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הלכ�ת ֲִֵָל��טי
ַעל

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� 
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�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



הלכ�ת �מ��ֲִֵָל
	טי דמ�א גַַָָ

�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 ְְְִִִֵֵֵֵֶַַֹ




