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אִתי  ה )ִבְמקֹומֹו( ְלגָּ ְלַגִני ֲאחֹוִתי כַ בָּ א ְבִמְדַרׁש ַרבָּ ה, ְוִאיתָּ אן לָּ  1ן ֵאין ְכִתיב כָּ

א ְלַגִני ְלִגנּונִ  יָּה ִעקָּ י, לְ ֶאלָּ קֹום ֶׁשהָּ ה,ִר מָּ  2 י ַבְתִחלָּ

ְיתָּ  ה ַהְשִכינָּה ְט ה, ְוַעל ְיֵדי חֵ ְדִעַקר ְׁשִכינָּה ַבַתְחתֹוִנים הָּ  3א ֵעץ ַהַדַעת ִנְסַתְלקָּ

ִקיַע, ְועַ ֵמָא רָּ ִקיַע א' לב' וג', ְט חֵ ְיֵדי ל ֶרץ לָּ ה ַהְשִכינָּה ֵמרָּ  4א ַקִין ֶוֱאנֹוׁש ִנְסַתְלקָּ

ְךְוַא א ְבִמ בְ  ַחר כָּ ִקיַע ג' לד', ְוִכְדִאיתָּ ה ֵמרָּ הְדַרׁש רַ דֹור ַהַמבּול ִנְסַתְלקָּ סּוקעַ  בָּ  5 ל ַהפָּ

א לֵ הַ א ְמ בָּ אַ  ַמר ר'ן ָאַגָּ ֱאֹלִקים ִמְתַהֵלְך בַ  הוי' ַוִיְׁשַמע ֶאת קֹול אן ֶאלָּ  6ְך ֵאין ְכִתיב כָּ

ךחַ יל, ְוַאִפיץ ְוָאזִ יל קָּ ִפיץ ְוָאזִ ִמְתַהֵלְך, קָּ  ְמ  ר כָּ ה ַצִדיִקים ְוהֹוִרידּו ֶאת עָּ  7דּו ִׁשְבעָּ

ם זָּ ה, ַאבְ ַהְשִכינָּה ְלַמטָּ  הָּ ִקיַע ז' לו', וְ כָּ רָּ ק מו' לה', ה ְוהֹוִריד ֶאת ַהְשִכינָּה ֵמרָּ  8ִיְצחָּ

ל ַהְׁשִביִעין ֲחִביִבין  9  .ֶרץָאה בָּ ְלַמטָּ  הֹוִרידוֹ  (ַעד ִכי ֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ַהְשִביִעי )ְוכָּ

יָּה ְבבֵ ְוִעקַ  ׁש, ִדְכִתיב ְועָּ יר ִגלּוי ֱאֹלקּות הָּ ַכְנִתי ִלי ִמְק  ּוׂשת ַהִמְקדָּ ׁש ְוׁשָּ  10דָּ

ם, ְבתֹוכֹו ֹלא נֶ  ד ְואֶ אֱ ְבתֹוכָּ ל ֶאחָּ ם ְבתֹוְך כָּ א ְבתֹוכָּ  11 ד, חָּ ַמר ֶאלָּ

, ְדַצִדיִקים ִייְרׁשּו ָאעַ ִיְׁשְכנּו לָּ ֶרץ וְ ְוֶזהּו ַצִדיִקים ִייְרׁשּו ָא ֶליהָּ  12ן ץ ֶׁשהּוא גַ רֶ ד עָּ

רֹום יְ ה ְלִפי ֶׁשֵהם ַמְׁשִכיִנים )הַ , ִמְפֵני מָּ ֵעֶדן  13ינּו ַמְמִׁשיִכים( ְבִחיַנת ׁשֹוֵכן ַעד מָּ

דֹוׁש, שיהי' ְבִגלּוי ְלַמטָּ   14  .הְוקָּ

אִתי ְלַגִני ְלִגנּונִ  קֹום ֶׁשהָּ י לְ ְוֶזהּו בָּ ה, ְדִעַקר ְׁשִכינָּה ַבַתְחתֹוִנים  רוֹ י' ִעקָּ מָּ  15ַבְתִחלָּ

ה ְיתָּ  16  .הָּ

ִעְניָּן הּוא ְדִהֵנה ַתְכִלית ַהַכוָּ  מֹות, ְדִנְתַאְוהָּ עֹולָּ  17ה וָּ ונָּה ִבְבִריַאת ְוִהְתַהּוּות הָּ

ה ַבַתְחתֹוִנים, ֶׁשִיְהי' ִגלּוי ֱאֹלקּות ְלַמטָּ בָּ ַהקָּ   18ֲעבֹוַדת  ַעל ְיֵדיה "ה ִלְהיֹות לֹו ִיְת' ִדירָּ

ם,  ָאדָּ ה ֵתֵרד ְלַמטָּ ִאְתַכפְ ַעל ְיֵדי הָּ מָּ א, ְדְנׁשָּ  19ֶפש ְבגּוף ְונֶ ה ְלִהְתַלֵבׁש יָּא ְוִאְתַהפכָּ

ה, ּובְ , ְוֵהם ַיְעִלימּו וְ ַהַבֲהִמית מָּ ה בִ ֹזאת  לכָּ ַיְסִתרּו ַעל אֹור ַהְנׁשָּ מָּ  20רּור ִתְפֹעל ַהְנׁשָּ

ם ְלקוֹ , ְוַגם חֶ ֶפש ַהַבֲהִמיתְוִזכּוְך ַהגּוף ְונֶ  עֹולָּ  21 .בָּ



ם, ְבתֹוְך כָּ  ׂשּוְוֶזהּו ְועָּ  ַכְנִתי ְבתֹוכָּ ׁש ְוׁשָּ דִלי ִמְקדָּ ד ְוֶאחָּ  22 ַעל ְיֵדי, ְוהּוא ל ֶאחָּ

ה ַבֲעבֹוַדת ַהבִ  ֲעבֹודָּ א, ּוְכַמֲאַמר ַכד ִאְתַכפְ ִפיָּא ְוִאְתַהפְ רּוִרים ִבְבִחיַנת ִאְתכַ הָּ  23יָּא כָּ

אְט סִ  א ַאֲחרָּ א ְד קָּ ְסַתֵלק יְ אִ  רָּ  24  .ְלִמיןקוב"ה ְבכּוְלהּו עַ רָּ

תּובְוִהֵנה מַ  אֹור ְדהּוא ְבכּוְלהּו ְלִמיְבכּוְלהּו עַ  ה ֶשכָּ ונָּה ַעל ַמְדֵרַגת הָּ  25ן, ַהַכוָּ

ל עַ יְ ֶוה, ְוהַ ְלִמין ְבׁשָּ עַ  מֹות ְבׁשָּ ינּו אֹור ַהּסֹוֵבב כָּ עֹולָּ ל הָּ  26 ֶוה, ְלִמין ֶׁשֵמִאיר ְבכָּ

מֹות ֲהֵרי ֵיׁש ִחלּוֵקי ַמְדֵרגֹות, ְדֵאינֹו דוֹ בְ ִד  מֹות ֶעְליֹוִנים לְ מֶ עֹולָּ מוֹ ה עֹולָּ  27ת עֹולָּ

אֹור ַתְחתֹוִנים, ִד  מֹות ַהַתְחתֹוִנים הָּ אֹור ְבִגלּוי, ּוְבעֹולָּ מֹות ֶעְליֹוִנים ֵמִאיר הָּ  28ְבעֹולָּ

ְךֵאינֹו ֵמִאיר ְבִגלּוי כָּ  א ִבְבִחיַנת הֶ ל כָּ אֹור בָּ ֶזה ִחלּוֵקי תֵ ּסְ ֶלם ְוהֶ עְ , ְוֵיׁש ֶׁשהָּ  29ר, ְוֵיׁש בָּ

 30 ַמְדֵרגֹות, 

תּוב ּה ָאי יָּ ִד ַאף יָּ  ּוְכמֹו ֶׁשכָּ א בַ ְּסדָּ ַמִים, ְוִאיתָּ ה ׁשָּ  31ה טָּ ׁש נָּ ִמְדרָּ ֶרץ ִויִמיִני ִטְפחָּ

ַמִים וְ רָּ ְיִמינֹו ּובָּ  אֹור יָּ ֶרץ, וְ א ָארָּ ה ְׂשֹמאלֹו ּובָּ טָּ נָּ א ׁשָּ  32דּוַע ְדיָּד יִָּמין מֹוֶרה ַעל הָּ

ַמִים הַ  ר, ְוֶזהּו ִויִמיִנוֹ תֵ ְוַהִגלּוי יוֹ  ַמִים, ְדׁשָּ ה ׁשָּ ם ִטְפחָּ ֶעְליֹוִנים ׁשָּ מֹות הָּ ונָּה עֹולָּ  33ַכוָּ

אֹור ַעְצמֹו הּוא ִבְבִחיַנת ִגלּוי, וְ ַהִגלּוי ִבְבִחיַנת יְ  אֹור, ְוהָּ  34ָאֶרץ ִמין ֶׁשהּוא ִגלּוי הָּ

אֹור ְבִגלּוי כָּ  מֹות ַתְחתֹוִנים ֵהם ִמְבִחיַנת ְׂשֹמאל ֶשֵאין הָּ ונָּה עֹולָּ ְךַהַכוָּ  35, ְוַגם ל כָּ

אוֹ  א ִבְבִחיַנת הֶ הָּ  36 ר, תֵ סְ ֶלם ְוהֶ עְ ר ַעְצמֹו בָּ

אִתיו  א ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְברָּ ל ַהִנְקרָּ מֹות, ִדְכִתיב כָּ דּוַע ַהֶהְפֵרׁש ְבד' עֹולָּ  37ַכיָּ

מֹות אֲ  ה ַעִׂשיָּהְיַצְרִתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו ֶׁשֵהם ד' עֹולָּ אֹור ִצילּות ְבִריָאה ְיִצירָּ ֶזה הָּ  38, בָּ

ה ֲאִצילּות, ְכמֹו ֶׁשהּוא בִ ְכמֹו ֶׁשהּוא בַ ֵאינֹו  הְבִריָאה ְיִצירָּ  39 , ֲעִׂשיָּ

ׁשֹון ַדֲאִצילּות הּוא ִבְבִחיַנת ִגלּוי ַהֶהְעֵלם, ַוֲאִצילּות  מּוְך, ְוֵכן ִמלָּ  40ֶאְצלֹו ְוסָּ

ׁשֹון ֵפרּוׁש ֲאִצילּות  ה, ַדֲאִצילּות עִ ִמלָּ ׁשָּ ה ְוַהְפרָּ לָּ ל בְ  ם ֶהיֹותוֹ ַהצָּ ם, ֲאבָּ  41ִחיַנת עֹולָּ

מֹות הָּ  ל עֹולָּ לּותֹו הּוא ִבְכלָּ ַלת  ה ְׁשֵאין ֵכןֵאין סֹוף, מַ ִבְכלָּ  42ְבִריָאה ֶׁשהּוא ַהְתחָּ

 43  .ַהְמִציאּות ִבְבִחיַנת ֵיׁש ֵמַאִין

ד ִבי  א ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי, ִדְׁשִמי ּוְכבֹוִדי הּוא ַהְמיֻחָּ ל ַהִנְקרָּ ֵאי  ,ֲעַדִיןְוֶזהּו כָּ  44ֶׁשקָּ

ם ַהִיחּוד ְוהַ  ֲאִצילּות ֶׁשהּוא עֹולָּ ם הָּ ם ְבַתְכִלית ַהִגלּוי, לְ ִהְתכַ ַעל עֹולָּ אֹור ׁשָּ  45לּות, ֶׁשהָּ

מֹות מֶ ְדֵאינֹו דוֹ  עֹולָּ ל ִלְכמֹו ֶׁשהּוא בָּ ה ַעִׂשיָּהה ְכלָּ ה , ְבִריָאה ְיִצירָּ  46ּוִבְבִריָאה ְיִצירָּ

ה  ם ַהְבִריָאה,  ְׁשהּוא ַמְדֵרגֹות ְבַהִגילּוי אֹורֹות ְכמוֹ ַעְצמֹו ֵיׁש ִחלּוֵקי ֲעִׂשיָּ עֹולָּ  47בָּ

ה ְועַ  ם ַהְיִצירָּ  48 ִׂשיָּ', ְועֹולָּ



א ְלַהחֲ  ל ֶזהָאְמנָּם כָּ  אֹור ֶׁשבָּ ל הּוא ְבהָּ מֹות ִבְבִחיַנת ְמַמֵלא כָּ עֹולָּ  49יֹות ֶאת הָּ

ה  אֹור ֶׁשהּוא ְלַמְעלָּ ל ְבהָּ ְלִמין, ֲאבָּ כּות עָּ מֹות, ְוהּוא ְבִחיַנת אֹור אֶ ִמַשיָּ עֹולָּ  50ל הָּ

ל  מֹות, ֲהֵרי ֵמִאיר ְבכָּ עֹולָּ א ִבְבִחיַנת סֹוֵבב ּוַמִקיף לָּ ְלִמין, ֶׁשבָּ ל עָּ  51ַהּסֹוֵבב כָּ

מֹות ְבׁשָּ  עֹולָּ ְלִמין, ְוהַ  .ֶוההָּ תֹו הּוא אֹור ֶזה ִהֵנה אֹופֶ ינּו ׁשְ יְ ְוֶזהּו ְבכּוְלהּו עָּ כָּ  52ן ַהְמׁשָּ

עֹולָּ  ל הָּ  53  .ֶוהמֹות ְבׁשָּ ְבכָּ

ְלִמין, הּוא עַ ָאְמנָּם ִבְכֵדי ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֶזה ְבכּו ה ַבֲעבֹוַדת  ל ְיֵדיְלהּו עָּ ֲעבֹודָּ  54הָּ

א א יָּ ַהֵברּוִרים ִבְבִחיַנת ִאְתַכפְ  א, ְוִאְתַהְפכָּ  55 ַדְוקָּ

אְט א סִ יָּ ְוֶזהּו ַכד ִאְתַכפְ  א ָאְחרָּ תֹו לִ רָּ א א סִ יָּ ְהיֹות ִאְתַכפְ , ַכֲאֶׁשר פֹוֵעל ַבֲעבֹודָּ  56ְטרָּ

א  א, ְוהַ ֲחׁשוֹ ְוִאְתַהְפכָּא ָאְחרָּ אֹור הּוא ֵמַהֹחֶׁשְך ַדְוקָּ א, ִהֵנה ִיְתרֹון הָּ א ִלְנהֹורָּ  57ינּו יְ כָּ

אֹור ֵמִאיר ְבִגלּוי ַעד ֲאֶׁשר ַהחֹוֵׂשְך ֶנְהַפְך לְ כַ ְד  אֹור, ֶׁשהָּ  58אֹור, ִהֵנה ַנֲעֶׂשה ִיְתרֹון הָּ

ׁש, ְוהַ ְלַמטָּ  ֲאֶׁשר יִָּאיר ֶזה, ֲאֶׁשר אֹופֶ יְ ה ַממָּ אֹור ְבֹאֶפן כָּ תֹו ינּו ֶשִנְמַׁשְך הָּ כָּ  59ן ַהְמׁשָּ

מֹות ְבׁשָּ  עֹולָּ ל הָּ  60  .ֶוההּוא ְבכָּ

א א סִ יָּ ְוֶזהּו ַכד ִאְתַכפְ  א ָאְחרָּ א ְד ְטרָּ ְלִמין, ְבִחיַנת ֶאְסַתֵלק ִיְקרָּ  61קוב"ה ְבכּוְלהּו עָּ

אֹור, ֶשִנְמַׁשְך ְלִמין ֶׁשאֹופֶ  הָּ ל עָּ תֹו בְ אֹור ַהּסֹוֵבב כָּ כָּ ל  ַנתיחִ בְ ן ַהְמׁשָּ  62סֹוֵבב ּוַמִקיף ְבכָּ

מֹות ְבׁשָּ  עֹולָּ ה ְׁשהּוא ה ְכמוֹ ֵמִאיר ַגם ְלַמטָּ ם ֵכן אִ ֶוה, וְ הָּ  63  .ְלַמְעלָּ

ד ְואֶ  ׂשּוְוֶזהּו ְועָּ  ל ֶאחָּ ם, ְבתֹוְך כָּ ַכְנִתי ְבתֹוכָּ ׁש ְוׁשָּ ה  ל ְיֵדיעַ ד ַחָּ ִלי ִמְקדָּ ֲעבֹודָּ  64הָּ

א א יָּ דְבִחיַנת ִאְתַכפְ  א, ִהֵנה ַנֲעֶׂשה עַ ֲחׁשוֹ ְוִאְתַהְפכָּ א ִלְנהֹורָּ אֹור, ל ְיֵדי ֶזה כָּ  65ִיְתרֹון הָּ

א ְד קָּ ֶלק יְ ְסתַ ְדאִ  ְלִמין ֶׁשֵמִאיר ּוִמְתַגלֶ רָּ  66 .ה אֹור ַהּסֹוֵבבקוב"ה ְבכּוְלהּו עָּ

ה ר ְדַכוָּ אֵ ְיבָּ  .תֹוִניםר ְׁשִכינָּה ַבַתְח ִעקַ  .ִקצּור מֹות ֶׁשִיִהֶי' ִדירָּ עֹולָּ  67ַנת ְבִריַאת הָּ

 68א ֶׁשַמְמִׁשיְך אֹור ַהּסֹוֵבב, ֶׁשֶזהּו כָּ א ְוִאְתַהפְ יָּ ִאְתַכפְ  ל ְיֵדיַבַתְחתֹוִנים, ְוַנֲעֶׂשה עַ 

וֶ  ְלִמין ְבׁשָּ  69 .הְבכּוְלהּו עָּ

 

 



 'בפרק 
ֲעבוֹ ְוִהֵנה  ה הָּ ְיתָּ ׁש ַבֲעבֹוַדת ַהֵברּוִרים ְדְבִחינָּת ֹזאת הָּ ן ּוִמְקדָּ ה ַבִמְׁשכָּ  70דָּ

ֲעבֹודֹות א ֲחׁשוֹ ה ִלְבִחיַנת ִאְתַהְפכָּ ַמְעלֶ א ַהֵמִביא ּויָּ ִאְתַכפְ  ֵכן ַאַחת הָּ א, ְולָּ א ִלְנהֹורָּ  71כָּ

יָּ  ה רּוְח ֵמֵעין ׁש הּוא ִמְקדָּ בַ  הְׁשהָּ נֹות, ֶׁשהּוא ֲעבֹודָּ ְרבָּ  72 , ֶׁשַבֶנֶפׁש תינִ ֲעבֹוַדת ַהקָּ

ם וְ  ם ְבִׁשירָּ תָּ ַאת רָּ ְמ זִ ְוֶזהּו ִעְנַין ִהְׁשַתְתפּות ַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים ַבֲעבֹודָּ  73ם ְבֵעת ֲהבָּ

ה רּו ן, ֶׁשֶזהּו ֲעבֹודָּ ְרבָּ  74  .תינִ ְח ַהקָּ

ם ִכי  ם הּוא, ִדְכִתיב ָאדָּ ָאדָּ ה ְבֶנֶפׁש הָּ ֲעבֹודָּ ן בָּ ְרבָּ  75ַיְקִריב ִמֶכם ְוִעְניָּן ֲעבֹוַדת ַהקָּ

ן לַ  ְרבָּ ה ִמן ַהבָּ הַ קָּ ה יּוקָּ וי' ִמן ַהְבֵהמָּ ֶזה יָּ ה ְדִאם הָּ שֶ ְק ר ּוִמן כו', ְדִלְכאֹורָּ נָּתֹו בָּ  76' ַכּוָּ

ֵאר ַרק  ְרבָּ טֵ ִמְׁשפְ ְלבָּ ר ן ַהּוֵ י ַהקָּ ן להוי' ִהֵנה ה ֵליה ְלֵמימָּ ְרבָּ ם ִמֶכם ִכי ַיְקִריב קָּ  77ָאדָּ

ְך ִיְהֶיה ִמ  ְך ְוכָּ ט הוֹ כָּ ַאְׁשפָּ ְרבָּ בָּ ם ִכי ַיְקִריב ת ַהקָּ יו ּוִמְפֵני ַמה אֹוֵמר ָאדָּ  78ן ְוִהְלכֹותָּ

א יָּדּו .ִמֶכם וכו' נָּ ֶאלָּ א ַגם לְ ַע ַהַכוָּ ֶזה הּוא ֶׁשבָּ נֹות בָּ ה בָּ ְרבָּ לּות ִעְנַין ַהקָּ  79ֵאר ְכלָּ

ם, ָאדָּ ה ְבֶנֶפׁש הָּ ֲעבֹודָּ  80  בָּ

ָאדָּ  ם ִכי ַיְקִריב, הָּ ן ְוֶזהּו ָאדָּ ְרבָּ ֵרב ֶלֱאֹלקּות, ִהֵנה ִמֶכם הּוא קָּ  81ם ַכֲאֶׁשר ִיְתקָּ

ן להוי', הַ  ְרבָּ ר ִלְהיֹות קָּ בָּ לּוי ַהדָּ ֶכם תָּ רֹוב ֶאל הוי', יְ להוי', ִמֶכם ּובָּ  82 ינּו ִלְהיֹות קָּ

ֶזה  א בָּ נֹות ֵהם ִעְנַין ֵקרּוב ַהֹכחֹות ְוַהחּוִׁשים, ּובָּ ְרבָּ ֵארְדיָּדּוַע ְדקָּ  83ר שֶ ַאכַ , ְד ְלבָּ

ֵרב ֶלֱאֹלקּות, הּוא ִמֶכם, ְוהַ  א ְלִהְתקָּ ֶכם, יְ בָּ ר בָּ בָּ לּוי ַהדָּ  84 ינּו ֶׁשתָּ

ַעְצִמי ְדַא ט ַכֲאֶׁשר יֹוֵדַע ַמהּותֹו הָּ ֵרב ֶאל ֱאֹלקּות, ּוִבְפרָּ ם ֵאיְך ֶאְתקָּ  85ל ֹיאַמר ָאדָּ

ה ִעְניִָּנים ֹלא טֹוִבים, ְך ְבַכמָּ ִרחּוק  ם ֵכןאִ וְ  ֶׁשהּוא ְבִׁשְפלּות ּוְמֻלְכלָּ  86הּוא ְבַתְכִלית הָּ

ֵרב ֶלֱאֹלקּות, ְועַ  לּוי, ל ֶזהֵמֱאֹלקּות ְוֵאיְך ֶאְתקָּ ר תָּ בָּ ֶכם ַהדָּ  87  הּוא אֹוֵמר ִמֶכם, בָּ

ד כָּ ְד  ד ְוֶאחָּ ֵאל יָּכֹול לאֹ ל ֶאחָּ ַתי ַיִגיעּו ַמֲעׂשַ מַ ִמִיְׂשרָּ  88ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוַתי  יר מָּ

ק ְוַיֲעקֹ  ם ִיְצחָּ הָּ ֶזה ַאְברָּ לֹות ב, ְוֵאין בָּ ל, ְוֵאין ַהְגבָּ ר ַהמֹוֵנַע ּוְמַעֵכב ׁשּום ְכלָּ בָּ  89דָּ

ֵרב ֶלֱאֹלקּות, ְוֵאין ַהקָּ  ה, ַלֲעלֹות ּוְלַהִגיַע ּוְלִהְתקָּ ִלילָּ א ִבְטרּוְניָּא ִעם בָּ חָּ  90"ה בָּ

יו, ּוִמְתַגלֶ  ד ְואֶ ְבִריֹותָּ ל ֶאחָּ א ְבִמְד ד ְלִפי ֹכחֹו ִוְיכוֹ חָּ ה ּוֵמִאיר ְבכָּ ש ְלתֹו, ִכְדִאיתָּ  91רָּ

ה ל אֶ  ַרבָּ ן, ְלִפי ַהֹכַח ֶׁשל כָּ א ְלִפי ֹכחָּ ד ּוְכֶׁשֲאִני ְמַבֵקׁש ֵאיִני ְמַבֵקׁש ְלִפי ֹכִחי ֶאלָּ  92חָּ

ד ד ִהֵנה ְבֹכַח כָּ ל ְיֵדי ֶזה , ְדעַ ְוֶאחָּ ד ְוֶאחָּ ה ַהיֹוֵתר ל ֶאחָּ  93ַלֲעלֹות ּוְלַהִגיַע ְלַמְדֵרגָּ

 94 .ַנֲעֵלית



ר  בָּ ֶכם ַהדָּ ֵרב ֶלֱאֹלקּות הּוא ִמֶכם, ֶׁשבָּ ם ִיְתקָּ ָאדָּ ם ִכי ַיְקִריב ְדִבְכֵדי ֶׁשהָּ  95ְוֶזהּו ָאדָּ

לּוי, ְוהַ  ן להוי', יְ תָּ ְרבָּ ְרבָּ ְדִמֶכם ינּו ִמֶכם קָּ  96נָּה ַרק ְדֵאין ַהַכוָּ ן להוי', ַתְקִריבּו ֶאת ַהקָּ

ְרבָּ  ה ִבְלַבד, כִ ַהקָּ ה ֶׁשְבִלבֹו  י ִאםן ֶׁשל ַהְבֵהמָּ ה, ַהְבֵהמָּ ׁש, ְוהּוא ִמן ַהְבֵהמָּ  97ִמֶכם ַממָּ

ם, ֶׁשהּוא הַ  טֵ ר ּוִמן ַהצֹ קָּ , ִמן ַהבָּ ֶנֶפש ַהְבֶהִמיתֶׁשל ָאדָּ ה ַהְפרָּ  98י ַמְדֵרגֹות אן, ֵהן ֵהמָּ

 99 , ֶפש ַהַבֲהִמיתם ְבנֶ ְׁשנָּ ְדיֶ 

דּוַע הָּ  ֶזה, ְדֵאינוֹ ְוַכיָּ ד ְואֶ ה הָּ מֶ דוֹ  ִעְניִָּנים בָּ ל ֶאחָּ  100ד, ְדֶיְׁשנֹו חָּ אֹוַפֵני ַהֵברּוִרים ְבכָּ

ח ּוַבַעל ִמדֹות ַגּסוֹ ֶפש ַהַבֲהִמית נֶ ֶׁשהַ   101ת ְביֹוֵתר, ְוֵיׁש ֶׁשהּוא ֹצאן ֶׁשלֹו הּוא ׁשֹור ַנגָּ

ל הּוא ְבַדקּו ה, ֲאבָּ ל ְבֵהמָּ ה, ַאף ֶׁשַגם ֶזה ִבְכלָּ ה ַדקָּ ל ֶׁשהּוא ְבֵהמָּ ִנים ת ַעל כָּ  102פָּ

ה, תר"ס(, ְוֶזהּו ֶשאֹוֵמר ֲאֶׁשר ַתְקִריבּו ֶאת   103)ְוַכְמֹבָאר ַבֲאִריכּות ְבֻקְנְטֵרס ַהְתִפלָּ

ְרַבְנֶכם,  104  קָּ

יָּה  ה ַגְׁשִמית ַעל ַגֵבי ַהִמְזֵבַח, ְוהָּ ן ַהַגְׁשִמי הּוא ֶׁשְמִביִאין ְבֵהמָּ ְרבָּ  105ְוִהֵנה ְבַהקָּ

ה,  ֵאׁש ֶׁשְלַמְעלָּ ה ִמן הָּ ה ַכֲאִרי )ַגֶחֶלת ֶשנְָּפלָּ א )כא, ע"ב( ְרבּוצָּ א ְביֹומָּ  106ְוִכְדִאיתָּ

ַמִים ִביֵמי ְׁשֹל א ַאְרֵיה ְדָאֵכיל מֹ ַהשָּ ה ַעל ַהִמְזֵבַח, רש"י(, ּוַבֹזַהר ִאיתָּ ְיתָּ  107ה ְוהָּ

ִנין,   108 קֹוְרבָּ

ם, ֲהֵרי ֵיׁשֵכן  ִהֵנה ְכמוֹ  ָאדָּ ה ְבֶנֶפׁש הָּ ֲעבֹודָּ ִרְׁשֵפי  הּוא בָּ ה, ְוהּוא הָּ  109ֵאׁש ֶׁשְלַמְעלָּ

ֶפיהָּ ִרְׁשֵפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבת י ֱאֹלִקית, ּוְכַמֲאַמר ְרׁשָּ א ְבִמְד -ֵאׁש ֶׁשַבֶנֶפׁש הָּ ש ה, ְוִאיתָּ  110רָּ

ה ה,  ַרבָּ א ְבַיְלקּוט( ְכֵאׁש ֶׁשְלַמְעלָּ ֵאׁש ְמַכֶבה לַ )הּובָּ  111ִים ְמַכִבין ַהמָּ ִים ְוֵאין מַ ֶשֵאין הָּ

 112 ֵאׁש, לָּ 

ה ֶלֱאֹלקּות, ְוהּוא יְ ְוהַ  ַאֲהבָּ ֱאֹלִקית ֲהֵרי ֵיׁש בֹו ִרְׁשֵפי ֵאׁש הָּ  113ינּו ֶׁשְבֶטַבע ַהֶנֶפׁש הָּ

ה ֶשֵאין ַהַמִים ְמַכִבין אֹותֹו, ְוַהַמִים ֵהם ַמִים ַרִבים ְבִרבּוי  א ֵאׁש ֶׁשְלַמְעלָּ  114ְבֻדְגמָּ

ה ּובִ  דֹות ְבִטְרַדת ַהַפְרנָּסָּ דֹות ׁשֹונֹות ַהְמבַ ְלבּוִלים ׁשוֹ ַהְטרָּ ה ְלבֶ ִנים ִבְטרָּ  115ִלים ַבתֹורָּ

ה, ּוְבכ , ְלפִ  ל זאתַוֲעבֹודָּ רֹות ֹלא ִיְׁשְטפּוהָּ ה ִהֵנה ַגם ַהְנהָּ ַאֲהבָּ  116י ְדִרְׁשֵפי ֵאׁש הָּ

ה ְדֵאין ַהַמִים ְמַכִבין אוֹ ית ִק לוֹ אֶ פש הָּ נֶ בַ ׁשֶ  ּה, הּוא ְבֻדְגַמת ֵאׁש ֶׁשְלַמְעלָּ  117 תָּ

ה  ה ֶׁשל ַהֶנֶפׁש ַהַבֲהִמית, ֶׁשַגם הּוא ְיִהֶי' לֹו ַאֲהבָּ בָּ ִריְך ִלְהיֹות ַהַהְקרָּ ֶזה צָּ  118ּובָּ

תּוב ְוָאַהְבתָּ ֶאת הוי'  בְ ֶלֱאֹלקּות, ּוְכמֹו ֶׁשכָּ ל ְלבָּ  119י נֵ ׁשְ בִ "ל זַ ַר  רּוְמ ְוָאְך, ֱאֹלֶקיָך ְבכָּ

ֶריָך,  ה ֶלֱאֹלקּות,  הְיִהיֶ ית ִמ הֲ בַ פש הַ נֶ ְדַגם הַ ְיצָּ  120 לֹו ַאֲהבָּ

א עַ   121 , יתמִ הֲ בַ ש הַ פֶ נֶ ית בַ ִק לוֹ אֶ  ׁשפֶ נֶ ִהְתַלְבׁשּות הַ  ידֵ ל יְ ְדֶזה בָּ



ה ֲהֵרי הַ  ה ְוֶהְרֵגׁש ְבִעְניָּ ּוֵאין לֹו ׁשית מִ הֲ בַ הַ  ׁשפֶ נֶ ִדְתִחלָּ ל, ם ְיִדיעָּ  122ֵני ֱאֹלקּות ְכלָּ

 123ש פֶ נֶ י ְדַגם הַ ְתבֹוְננּות ֱאֹלִק ּוִמְתבֹוֵנן ְבהִ ית ִק לוֹ אֶ  ׁשפֶ נֶ ִהְתַלְבׁשּות הַ  ידֵ ל יְ ָאְמנָּם עַ 

ְרבּות הַ  הי זֶ דֵ ל יְ ל ְלַהִשיגֹו, ִהֵנה עַ כַ יּוית מִ הֲ בַ הַ   124ּוְכמֹו )ית מִ הֲ בַ ש הַ פֶ נֵֶ ַנֲעֶׂשה ִהְתקָּ

תּוב ְבמָּ  ִלית בְ שֶ ר חֵ ם ַאקוֹ ֶׁשכָּ ה ְכלָּ ה ֲחִקיקָּ  125ְדֱאֹלקּות הּוא ַגם ֵכן ית ִמ הֲ בַ ש הַ פֶ נֶ הַ ַנֲעׂשָּ

ג כו'(,  ן ְוַהֻמשָּ ר ַהמּובָּ בָּ  126הּוא ַרב ְתבּואֹות ְבֹכַח ׁשֹור, ֶׁשִמְתַהֵפְך  ְךר כַ חַ ִהֵנה ַאדָּ

ֱאֹלִקית,לֶ ְועוֹ  תוֹ יּוִמ הֲ ִמבַ  ה ֶׁשַבֶנֶפׁש הָּ ל ְבִרְׁשֵפי ֵאׁש ַהְתׁשּוקָּ  127  ה ְוִנְכלָּ

ן הַ  ידֵ ל יְ ּוְכמֹו ֶׁשעַ  ְרבָּ ֵרר ַהִניצֹוֵצי דַגְׁשִמי הֲ קָּ  128 , ִהֵנה ְכמוֹ יח חַ מֵ ם צוֹ מֶ וֹ ֵרי ִמְתבָּ

ה ְברּוְח  ידֵ ל יְ עַ  ןכֵ  בָּ ֵרר ּוִמְתַהֵפְך ַהֲחׁשוֹ ִניּות ֲהֵרי ִמ ַהַהְקרָּ א ְד ְתבָּ  129ית מִ הֲ בַ ש הַ פֶ נֶ כָּ

א,   130 ִלְנהֹורָּ

ם ִדבְ  ּוׂשְוֶזהּו ְועָּ  ַכְנִתי ְבתֹוכָּ ׁש ְוׁשָּ ד ְואֶ תוֹ ִלי ִמְקדָּ ל ֶאחָּ  131 ידֵ ל יְ ד ֲהֵרי עַ ַחָּ ְך כָּ

תֹו ִבְבִחיַנת ִאְתַכפְ  ִעקָּ יָּ ֲעבֹודָּ  132א יָּ ִהֵנה ַכד ִאְתַכפְ א כו', ר ַהֵמִביא ִליֵדי ִאְתַהְפכָּ א, ְוהָּ

א ְד קָּ ְסַתֵלק יְ אִ  ארָּ חְ א ָארָּ ְט סִ  אֹור ְוַהִגלּוי, ֶׁשהּוא רָּ ְלִמין, ְבִחיַנת הָּ  133קוב"ה ְבכּוְלהּו עָּ

ְלִמין כובְ  ל עָּ  134 .'ִחיַנת סֹוֵבב כָּ

ם ִכי ַיְקִריב צָּ אֵ ְיבָּ  .ִקצּור ה ְדָאדָּ ֲעבֹודָּ נֹות בָּ ְרבָּ ן,  תיוֹ הְ לִ  יְךִר ר ִעְנַין ַהקָּ ְרבָּ  135ִמֶכם קָּ

ה ְד ֵאׁש ֶׁשְלַמְעלָּ  ה ַאֲהבָּ ֵאׁש ִמְלַמטָּ ה ְד , יתִמ הֲ בַ הַ  ׁשפֶ נֶ ְד ּוית ִק לוֹ אֶ  ׁשפֶ נֶ ה וָּ  136 ׁשפֶ נֶ ַאֲהבָּ

ָאה עַ  יתמִ הֲ בַ הַ   137 .יתמִ הֲ בַ הַ  ׁשפֶ נֶ ית בַ ִק לוֹ אֶ  ׁשפֶ ִהְתַלְבׁשּות נֶ  ידֵ ל יְ בָּ

 


