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רּביאתאתאתאת ּתׁשמר. הּמּצֹות חג ¤©©©¦§Ÿ©¦
ּפתח, ב)יהּודה חדלּו(ישעיה §¨¨©¦§

נׁשמה אׁשר האדם מן ¨¨§¤£¨¨¨¦¤̈לכם
הּוא. נחׁשב בּמה ּכי ¨§¤¤©¦©§ּבאּפֹו
מה אבל ּפרׁשּוהּו, זה ©¨£§¥¤ּ̈פסּוק
וכי האדם? מן לכם חדלּו ¦§¨¨¨¦¤¨§¦¤ּזה
להּמנע לאדם לֹו ©¨¦§¨¨¨¦§©מזהיר
הם אפּלּו אדם ּבני ¥¦£¨¨¥§¨§¦מּׁשאר
אדם בני יּמצאּו מּמּנּו ּכן ¨¨¥§§¨¦¤¦¥©ּגם
באּלּו אּלּו יתקרבּו ¥§¥§¨§¦Ÿ¤ׁשּלא
ּפרׁשּוהּו זה אּלא §¥¤¨¤¦¨§לעֹולמים?
חברֹו לפתח ׁשּמׁשּכים ¥£©¤§¦§©¤¦§ּבמי
ואנחנּו ׁשלֹום. לֹו §©£©¨¦¨§להביא
אחר, בפסּוק אֹותֹו ¥©¨§§©¥ּבארנּו

כז)ׁשּכתּוב רעהּו(משלי מברךְ  ¤¨§¨¥¥¥
הׁשּכים ּבּבקר ּגדֹול ¥§©¤Ÿ©¨§ּבקֹול
ּפי על ואף לֹו. תחׁשב ¦©©§¤¨¥¨¨§קללה
ּזה מה אבל טֹוב, ¤©¨£Ÿ©¤ׁשהּכל
אׁשר האדם מן לכם ¤£¨¨¨¦¤¨§¦חדלּו
צּוה ּכאן ּבאּפֹו? ¨¦¨©§¨¨§נׁשמה
לאדם הּוא ּברּוךְ  ¨¨¨¨¨©הּקדֹוׁש
מאּלּו להּׁשמר אֹותֹו ¥¥¥¨¦§¦§©ּומזהיר

האחרת. ההיא ּבּטמאה נפׁשם ּומטּמאים רע, לדרךְ  טֹוב מּדרךְ  דרּכם ׁשּנטּו אדם ¤¤©¨¦©¨§ª©¨§©¦§©§©¤¤§¤¤¦¨§©¨¤¨¨¥§ּבני

z`z`z`z`,gzt dcEdi iAx ,xnWY zFSOd bg(a diryi) ¤©©©¦§Ÿ¦¦§¨¨©
iM FR`a dnWp xW` mc`d on mkl Elcg¦§¨¤¦¨¨¨£¤§¨¨§©¦
i`n la` .dEnwE` `xw i`d .`Ed aWgp dOa©¤¤§¨©§¨§¨£¨¨
Wp xal Dil xdf` ike ,mc`d on mkl Elcg¦§¨¤¦¨¨¨§¦©§©¥§©¨
,DiAbl inp oEPi` sF` .`Wp ipA x`Xn rpnz`l§¦§¨§¦§¨§¥¨¨¦¨¥§©¥
oiN`A oiN` oEaxwi `lc `Wp ipA oEgkYWi¦§©§§¥¨¨§¨¦§§¦¥§¦¥
`gztl miMW`C o`nA dEnwE` `d `N` .oinlrl§¨§¦¤¨¨§¨§©§£§¦§¦§¨
Dil `pniwF` `p`e .mlW Dil adinl DixagC§©§¥§¥¨¥§¨©£¨¦§¨¥

,aiYkC ,`xg` `xwA(fk ilyn)lFwa Edrx Kxan ¦§¨©£¨¦§¦§¨¥¥¥§
aB lr s`e .Fl aWgz dllw mMWd xwAA lFcB̈©Ÿ¤©§¥§¨¨¥¨¤§©©©
xW` mc`d on mkl Elcg i`n la` .xiRW `NkC§Ÿ¨©¦£¨¨¦§¨¤¦¨¨¨£¤
xal `Ed Kixa `Wcw ciwR `kd .FR`a dnWp§¨¨§©¨¨¨¦ª§¨§¦§©
,`Wp ipA oEPi`n `xOYq`l Dil xidf`e ,Wp̈§©§¦¥§¦§©§¨¥¦§¥¨¨
ia`qnE ,WiA gx`l ah gx`n Ediigx` EhqC§¨¨§©§¥Ÿ©¨§Ÿ©¦§¨£¥

.`xg` Ea`qn `Edda EdiiWtp©§©§§©§¨£©£¨



xdGŸ©l`xUil wgŸ§¦§¨¥`i iyily mei devz

הּקדֹוׁשׁשהריׁשהריׁשהריׁשהרי,,,, ּכׁשּברא ¤£¥§¤¨¨©¨
אֹותֹו עׂשה לאדם, הּוא ¨¨¨¨¨ּ̈ברּוךְ 
רּוח ּבֹו ונפח עליֹונה, ©©¨§¨§¤§¦ּבדמּות

ׁשּכלּולה(נׁשמה) קדֹוׁשה, §¨¨§¨¤§¨
ׁשּיׁש ׁשּפרׁשנּו, ּכמֹו ¥¤§©¥¤§Ÿ¨§בׁשלׁש,
ועליֹון ּונׁשמה, רּוח נפׁש §¤§¨¨§©¤¤ּבֹו
ׁשהיא הּנׁשמה, היא ¦¤¨¨§©¦Ÿ©¥מהּכל

על ולׁשמרּכח לדעת יֹון Ÿ©¤§¨©©§¦§Ÿ
ואם הּוא. ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¦§¨¨©¥¦צּוּויי
הּקדֹוׁשה ההיא ¨§©¦©¨¨§©הּנׁשמה
אחרת, ּבעבֹודה אֹותּה ¤¤©¨£©¨¨£©מעלה
אֹותּה, ׁשּמטּמא הּוא ¨¥©§¤¤זה
מּפני קֹונֹו. מעבֹודת ¥§¦©£¥¥§ויֹוצא
ּכּלם אּלּו, כחֹות ¨Ÿ¨Ÿ¥ª§¤ׁשּׁשלׁשה
ּונׁשמה רּוח נפׁש ¨¨§©¤¤¨¤אחד,
אחד, והיּו ּכאחד, ¨¤¨§¨¤§¦§©§¦מׁשּתּתפים
העליֹון. הּסֹוד ּכדגמת §¤¨©©§Ÿ§ª©§והּכל
חכמים את הֹולךְ  יג) (שם נאמר זה ¦¨£¤¥©¡¤¤©§(ועל

.וגֹו') §

ׁשהיּוואםואםואםואם האדם לזה ראינּו §¦¨¦§¤¨¨¨¤¨
עד ּכּלן, הּמדרגֹות אּלה ©¨ª¥§©©¤¥בֹו
ּבקביעּות עֹומדים ¦§¦¦§Ÿ¤ׁשּלא
יתוּדע ּבּמה ׁשהּוא, מי ©©§¦¤©¤¦©©§לדעת

אליו(ׁשּלא) האדם להתקרב ¤Ÿ§¦§¨¥¨¨¨¥¨
מּמּנּו. להתרחק ׁשּיׁשאֹו אדם (ּבן §¦§©¥¦¤¤¨¨¤¥

זהּו קּימים, ועֹומדים ּכּלם אּלּו מדרגֹות ¤¦¨©¦§§¨ª¥¥§©ּבֹו

וצריךְ  לאדֹונֹו, נאמן עבד ׁשלם, ¦¨§£©¨¡¤¤¤¥¨¨̈אדם

ּדרכים ללמד ּבֹו ּולהתחּבר ּבֹו ¦¨§Ÿ§¦¥©§¦§¥©§¦§להׁשּתּתף

הּוא מי לדעת אדם ּבן יּודע ּובּמה ¦©©¨¨¨¤©¨¦¤©¤¦מּמּנּו.

מּמּנּו?) להתרחק אֹו אליו ¤¦¥©§¦§¨¥¥¨§¦§להתקרב

רגזֹו ּבׁשעת ׁשֹומר הּקדֹוׁשה ההיא הּנׁשמה אם הּוא. מי ויּודע האדם לֹו ידע מּמׁש §ª§©¨¥©¨¨¨§¦¨©¦¦©§¨¨©¦©§¨¥¦§©ª§ּברגזֹו
עליה) ּכמֹו(ּבא אדם ּבן זהּו - זר אל אֹותֹו תחּתיה יבא ׁשאז מּמקֹומּה, אֹותּה יעקר ׁשּלא ¨¨¤¨¤Ÿ©£Ÿ¨¦§¨¤¨¨Ÿ©§¤¨¥¨¤¤¨¨§

ׁשלם. גבר זהּו אדֹונֹו, ׁשל עבד זהּו ¥¨¤¤¤£¤¤¤¤¦¨¤ׁשּצריךְ ,

`dC`dC`dC`dCcar ,Wp xal `Ed Kixa `Wcw `xA cM §¨©¨¨ª§¨§¦§©¨¨¥
`gEx DiA gtpe ,d`Nr `pwEIcA Dil`"p) ¥§¦§¨¦¨¨§¨©¥¨

(`znWp,`pniwF`c dnM zlzA lilkC ,`WiCw ¦§¨¨©¦¨§¨¦¦§©§¨§¦§¨
,dnWp `NMn `Nire ,dnWpE gEx Wtp DiA zi`C§¦¥¤¤©§¨¨§¥¨¦Ÿ¨§¨¨
iFcETR xhnlE ,rCpnl d`Nr `lig idi`C§¦¦¥¨¦¨¨§¦§©§¥©¦
`WiCw `znWp `idd i`e .`Ed Kixa `WcEwc§§¨§¦§¦©¦¦§¨¨©¦¨
,Dl ai`qn Edi` i`d ,`xg` `pglEtA Dl lir`̈¦¨§§¨¨©£¨©¦©§¦¨
,oiN` oilig zlzC oibA .Dix`nc `pglERn witpe§¨¦¦§¨¨§¨¥§¦¦§©¥¦¦¥
Eede ,`cgk itYYWn dnWpE gEx Wtp ,cg EdNMª§©¤¤©§¨¨¦§©§¥©£¨©£

.d`Nr `fxc `peebk `Nke ,cgKlFd (b"i my) xn`p `C lr) ©§Ÿ¨§©§¨§¨¨¦¨¨©¨¤¡©¥

.('Fbe minkg z ¤̀£¨¦§

i`ei`ei`ei`eoiBxC oiN` DiA FedC ,Wp xa i`dl opifg §¦¨¥¨§©©¨©©¥¦¥©§¦
o`n rCpnl DinEIwa `niIw `l cr .EdNMª§©¨©§¨§¦¥§¦§©¨

rciz` i`nA ,Edi`(`lc),DicdA Wp xa `axwl ¦§©¦§§©§¨§¨§¨©¨©£¥
.diPn `rpnz`l F`EdNM oiN` oiBxc Dia zi`C Wp xa `"q) §¦§¨§¨¦¥¨¨§¦¥©§¦¦¥ª§

iraE Dix`nc `pnidn `car milW xab Edi` `c DinEIwa `niiwe§©§¨§¦¥¨¦§©§¦©§¨§¥§¨§¨¥¨¥

xA rciIz` i`naE .DiPn iFgxF` slinl Dicda `xAgz`lE Dia `tzzW`l§¦§©§¨¥§¦§©§¨©£¥§¥¨§¦¥§¨¦§§¨¨

(DiPn `rpnz`l F` Dicda `axwl Edi` o`n rCpnl WpDifbExA ¨§¦§©¨¦§¨§¨©£¥§¦§¨§¨¦¥§§¥
i` .Edi` o`n rcFnYWie ,Wp xA Dil rci ,WOn©¨§©¥©¨§¦§§©¨¦¦

,iFfbExc `zrWA xhp `WiCw `znWp `idd`iz`) ©¦¦§¨¨©¦¨¨©§©£¨§§©§¨

(DilrDzFgz ixWnl oibA ,`dxz`n Dl xwri `lC ¨¥§¨¤§©¨¥©§¨¨§¦§¦§¥§¨
`C .zF`i `wcM Wp xa Edi` `C ,xf l` `Edd©¥¨¨¦©¨§§¨¥¨

.milW xab Edi` `C ,Dix`nc `Car Edi ¦̀©§¨§¨¥¨¦§¨§¦
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ׁשמרואםואםואםואם לא ההּוא האדם §¦¨¨¨©Ÿ¨©
הּזֹו הּקדּׁשה עקר והּוא ©¨ª§©©¨§̈לּה
לׁשּכן מּמקֹומּה Ÿ§¦¨§¦¨§¤̈העליֹונה
וּדאי - האחר הּצד ©©¥©¨©©¨§ּבתֹוכּה
ּברּבֹו, ׁשּמֹורד אדם ©§¥¤¨¨¤זהּו
אליו להתקרב ¨¥¥¨§¦§¨§ואסּור

וזהּו עּמֹו, יח)ּולהתחּבר (איוב §¦§©¥¦§¤
טֹורף הּוא ּבאּפֹו. נפׁשֹו ¥©§§©¥Ÿטרף
רגזֹו, ּבסּבת נפׁשֹו §ª©¦§§©¥§ועֹוקר
ועל זר. אל ּבתֹוכּה ©§¨¥¨§¦ּומֹוׁשיב
מן לכם חדלּו ּכתּוב ¦¤¨§¦¨¤זה
ּבאּפֹו, נׁשמה אׁשר ©§¨¨§¤£¨¨̈האדם
ההיא הּקדֹוׁשה ¦©¨§©¨¨§©¤ׁשהּנׁשמה
אֹותּה ּומטּמא אֹותּה ¨¥©§¨¥טֹורף
נׁשמה אׁשר אּפֹו. ¨¨§¤£©¦מּׁשּום
נחׁשב בּמה ּכי ּבאּפֹו. ¨§¤¤©¦©§¦¡¤החליף
נחׁשב זרה עבֹודה - ¨§¤¨¨¨£הּוא

אדם. ּבן ¨¨¤אֹותֹו
ּומיּומיּומיּומיּומי עּמֹו ׁשּמתחּבר ¦¤¦§©¥¦¦

ׁשּמתחּבר ּכמי עּמֹו, ¥©§¦¤¦§¦¥©§¤ׁשּמדּבר
מה מּמׁש. ּומּזלֹות ¨¨©¨©¦¨§ּבכֹוכבים
ׁשּכֹוכבים מּׁשּום ¦¨¤¦©©©הּטעם?
ּבתֹוכֹו. ׁשֹורים מּמׁש §¦¨©¨©ּומּזלֹות
ׁשעֹוקר אּלא עֹוד, ¥¤¨¤Ÿ§ולא
מּמקֹומּה, עליֹונה ¨§¦¨§¤¨ª§קדּׁשה
זרה עבֹודה ּבמקֹומּה ¨¨¨£¨§¦¦§©ּומׁשּכין
ּבֹו ּכתּוב זר אל מה זר. ¨¨¥¨¨¥אל

יט) אל(ויקרא ּתפנּו ¤§¦©אל
אסּור זה ּכדגמת - ¨¤©§ª§¦¦¡̈האלילים

ּבפניו. ¨¨§¥©§¦§להסּתּכל
למדנּוואםואםואםואם ׁשהרי הּצדדים, לכל הּוא טֹוב החכמים ׁשל רגז - חכמים ׁשל רגז הרי ּתאמר, §¦Ÿ©£¥Ÿ¤¤£¨¦Ÿ¤¤©£¨¦§¨©§¨¦¤£¥¨©§

ׁשּכתּוב אֹותֹו, מרּתיחה היא והּתֹורה אׁש, היא כג)ׁשהּתֹורה נאם(ירמיה ּכאׁש דברי כה הלֹוא ¤©¨¦¥§©¨¦©§¦¨¤¨£Ÿ§¨¦¨¥§ª
ה'.

i`ei`ei`ei`edXcw xwr Edi`e ,Dl xihp `l Wp xa `Edd §¦©©¨¨¨¦¨§¦¨©§ª¨
`xhq Dixz`a ixWnl ,Dixz`n d`Nr `c̈¦¨¨¥©§¥§¦§¥§©§¥¦§¨
,Dix`nA cixnC Wp xa Edi` `c i`Ce .`xg ©̀£¨©¨¨¦©¨§¨¦§¨¥
`ce ,DiOr `xAgz`lE DicdA `axwl xiq`e§¨¦§¨§¨©£¥§¦§©§¨¦¥§¨

Edi`(gi aei`)xwre sixh Edi` .FR`A FWtp sxh ¦Ÿ¥©§§©¦¨¦§¨©
`C lre .xf l` DiEbA ixW`e ,DifbEx oibA ,DiWtp©§¥§¦§¥§©§¥§©¥¥¨§©¨
,FR`a dnWp xW` mc`d on mkl Elcg aizk§¦¦§¨¤¦¨¨¨£¤§¨¨§©
oibA ,Dl ai`qe ,Dl sixh `WiCw `znWp `iddC§©¦¦§¨¨©¦¨¨¦¨§¨¦¨§¦

dnWp xW` .FR`(a"r a"tw sc)dOa iM .FR`A slg` ©£¤§¨¨©§©§©¦©¤
xa `Edd aiWgz` zFlGnE miakFM .`Ed aWgp¤§¨¨¦©¨¦§£¦©©

.Wp̈

o`nEo`nEo`nEo`nEirYW`C o`nE ,DiOr xAgz`C(szzWn `"q) ©§¦§©¨¦¥©§¦§¨¥¦§©¤

zFlGnE miakFMA xAgz`C o`nM ,DicdA©£¥§©§¦§©¨§¨¦©¨
WOn zFlGnE miakFMc oibA .`nrh i`n .WOn©¨¨©§¨§¦§¨¦©¨©¨
d`Nr dXcw xwrc `N` ,cFr `le .DiEba ix`Ẅ¥§©¥§¨¤¨§¨©§ª¨¦¨¨
.xf l` zFlGnE miakFM Dixz`A ix`We ,Dixz`n¥©§¥§¨¦§©§¥¨¦©¨¥¨

DiA aizM xf l` dn(hi `xwie),milil`d l` EptY l` ©¥¨§¦¥©¦§¤¨¡¦¦
.iFRp`a `lMYq`l xiq` ,`c `peebM§©§¨¨¨¦§¦§©§¨§©§

i`ei`ei`ei`eEdi` ah opAxc `fbEx .opAxc `fbEx `d `niY §¦¥¨¨§¨§©¨¨§¨§©¨¨¨¦
,idi` `W` `ziixF`C opipz `dC ,oixhq lkl§¨¦§¦§¨¨¥¨§©§¨¥¨¦¦

,aiYkC ,Dil `gYxn `w `ziixF`e(bk dinxi)`ld §©§¨¨©§§¨¥¦§¦£Ÿ
.'ii m`p W`k ixac dkŸ§¨¦¨¥§ª§¨




