצי� ע(ה ר�� ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ�א
ר

וא� טב א� �ה� לה�יט אליה� יתקרב� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ�בטר�

ערמימ,�ת �נכלי מ/ד� אליה� ויתנ�ל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹרע,

�
 לה� �מכ0י� ליצנ�ת. 
ל חבילת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָוחבילת

לעל� חלק ל �אי לחבר �
 המכ0ה (�מה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלגנאי

!ברי רה,) !ברי 
5ד�ר לספר, �
 המכ0ה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�א,

�ואי וכ5ה! �5ה אחת על וכ�', ח,י� ְְְֱִִֵַַַַַַָָֹאלהי�

ספרי� ח��ר �אי �ל ני� על (��א �זה ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָלהארי�

א.6על6 א� ה)ל�, �ע(י� וח
יב�ת -ד)ה ֲִִִַַַַַָָָ&ְְִַ�כלל

ודר. ר! �כל �תמימי� 
רי�� נמצאי� �ְְְְִִִִִִֵֵָָָ י6כ


ב�במ �טח, �ת� הלכי� א
ר ע(ה, �- ְְְֲִֶֶַַַַַָָֹע(ה

אמת, אמרי .7) עליה� א
ר י
ב�, לא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֹֹליצי�

�כס. �
יב/ עיפה, 
נפ על קרי� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ�מי�

על המי1די� וצדק, אמת !ברי יח �� ִַָ&ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָ�כמטמני�

ז"ל. 
י�ה/ד ר�תינ� !ברי על ְְְִִֵֵֵַַַַַָאדני ז,

לאואני ,ז למ!ה ה-ע(י לא �י ידע(י �עניי ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָֹֹ

קל לפני אפ)� !עי לח�ת מ/צת8, ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹמיני8

ולא אדה זאת א� 
� ח�תי�, וה ח�ת 
�/)י�ְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

המ,ת 
�ברא אכחד, ולא א-יד והאמת 
ְְְֱֲִִֵֵֶַַָֹֹאב

ואד�רה אמר, אמרי �עיר 
ערי� �פתחי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאקרא


אני �
�
 ,
אב ולא מלכי� נגד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹ�עדתי�

ה�א ל�ת �ח� �א
ר עצמי, מ+ד �עיני �ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָקט

ה5
 יע קד2ת מעלת מ+ד נפ
י יקרה �� ְִַַַַ&ְְְֲִִֵֵַַַַַָָידע,

מרי, אדני, �בד ה�א ודעת, �בינה חכמה ְְֲִִִַַַָָָָָעלי

צ!יק זכר האמת, הרב וה0רא, 
ה/ד ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָהרב

מאת קצה אפס �מ אס רה אמר(י וא� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלברכה.

להכיל האר9 (ס יק לא לנפ
י, ע�ה א
ר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ�ל

.�מר לאלהי א�. ה' אק!� �5ה !ברי. �ל ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאת

�מח
בתי� נפלאתי� אלקי ה' א(ה ע�ית ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹר�ת

עצמ� ואד�רה א-ידה אלי� �ער �אי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָאלינ�.

ִֵַמ1 ר.



הלכ�ת המח�רֲִֵָל	�טי ְְֵַַַַָהק�מת

הראהוה�ה יראה �מע�ה� ה1פר מה�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ההלכת �ל על �מס!ר מי1ד (�
 ֲַַָָָ&ְָ&ְ&ְֵֶָ�עיניו

מ יו צ�יתי �כ �י ער��, �
לח חלקי 
�אר�עהְְְֵֶֶַָָ&ְִֵָָ&ִִִֵ

עד והלכתא הלכתא �כל ��לע, לח
ב ,
ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹה/ד

מה וכל .
ח!� איזה �ה� 
לח! עיני ה' 
,אירְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

על6 י מי1ד ה�ל �ה�, 
לח! ית�ר� ה' ִַָ&�42ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹני


ה/ד מר�נ� 
/�ל(י והיסדת ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָההק!מת

המבארי� לברכה, 
וקד צ!יק זכר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוה0רא,

ה/ד �ב'.�ספריו א' �מהר" ל/�טי 
ה�, 
י�, ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

נראת הק!מת איזה הצאתי ְְְִִִֵֵֶַָָָולפעמי�

�1פר המבארי� 
1 ר, ה0ראת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה5ע�,ת

ה5ע�,ת רמזי אמנ� א� �י מע�,ת". ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָ"ס �רי

נ�כל לא א
ר נחל ה5י� -א� �י מ!ע(נ�, ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ�גב�

!עת. לאד� �חנ ית�ר� ה' �א.6על6 י6כ ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹלעבר,

!ברי� איזה לפעמי� �ה� למצא עיני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹוהאיר

�הלכת �עיניו �המע, יראה �א
ר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָנפלאי�,

�ה)(פ)י ה2חר(הלכה �רכת ג)�בהלכת (הלכה ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ

הק!מת איזה ל/ט(י ולפעמי� מקמת. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ�ב
ארי

מ1פרי 
הצאתי ההק!מת וכל הא"ב. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמ1פר

�ה�, 
לח! ית�ר� ה' 2עזרני מה וכל ז"ל, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָר�נ�

היטב �אר את� למצא עיני ה' האיר ְִִֵֵֵֵֵַַָָֹ&ְ�כ)�

�מדר
י� �גמרא רז"ל, �במאמרי (נ"� ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ�פס�קי


האיר עד האריז"ל, וכתבי 
ה/ד ה4הר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוספרי

�דר� ר!"ס את� להכניס עיני 	ר�ה' רמז �ט) ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הלכתיה�ס�ד) סדר על6 י ה5צת !יני �ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַלת

ער��. �
לח חלקי �אר�עה ְָָ&ְְְְִֵֶַַָָָֹהמבארי�

�רבוק
יתי נפלאת (ראינה עיני� א
ר לה' ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

עמק� מאד ה' מע�י -דל� מה ְְְְֲֵַַַָָֹה5קמת.

המבארי� הא)ה !ברי� על י �י ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמח
בתיו,

�לה��יל �להבי אד� �ל י�כל הא)ה 1�ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָפרי�

�מצוה מצוה �ל ונפלאת נראת -ד)ת ְְְְְְִִִָָָ&ְֵָמרחק

�
�י ה!יני� ואפ)� ה5צוה. מ רטי �ודי �!י ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָוכל

�אי א
ר מ
 ט, �
�ח המבארי� ,לחבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאד�

�דרכי� רמזי� מה� �להבי לב על �� 
ְְְִִִִֵֵֶַָָָָאי

ה1פרי� �א)� ה' �בחסדי ית�ר�. ה' ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָלעבדת

יד�ע זה �י ה'. !ברי ל
מע ה+מא 
נפ את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹירוה

חלקי 
�כל וההלכת ה!יני� וכל ה(רה 
�לְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

�דרכי� עצת להציא צריכי� מ�)� ְְְִִִִֵָָ&ִַָה(רה,

וכמבאר �אמת. ית�ר� אליו להתקרב ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�רמזי�

ר�י "חדי �ה(רה לברכה זכרנ ר�נ� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ�דברי

סא ��סימ "�א)
מע ה)�5די�(ל��טי 
�5ל , ְְִִִִִִֵֶַָָ

הנהגת מ
 טי להציא צריכי� למד 
האד�ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

לזה, זכה אד� �ל לאו אבל .�
 �ע, וכ�', ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָי
רת

ה1פרי� �א)� ה0פלאה, וי
�עת ה' ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�בעזרת

�כל אמ(,י� !רכי� למצא קצת 
ער ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹ תח(י

אינ� ה5קמת �ברב 
ה.ה/ד ה(רה ְְְִֵֵַַַָָָֹל�5די

אמי(ת ה�א �� א� �י לבד, 
ודר� רמז ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָ�דר�

א)ה !ברי �בא�ר ה5צוה. ��נת סד על6 י �ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהעני

ה��5יל א� לבאר�, יריעת �המ יס יק� ְְְְֲֲִִִַַַַָָֹלא

ל� על 
,�י�� א)ה !ברי מעט �יבי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�אמת,

�בספרי א)ה �ספרי� ה0אמרי� לה!ברי� ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיטב

ז"ל. ֵַַר�נ�

ריהטאוה�ה לפ�� לה/רא ידמה אמנ� א� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

וכפל(י למעניתי הארכ(י א
ר מקמת, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ�כ5ה

ידידי !ע, מקמת. וכ5ה �כ5ה ה!ברי� 
(י(
ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָו

א
ר יצאה, צבאת ה' מע� זאת �- �י ,�ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהמע,

�לע, לב ה�5י� �י 
,ה,�) הג!יל עצה, ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָהפליא

מ�ל העמ/י� לברכה, זכרנ ר�נ� �דברי ִִָ&ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָ�אמת

�ער �אי א
ר י�, מ0י �רחבה 
�על� ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעמק�ת

א
ר א)ה לדברי היטב לב י�י� �� ואחר ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאליה�.
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לפי �י היטב �יבי �ה�, �לבאר 
לח! ה' ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָח0ני

לא �עדי הא)ה, �!ברי� א
ר העמק�ת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹעצ�

�מקמת אפ)� ה�א�ר, חבת ידי ְְֲִִִֵֵַַָָיצאתי


הייתי מקמת 
אר� ��
 מ�ל מאד, 
הארכ(יְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ועלה. ְְֵֶַמק+ר

זכרנ�י ר�נ� 
-)ה ה!ברי� 
�ל !ע, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

אמנ� (א� לגמרי. חד
ת הק!מת ה� ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָלברכה,

�מ �נ�יי� ה(רה�)� מצת �ל על י1די� &ְְִָ&ְִִַַָָָ

הק!מת ה� זאת �ל ע� מ�בר, �ידינ� ְְְִִֵֵַָָָָָֹ&ְַהמק�לת

נפלאי� �דרכי� עצת ה� וכ)� לגמרי). ְְִִִֵֵָָָ&ְְְֲֵַָחד
ת

ואחד אחד �ל ית�ר� לה2� יד� על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלהתקרב

�פי �פ
יט�ת לק,מ� ה��נה וע/ר 
ה�א. �ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָמ5ק

מעצ� אבל �פ
יט�ת, �תמימ�ת מ יו 2,צא� ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹמה

מאד וכבד ק
ה �כלנ�, ועכירת -�פנ� 
מ,�ת-ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ה!ברי� �פ
יט�ת (מימ�ת האד� �לב ְְְְְְִִִִֵַַָָָָלהכניס


ל חכמת אחרי נטה אד� �ל !עת �י ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָהא)ה,

האמת מ0ק!ת ה)ב את �מע/מי �
ר� ֱֶַָ&ְְְִִֵֶַַָ&ֶָָהעל�,

�אמת �י �פרט �בתמימ�ת, �פ
יט�ת ְְְֱֲִִִִִִִֶַָָלאמ(

זכרנ ר�נ� !ברי 
ל �פ
יט�ת ה(מימ�ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַלאמ(

ימצא�0. מי עמק עמק מאד, עמק עמק ְְְִִִֶָָָָָָָֹֹֹֹֹלברכה,

()י לברכה זכרנ ה�א 
-)ה ודבר !בר �כל 
ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָוי

��קעה יצאי� (המת מעינת הלכת, 
ל �ְְְְֲִִִִֶַַָָָ()י

יראה �א
ר ה0בע, ��מעי ה� !בריו �ל �י ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�בהר,

למצא ה' ח0ני א
ר �5קמת !מעט מעט ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹהראה

�ד��ר מצת �5ה וכ�נת ונראי� נפלאי� ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָ!ברי�

ז"ל. ר�נ� 
-)ה ִֵֶֶַַָָאחד

��ג��יג ונס� י2יג� ו�מחה ���" �ה(רה ְְְְְִִַַָָָָָֹ

�נינא)ואנחה" �ל��טי כג �אחד,(�סימ !��ר 
ה�א ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ

.�
 �מבאר ה2מחה, �לת ואנחה �ה,ג ְְְֲֲִַַַַַָָָָָָֹֹֹלחט.

על י למצא עיני והאיר עזרני ית�ר� ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹוה2�

�א
ר הר�ה, הר�ה נפלאי� !ברי� זאת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהק!מה

�כ5ה �וכ �תח)ת העזר ��אב הראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיראה

�פ
�ט ה��נה ע/ר �וא.6על6 י6כ ְְְִִִֵַַַַַָָמקמת.

!הינ� ה2מחה, �לת ואנחה �ה,ג לחט. ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹלהת-�ר

�
 �מבאר ל�מחה, עצב�ת מיני �ל ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹלהפ�

לה
(!ל �פ
יט�ת �העני זה אבל ,ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ�מקמ

ל�מחה, ה�ל ולהפ� עצב�ת מיני �ל על ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹֹלהת-�ר

ית�ר� וה' האד�. �לב להכניס מאד וכבד ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹק
ה

�לג)ת �להראת �זה, ה!��ר להרחיב ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעזרני

היא �מחה �י ה(רה, �ל ק,�� (ל�י 
�זהְִִִִֶֶַָָָָָ

ועל6ידי וכ�', וה5צת ה(רה �ל 
ל ְְְְְִֵֶַַַָָָ&ְַה0ק!ה

עצ� מרחק לראת �יכלי �זה, 
ה!ר� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהרחבת

להפ� להתח4ק �צריכי וכ5ה וכ5ה ה2מחה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹמעלת

לק,� לז�ת ה�א ה��נה �ותכ ל�מחה. ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹהעצב�ת

לז�ת ית�ר� מה2� 
�לב/ �פ
יט�ת ז ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָעצה

ֶָלזה.

ה�אוכ� 
-)ה נפלאי� �דרכי� עצת 
ארי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָ

לעלה" ה2ה "וא,ה ה(רה �מ לברכה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹזכרנ

יב) �סימ �נינא עמ/ה(�ל��טי �
 המבארת 
העצה , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ&ָ

העצה 
ל וה(מימ�ת 
ה 
יט�ת הינ� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹמאד,

ה!��ר להרחיב ��צריכי מאד. עמק ה4ה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹֹוה!ר�

ה' �בחסדי ל
נת. �כ5ה מ4ה �לד�ר הר�ה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ�זה

�מקמת מר5ז ז עצה 
!ר� �מצאתי עיני ְִָ&ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאיר

חב "-ב,ת �הלכת �מבאר רה,)� ְְְְְִִֵַַַַָָֹהר�ה

ג)מהיתמי�" להבי�(הלכה יכל ה��5יל א
ר , ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ

מ!ר� מלאה ה(רה 
�ל !בר, �מ( !בר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמ!ע(

�עדי", לאלקי "אז5רה �ה(רה �וכ זאת. ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹֹועצה

הלכה ה�קר ה
�מת �הלכת ה�5בא רפב, �ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ�סימ
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ית�ר� לה2� קק�ת)
והה �הרצ ��עני �וכ ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָא.

הר�ה, לד�ר צריכי� הא)ה ה!ברי� 
�כל ,
מְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

לק,מ� האד� �לב את� להכניס 
0ז�ה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעד


ה5דר לא �י הע/ר, זה �י �בתמימ�ת, ְְְִִִִִִִִֶַָָָֹ�פ
יט�ת

ה5ע�ה. א)א הע/ר ֲִֶֶַַָָָה�א

�רבה� להארי� ההכרח א)ה �ל על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

�די �פ
יט�ת, העצה להס�יר �די ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָה5קמת,

הח!�
י� מ+ד וג� מע�ה. לידי זה (למ�ד 
,ביאְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

עמ/ ה� לברכה, זכרנ ר�נ� !ברי �י י��עצמ�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ&ִ

וכ5ה �5ה 
י ותרה רה) �בכל מאד. ְְְְְִֵַַָָָָָָֹ�רחבי�

הח!�
י� �כל נפלאי� וח!�
י� ועניני� ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָהק!מת

�(� �ה�, 
לח! עיני ית�ר� קח 
ה2�ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ&ָ

�דבריו הר�ה �ק
רי� �מה!קי� ְְְִִִִֵַָָָָ&ְְִק
�רי�


ה!ר� 
5תרחב �מק �בכל 
י�.וה/ד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָה0ראי�

�צריכי �כ)� ית�ר�, ה' �עזרת 
ח!
(י 
ְִִָ&ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָוהח!�

ר�נ� 
-)ה ה(רה חלקי לכל �כל ע� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר

הר�ה �פרטי� מח)קי� �כ)� לברכה, ְְְְִִֵַַָָ&ְְְִִָָזכרנ

לברכה, זכרנ 
ה/ד מ יו 
מע(י וכא
ר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹמאד.

היטב, 
,בינ� מי �
אי 
)י הח!�
י� על 
אמר,ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

רת) !ברי את מאד היטב לז�ר �
+ריכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹמחמת

�פרטיו חדריו, �כל �קי ולהית 
הְְְְְֲִִַָָָָָָָה/ד

להארי� מקמת �כ5ה הכרח(י �ועל�6 ְְְְְֲִִַַַָ&ְְְִֵַָודק!�קיו.

�5ה עמי�, אחד �עני ולחזר ה!��ר ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ�להרחיב

לידע האמ(ית. ה��נה �(כ �המע, �לב יכנס ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹא�לי

לידי זה על6ידי 
,בא והע/ר .�רי על 
ְְְִִֵֵֶֶַָָָ&ִַַהח!�

ר�נ� !ברי לק,� זה על6ידי להתערר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַמע�ה,

ההק!מה לק,� �פ
יט�ת, לברכה, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָזכרנ

עליה א
ר לברכה, זכרנ ר�נ� מ!ברי 
הצאתיְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מח
בתיו. עמק� מאד �י הה�א, �ה�ני ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ�ניתי

ה5קמתוזה 
�כל מ��יל, לכל ויד�ע �ר�ר ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ

�בא�רי� ח!�
י� 
י�קד �ספרי� 
0מצאְְְִִִִִִִֵֶָָ

�ה ספת) 
�גמרא יר� �ה -דל ְְְֲִֵֵֵַָָָ�אריכ�ת

על ה2"� �ספרי �מ �פר!"ס, ק�לה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ�ספרי


אלת�6ת
�בת �ספרי א מ
 ט, � �
ְְְְְִִֵֵֶַָֹהח


�ל ז"ל, האר"י �ספרי א מאד, אר�ה ְְְֲִִֵֶַָָָֹ&ְֲֶֶ�דר�

רב ועל י מאד. והל� מתרחב 
�דר� 
ְְְְְְִִֵֵַַֹֹ!ר�

�5ה 
)פני 
לה!ר� מאד מק2ר .1�
 
ְְְְִֵֶַַָָֹ&ְְֶַַה!ר�

האריז"ל, �כתבי היטב 
�קי �מי .�! י ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכ5ה

ח,י� ע9 �פרי ח,י� ע9 ה1פר �ל 
�מעט �ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמבי

ה�אי� מקמת �כל ��6�מ -דל, אחד 
!ר� ְְְְִֵֵֶַָָָָה�

ולפחד להת�הל �להמע, חלילה �א)ה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ&ֲַ�אר�ה

מאד אר� 
!ר� ו�כל �מח לת ס אפ
ר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹאי�

נאמר זה על �י כד)�זה, יז, �סיל(משלי "ועיני , ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָ

.�
 �ע, ,�
 ר
"י 

 ר �מ האר9", ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�קצה

מעט �מחר מעט אלמד �ה, אמר, החכ� ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹאבל

�העני וזה .�
 �ע, ר
"י, 
�פר� �
 �מבאר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכ�',

על וחבה מאד, לידע ה0ע�רי� �ני �ְְְְְִִִֵֵַַַָֹצריכי

ית�הל� לבל זאת להדיע� ור�יה� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַֹמריה�

י�ימ� רק אר�, 
ח!� א 
מ!ר� �לל ְְְְֲִִִִַָָָֹויפחד�

ויק
ר� מעט. מעט �1דר עליו ול�� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעיניה�

ואחר קצת, את 
,בינ� עד אחד �עני ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ�תח)ה

,
לח!� 
מח!� �הדרגה �1דר �לה) ילכ� ��ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

�וכ אחד. .! א ע�5ד 
,גמר� עד �לעני �ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מעני

�הלה �לי �לעני �מעני �כל ע� �1דר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָילכ�

וי�כל� �
ל� מקמ� על יבא� ואז ְְְְְְִַָָָָ�בל��ל.


אינ מי אפ)� מאד, אר� 
!ר� אפ)� �ְְְֲֲִִִִֵֶָָֹֹלהבי

מחמת ,��א זאת להז�יר והכרח(י �יתר. ְְְְֲִִֵַַַָֹ&ְְְֵָ&מפלג

מאד �ה� מצ�י האריכ�ת (הלה6לאל 
�ספרנ�ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

�המע, את להז�יר �אתי �על�6 מקמת, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ�כ5ה
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�הדרגה �1דר יל� רק רעיניו, יבהל�ה� ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָלבל

י�י� א� ואז ,!ר� לבטח יל� ואז ,�לעני �ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמעני

!ברי�, לאריכ�ת 02ראה מה 
�ל �יבי היטב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָל�

�כ5ה �אמת �י מאד, �העני �א�ר אל נצר� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹה�ל

�ה
קפה רק ה�א לאריכ�ת 02דמה מה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָמקמת

היטב �העני �להבי לב �
�5ימי קד� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹרא
נה

יתר �לה) �
5ס(�לי� �� אחר אבל ,ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָלא
�ר

ה0אמרי� ה!ברי� אל ול� עיניו ��מ�ימי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָויתר


�ל ראי� אזי היטב, את� 
5ביני� עד �
ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הר�ה �עדי חסר �5ה עמי� 
חזר(י ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה!ברי�

ה' �עזרת �י יתר, לבאר עד �צריכי 2הי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמה

עמ/י� !ברי� ה5קמת �רב א)� �ספרי� 
ִ&ְְְְֲִִִֵֵַָָֹי

ההק!מת על י 
קד �הררי יסדת� �י ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהר�ה,

ר� 
-)ה זכרה0ראת וה0רא 
וה/ד ה-דל נ� ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ


,
 להעמק�ת ק9 �ואי 
ע�ר �אי לברכה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָצ!יק

�פ�� חד �ל �יבי �א
ר ותכלית .ס �אי עד �ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

לאמ( �האמת 
חפ9 מי �ל�י8, !מ
ער ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

מבאר �מעט �זה, להארי� מקמ ��א �ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹ(ואי

תורתו מעלת ער: חיי"מ (ראה אחרי� ְֲִִֵ�מקמת

�ע, קצו�ריא), �שיהר" שמ�שצא. סי' ֵַוספריו


ה� ה', 
ח0ני הח!�
י� א)� �- �ועל�6 .(�
ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

�ה� 
י �כ)� 
י�.ה/ד !בריו על �נ�יי� �(�&ְְְְִִַַָָָ&ֵֶָָ

על �בא�ר 
�מ ר� ה� �(�
 מחמת ְֵֵֵַָ&ְֲֵֶַַעמק�ת

ידע(י �אמת אבל לברכה, זכרנ 
י�ה/ד ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָ!בריו

אפ)� חת �דבריו נגע(י לא �
עדי ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹ�נפ
י

ה,�. �מ ִִִַָָמ7 ה

�א
רוה' האמת �דר� ינחני אמת אלקי� ְְֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ


�ל �מח
ב(י ל�י �צפ� ידע ל�ת �ְְֲִִִִֵֵֶַַַָ�ח

אלקינ� �ר�� האמת. לנק!ת רק ה�א 
�קתי)ְְִִַָ&ֱֱֵֶַָָֹ

וכא)ה א)ה אמת. רת) לנ� �ונת -מלנ� טב ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא
ר

אמת. ליעקב �וי( אבת חסדי ויז�ר ע5נ� ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֹיס.

(צמח מאר9 אמת יב), פה, (תהלי� מהרה ְְֱִֵֵֶֶֶַָָ&ִויק,�

�אמת עליו וי
ב !וד, �1א �חסד �י�כ ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעד

:�רצ יהי �� �אמ �ימינ�, ְְְִִֵֵֵֵָָָָ�מהרה



 



הלכ�ת ה�קרֲִֵָל	�טי אה��מת אְֶַַַָֹ

ה�קר ה��מת ְְִֶַַַָֹהלכ	ת

א ֲָָהלכה

��הא ��רא�, לעב�דת ��קר לעמד �ארי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹית��ר

ה�"ה ה�חר, מע�רר תמיד,ה�א לנג�י ה' ��יתי : ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

וכ�'ז �#�רה �ד�ל �לל אה סימ� ח�י� ארח �
ער לח�) ְְֶַָָָ�ְִִַַָָָֹ

א) .סעי� ִָ

ז"ל]מ�בא[איתא�יא ר�נ� (ל��טי�דברי ְְִִִִֵֵֵַַָָ

רפב) סימ� א חלק לח��מ�הר"� מתחיל ���אד� , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

וה�א ית�ר�, מה' מאד רח�ק �ה�א ור�אה ,�ְְְְְִֵֶֶַַָָֹעצמ

�ה�א �ל ונדמה הר�ה, �פגמי� חטאי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמלא

ולמצא �לב$� לח�� צרי� ה�א אזי מ%�ב, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹרח�ק

איזה ע�ה �&א אפ�ר אי� �י ט�ב, איזה �ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�עצמ

ה%�ב מעט �'� ר�אה �ה�א וא) מ(מיו, ְְִֶֶֶַַַַָָט�ב

�פסלת מערב �י �צעי�, מלא ה�א ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹ�ע�ה,

איזה �� �אי+ אפ�ר אי א)-על-�י-כ+ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהר�ה,

��עצמ וימצא יח�� וכ+ �ני�, �ל על ט�בה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ/ְנק.ה

מערב +� �' ה%�ב �0ה וא) ט�ב, איזה ְְֵֵֶֶֶַַַָֹע�ד

�� י� �ני� �ל על א)-על-�י-כ+ הר�ה, ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�פסלת

ע�ד ��עצמ וימצא יח�� וכ+ ט�בה, נק.ה ְְְְְְִֵֵַַָָָ/ְֵֶאיזה

�עצמ את +.� זה ועל-ידי ט�ב�ת, נק.�ת ְְְֵֶֶֶַַָ/ְֵֶאיזה

עדי+, ט�ב�ת נק.�ת ��עצמ �מ�צא זכ�ת, ֲִַ/ְְְְְֵַַלכ)

�1ג�, מה �פג� 1ע�ה, מה �ע�ה ִֶֶֶַַַַַַָָָָָָא)-על-�י

ונכנס ח�בה, מ�) �אמת י�צא ה�א זה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָעל-ידי

�אמת. זכ�ת ְְֱֶֶַ�כ)

�חינתועל�ידי וזה לת��בה, לז��ת יכ�ל זה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

י) לז א�ת�(�ה�י� על-ידי וכ�', ר�ע ואי+ מעט וע�ד ְְְְְְִִֵֵַַָָ

זה על-ידי ר�ע, �אינ �1� מעט (��)הע�ד ְְֵֵֶֶַַָָָָָ

ל�3ח יכל זה ועל-ידי ,�� ע(+ וכ�', ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהת��ננ4

להת�&ל. יכל ואזי ,�עצמ ְְְֲִֵֶַַַַָֹאת

ב)�חינתוזה קמו �ע�די,(�� לאלהי אז3רה ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

יכל זה על-ידי ,��עצמ 3�צא� מעט הע�ד ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹעל-ידי

�י נ'�ני�, נע�י+ זה ועל-ידי לה', �לה�ד�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַלז3ר

מ+ ט�בה ר�ח �3בררי+ על-ידי נע�י+ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָה5'�ני�

.יקא אז3רה וזה� וכ�', נכאה �חינת]מד�ק[ר�ח , ְְְְְְֲֶַַַָָָָ
ְִַָ

וכ�'. ְִִנ'�ני�

אפ&�וכ� זכ�ת, לכ) אחרי� את לד�+ צריכי+ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָ

נק.ה איזה �� ולמצא לח�� צריכי+ 'מ�ר ָ/ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹר�ע

למצא זאת, �(כ�ל �מי ,�� ע(+ וכ�', וכ�' ְְְִִֵֶַָָָֹֹט�בה

יכ�ל ה�א י�ראל, �פ��עי אפ&� ט�בה ְְְֲִִֵֵָָָָ/ְנק.ה

.�� ע(+ וכ�' הע�3ד לפני �להת�&ל ח0+, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָלהי�ת

מ��+,ודע, �נה� ה.�ר מ6.יקי אחד ��ל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

�יה� הבל ר�+, �ית �ל 4ינ�ק�ת מק�לי+ �13�ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ו(קרא מ+ מתחילי+ ה� זה ��ביל חטא, �� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ�אי+

.�� ע(+ ְֵַָוכ�'

�5מצאוזה ה%�ב �ל לל$ט �(כ�ל ה6.יק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

זה, �עני+ �)� ה�חינ�ת �ל י�דע ה�א אחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�כל

��3� ה6.יקי�, �ני+�� ה5ל ה��3נ�ת ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָ�ל

וכ�' חטא �� �אי+ �יה� הבל ה4ינ�ק�ת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַמק�לי+

היטב: זה �ל �� ע(+ ְֵֵֵֶַָָוכ�',

��אד�וזהב �י ה1נה, התע�רר�ת �חינת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

�נה, �חינת זה וכ�', ית�ר� מה' �רח�ק ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָר�אה
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�מיתה מ11י� אחד ע"ב)�היא נז ,(#רכ�ת � ְְִִִִִֶֶַָָָ

נק.ה איזה ��עצמ �מ�צא �מב$� ָ/ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַ�כ�3ח��

את �מע�רר ,�עצמ את �מ�3ח �מח(ה עדי+, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָט�בה

�חינת זה זה, על-ידי ית�ר� ה' לעב�דת �ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָעצמ

ה1נה. ְְִֵַָהתע�רר�ת

ב)�חינתוזה ג ר�י�(�ה�י� צרי ר�� מה ה' ְְְִִִִֶַַַָָָ

הינ� �ה�]�ל�מר[וכ�', ה5פ�, �ל ה6רי� ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

צר�ת ע$ר �0ה אחד, �ל �ל וה�גמי� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהחטאי�

,��ו�ל חס האד� על מת'�רי� �כ�ה� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָהאד�,

,��ו�ל חס לגמרי �א�ת לה�יל ר�צי� ה� ְְְְֲִִֵֵַַַַָאזי

וזה� ,��ו�ל חס 4קוה ��� ע�ד �ל אי+ (���א&� ְְְְִִֵֶַָָָ

ג) באלהי�ג �ל י��עתה אי+ לנפ�י א�מרי� ְְְְִִִִֵֵַַָָֹר�י�

וזה� �5"ל. �נה �בחינת ה�א ואזי ו)ס&ה, ג ��) ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

אבל �5"ל, �נה �חינת זה �י ואי�נה, �כב4י ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאני

להתג�ר וצרי� ,�עצמ ליא� אס�ר האד� ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�אמת

��עצמ 3�צא� ט�ב ה3עט על-ידי ,�מ1נת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָלע�רר

וזה� �5"ל, �אני(��)עדי+ יסמכני, ה' �י הקיצתי ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

עצמי מיא� איני �י מ1נתי, �מתע�רר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָמת'�ר

מ�צא �אד� ט�בה ה5ק.ה �י יסמכני, ה' �י ֵֶָָָָ/ְְְֲִִִִִֵַַעדי+,

�ביכ�ל אלק�ת, �חינת זה ,�אפ�ר[�עצמ היה ל� ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹ

�� �י]�ל�מר[]ל�מר ית�ר�, �מא4 ה%�ב �ל �י , ְְִִִִֵֵַַַַָָ

ע"א) עג אחרי � �רי�(זהר וקד�א וי�ראל א�ריתא ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹ/ְְִָ

חד ��&א �ר��[ה�א, וה�ד�� וי�ראל ה��רה �י ְְְִִֵַַַָָָָָ

אחד ה�ל נק.ה]ה�א, איזה �י�ראל �)�� נמצא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ/ָ

.הינ� זה]�ל�מר[ט�בה, ט�ב, .בר �א מצוה איזה ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

�י ית�ר�, �ע3 'מ�ר אחד�ת ה�א קמהה%�ב (�ה�י� ְְְִִִִִַַַָָ

��ת�בט) ��כמ ל�ל, ה' ט)ט�ב לד �רא�(�� טעמ� ְְֲֶַַָָֹ

�ה�א, ��מק �כל �5מצא ה%�ב �ל �י ה, ט�ב ְְִִִֶֶַָָָָ�י

הינ� יסמכני, ה' �י וזה� ית�ר�, מ3נ� ה�ל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹה�א

�ה�א]�ל�מר[ �עצמי, מ�צא �אני �בה% ה5ק.ה ְְַַ/ְְֲִִֵֶֶַָָ

ס�מ� ה�א זה ל�ל, ה' ט�ב �חינת אלק�ת, ְְֱִִֵֶַַַֹֹ�חינת

מה1נה. א�תי �מקי7 ִִִֵֵֵַָא�תי

ז)ואזי ג א�ר(�� ע� מרבב�ת אירא לא ְֲֲִִֵֶַַָָָֹ

מה�, מתירא איני ��ב �י עלי, �ת� ְִִִִֵֵֵֶָָָָָסביב

וחטאי�, �גמי� רבב�ת �3ה �ה� ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָא)-על-�י

מאחר �י ,��ו�ל חס לה�ילני עלי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ�ע�מדי�

על-ידי ט�בה, נק.ה איזה ע�ד �עצמי מ�צא ְֵַָָ/ְְְֲִִֵֵֶֶַ�אני

נכנס אני זה ועל-ידי מה1נה, מתע�רר אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָזה

וע זכ�ת, לכ) וכ�'�אמת לת��בה אז�ה זה ל-ידי ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָ

3�צא� ה%�ב מעט מ�ני נדחה הרע כל �י 5�ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ל,

מ+ מעט �י �זה, �עצמ את �מרי� �מח(ה ,�ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ�עצמ

�(ד�ע הח��, מ+ הר�ה �חה. הר� ר��הא�ר ( ר��ת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.ה)

יח)�חינתוזה� קלט ע�3,(�ה�י� וע�די הקיצתי ְְְְֱִִִִִִִֶַָֹ

.הינ� �&י, וכ�' מעט הע�ד ה5ק.ה]�ל�מר[על-ידי ְְְְְְְִֵֶַַַַַָ/ָ

�5"ל, �ע�די לאלהי אז3רה �חינת �5"ל, ְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹט�בה

הינ� ע�3, וע�די �&י,]�ל�מר[וזה� מעט הע�ד ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

זה �י הקיצתי, זה על-ידי �5"ל, ע�3 עדי+ ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ�ה�א

�5"ל: ה1נה התע�רר�ת ְְְִִֵַַַַָ�חינת

ט)�חינתוזהג נז ה5בל(�� ע�רה כב�די ע�רה ְְְִִֵֶֶַַָָָ

הינ� �חר, אעירה האד�]�ל�מר[וכ5�ר �6רי� ְְְִִִֶַַַָָָָָָָ

מה ועל-ידי ,��מ5פילת �מ1נת �עצמ את ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלהתע�רר

3�צא� ט�ב�ת ה5ק.�ת על-ידי ,�עצמ את ֵֶ/ְְְְִֵֵֶַַַיתע�רר

ט�בה ה5ק.ה �י �חר, אעירה וזה� עדי+, �ָָ/ְְְְֲִִִֶַַַַָָָ�עצמ

�בחינת �חר, �בחינת ה)היא א ה)ירי� �חרה(�יר ְְְִִִִִִִִַַַַַָֹ

�0את מחמת �י יר��לי�, �נ�ת ונאוה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹאני

הר�ה �בפגמי� הר�ה, �פסלת מערבת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ/ְַה5ק.ה

�חרה, �היא נדמה זה על-ידי האד�, זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��ג�

,�אצל ,��ו�ל חס �ב�חר�ת, �קדר�ת מ5חת ְְְְְֲֶַַַַַָ/ִ�י




