
ק ז רֶּ  פֶּ

ֵעי ָכר לְּ ַדם ָהָאָדם ַכִנזְּ ֻלֶבֶׁשת בְּ ִלָפה ַהמְּ ָרֵאל ֶׁשִמַצד ַהקְּ ִישְּ ל, ַאְך ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ַהַבֲהִמית ֶׁשבְּ

הֹוִרים ּוֻמָתִרים ָדִגים טְּ עֹופֹות וְּ ַחּיֹות וְּ ֵהמֹות וְּ ׁשֹות בְּ ַנפְּ ָכל  וְּ ִחּיּות ָכל ַהּדֹוֵמם וְּ ִקּיּום וְּ ַבֲאִכיָלה, וְּ

ֵני ָהעֹוָלם ַהֶזה יְּ ִענְּ ִחּיּות ָכל ַהַמֲעֶשה ִּדבּור ּוַמֲחָׁשָבה בְּ ֵכן ִקּיּום וְּ ֶׁשֵאין  ַהצֹוֵמַח ַהֻמָתר ַבֲאִכיָלה. וְּ

ֹות לֹא  ָס"ה ִמצְּ לֹא ָעָנף ִמשְּ ַרָבָנן, ַרק ֶׁשֵאיָנן ָבֶהם ַצד ִאּסּור, לֹא ֹׁשֶרׁש וְּ ָתא ּודְּ אֹוַריְּ ֵפיֶהן ּדְּ ַענְּ ַתֲעֶשה וְּ

ִחּיּותֹו ַמָמׁש, ִקּיּומֹו וְּ ַתֲאָותֹו, ַוֲאִפלּו הּוא ֹצֶרְך ַהּגּוף וְּ צֹו וְּ ֶחפְּ צֹון ַהּגּוף וְּ ֵׁשם ָׁשַמִים, ֶאָלא רְּ ֶאָלא  לְּ

ֵדי ַלֲעֹבד ֶאת ה ֵׁשם ָׁשַמִים כְּ גּופֹו, לֹא ֲעִדיֵפי ַמֲעֶשה ִּדבּור ּוַמֲחָׁשבֹות ֵאלּו ִמֶנֶפׁש ֶׁשַכָּוָנתֹו ֵאיָנּה לְּ ' בְּ

ִלפֹו ֵרָגה ַהֵשִנית ֶׁשַבקְּ ָׁשְך ִמַמדְּ ִנמְּ ָפע וְּ ַהֹכל ַכֲאֶׁשר ַלֹכל ִנׁשְּ ָמּה. וְּ ַעצְּ ָרא ַהִחּיּוִנית ַהַבֲהִמית בְּ ִסטְּ ת וְּ

ֵר  ִביִעית ַהִנקְּ ִלָפה רְּ ֻכלֹו ַאֲחָרא, ֶׁשִהיא קְּ ָרא עֹוָלם ָהֲעִשָּיה, ֻרבֹו כְּ ִלַפת ֹנַגּה, ֶׁשָבעֹוָלם ַהֶזה ַהִנקְּ את קְּ

ָרֵאל, כְּ  ִישְּ תֹוָכּה, ]ֶׁשִמֶמָנה ָבאֹות ִמּדֹות טֹובֹות ֶׁשַבֶנֶפׁש ַהַבֲהִמית ֶׁשבְּ ֹעָרב בְּ ַעט טֹוב מְּ ָמה ַרע, ַרק מְּ

ִחינָ  ִהיא בְּ ֵעיל[. וְּ נּו לְּ ֵרַגת ֶׁשֵבַארְּ ִחיַנת ּוַמדְּ ֵרי ּוֵבין בְּ ַגמְּ ֵמאֹות לְּ ִלפֹות ַהטְּ ֻמַצַעת ֵבין ָׁשֹלש קְּ ה מְּ

ֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מ" מֹו ֶׁשָכַתב בְּ ֵמאֹות ]כְּ ִלפֹות ַהטְּ ָׁשֹלׁש קְּ ֶלֶלת בְּ ָעִמים ֶׁשִהיא ִנכְּ ָלֵכן פְּ ֻדָשה. וְּ ט ַהקְּ

עָ  ֵׁשם ַהֹזַהר[. ּופְּ נּו ֵריׁש ֶפֶרק ד' בְּ ַהיְּ ֻדָשה, ּדְּ ֵרַגת ַהקְּ ִחיַנת ּוַמדְּ עֹוָלה ִבבְּ ֶלֶלת וְּ ִמים ֶׁשִהיא ִנכְּ

גֹון ֶּדֶרְך ָמָׁשל ָהאֹוֵכל  ֻדָשה. כְּ ָלל ַבקְּ ִנכְּ עֹוֶלה וְּ גֹוֵבר וְּ ָבֵרר ֵמָהַרע וְּ ֹעָרב ָבּה ִנתְּ ֶׁשַהטֹוב ַהמְּ ָרא כְּ ִבשְּ

בֻ  ׁשֹוֶתה ַיִין מְּ תֹוָרא וְּ ֵמיָנא ּדְּ ָאַמר ָרָבאׁשְּ תֹוָרתֹו, ִכדְּ תֹו ַלה' ּולְּ ִחיב ַּדעְּ ַהרְּ ֵריָחא" " :1ָשם לְּ ָרא וְּ ַחמְּ

פָ  כו', אֹו ַהַּיִין ֶׁשָהָיה ִנׁשְּ ָבֵרר ִחּיּות ַהָבָשר וְּ יֹום טֹוב. ֲאַזי ִנתְּ ַות ֹעֶנג ַׁשָבת וְּ ַקֵּים ִמצְּ ֵדי לְּ ִביל כְּ ע ִבׁשְּ

ַשמֵ  תֹו ּולְּ ַפֵקַח ַּדעְּ ִדיחּוָתא לְּ ָתא ִּדבְּ ֵכן ָהאֹוֵמר ִמלְּ ָבן. וְּ ָקרְּ עֹוָלה ּוכְּ עֹוֶלה ַלה' כְּ ִלַפת ֹנַגּה וְּ ִלבֹו  חַ ִמקְּ

ִמיָדיו ַתלְּ מֹו ֶׁשָעָשה ָרָבא לְּ ָחה, ּוכְּ ִשמְּ יֹות בְּ ִריִכים ִלהְּ תֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ֶׁשצְּ ֵניֶהם  ,2ַלה' ּולְּ ֶׁשָאַמר ִלפְּ

ַדֵחי ַרָבָנן ִחָלה ּובְּ ִדיחּוָתא תְּ ָתא ִּדבְּ ַמלֹאת ַתֲאַות ּגּופֹו  ִמלְּ ֵאי ַיִין לְּ סֹובְּ ֵלי ָבָשר וְּ זֹולְּ ַאְך ִמי ֶׁשהּוא בְּ

סֹודֹו ַבע יְּ סֹוד ַהַמִים ֵמַארְּ ִחיַנת יְּ ׁשֹו ַהַבֲהִמית, ֶׁשִהוא בְּ ַנפְּ ת ָהָרִעים ֶׁשָבּה ֶׁשִמֶמנּו ִמַּדת ַהַתֲאָוה, וְּ

ָׁשֹלש קְּ  ַרע ָּגמּור ֶׁשבְּ ִפי ָׁשָעה בְּ ָלל לְּ ִנכְּ בֹו וְּ ִקרְּ ַהַּיִין ֶׁשבְּ ֵדי ֶזה יֹוֵרד ִחּיּות ַהָבָשר וְּ ִלפֹות ִהֵנה ַעל יְּ

ִפי ָׁשָעה ָכָבה לְּ בּוׁש ּוֶמרְּ גּופֹו ַנֲעֶשה ָלֶהן לְּ ֵמאֹות, וְּ ַיֲחֹזר ַלֲעבֹוַדת ה' ַהטְּ , ַעד ֲאֶׁשר ָיׁשּוב ָהָאָדם וְּ

ׁשּובֹו ַלֲעב ַלֲעלֹות ִעמֹו בְּ כֹוִלים ַלֲחֹזר וְּ ָכְך יְּ ַיִין ָכֵׁשר, לְּ ַשר ֶהֵתר וְּ ִפי ֶׁשָהָיה בְּ תֹוָרתֹו. ִכי לְּ ֹוַדת ה', ּולְּ

ָאס לֹוַמר ֶׁשֵאינֹו ָקׁשּור וְּ ׁשֹון ֶהֵתר ּוֻמָתר, כְּ ַלֲעלֹות ַלה'. ֶׁשֶזהּו לְּ ּור ִביֵדי ַהִחיצֹוִנים ֶׁשלֹא יּוַכל ַלֲחֹזר וְּ

ַקָמן. מַ  ֹבָאר לְּ מֹו ֶׁשּיְּ ִחבּוט ַהֶקֶבר כְּ ַעל ֵכן ָצִריְך ַהּגּוף לְּ ָאר ַבּגּוף, וְּ ִׁשימּו ִמֶמנּו ִנׁשְּ ה ֶשֵאין ֵכן ַרק ֶׁשָהרְּ
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ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ּוִביאֹות ֲאסּורֹות, ֶׁשהֵ  ׁשּוִרים בְּ ֵרי, ֵהם ֲאסּוִרים ּוקְּ ַגמְּ ֵמאֹות לְּ ִלפֹות ַהטְּ ן ִמָשֹלׁש קְּ

מֹו ֶׁשָכתּוב ֵאין עֹוִלין ִמָשם ַעד ִכי ָיבֹא יֹום ִויֻבַלע ַהָמֶות ָלֶנַצח, כְּ עֹוָלם, וְּ ֶאת רּוַח   :ִביֵדי ַהִחיצֹוִנים לְּ וְּ

ָאה ֻכּיֹות ַמָמׁש,  ַהֻטמְּ דֹונֹות ַנֲעֹשּו לֹו ִכזְּ דֹוָלה ָכל ָכְך ֶׁשזְּ ׁשּוָבה ּגְּ ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ". אֹו ַעד ֶׁשַּיֲעֶשה תְּ

ָבַרְך, ָקה בֹו ִיתְּ ָדבְּ ֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה לְּ ַאֲהָבה ַרָבה ַוֲחִׁשיָקה וְּ ִלָבא בְּ ָקא ּדְּ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ֵמֻעמְּ  ֶׁשִהיא תְּ

צָ  ָמֶות, ִהיא וְּ ַצלְּ ֶאֶרץ ִצָּיה וְּ ׁשֹו בְּ ָתה ַנפְּ יֹות ִכי ַעד ֵהָנה ָהיְּ ִצָּיה, ִלהְּ ֶאֶרץ ֲעֵיָפה וְּ ׁשֹו ַלה' כְּ ָאה ַנפְּ מְּ

ׁשֹות  אֹון ַנפְּ ֶיֶתר ֹעז ִמִצמְּ ׁשֹו בְּ ָאה ַנפְּ ָלזֹאת ָצמְּ ִלית. וְּ ַתכְּ ֵני ה' בְּ חֹוָקה ֵמאֹור פְּ ָרא ַאֲחָרא, ּורְּ ַהִּסטְּ

ַמֲאָמָרם ַז"לַהַצִּדיִק  ׁשּוָבה מֵ  :4ים, כְּ ַעל תְּ ִדים כו'. וְּ ׁשּוָבה עֹומְּ ָמקֹום ֶׁשַבֲעֵלי תְּ ַאֲהָבה ַרָבה זֹו בְּ

רּו ֵדי זֶ  5ָאמְּ ַעל יְּ ֻכּיֹות, הֹוִאיל וְּ דֹונֹות ַנֲעֹשּו לֹו ִכזְּ ׁשּוָבה ֶׁשלֹא ֶׁשזְּ ַאֲהָבה ַרָבה זֹו. ֲאָבל תְּ ה ָבא לְּ

ֵאין עֹוִלים  ֻכּיֹות, וְּ ַלח לֹו, ִמָכל ָמקֹום לֹא ַנֲעֹשּו לֹו ִכזְּ כֹוָנה ַוה' ִיסְּ ׁשּוָבה נְּ ֵמַאֲהָבה זֹו, ַאף ֶׁשִהיא תְּ

ֻבַלע ַהָמֶות ָלֶנַצח ֵרי ַעד ֵעת ֵקץ ֶׁשּיְּ ַגמְּ ִלָפה לְּ ַבָטָלה, ַאְך ַהִח  .ֵמַהקְּ אּו ִמֶמנּו לְּ ִטפֹות ֶזַרע ֶׁשָּיצְּ ּיּות ֶׁשבְּ

ַכָּוָנה ֲעצ כֹוָנה ּובְּ ׁשּוָבה נְּ ֵמאֹות, ֲהֵרי זֹו עֹוָלה ִמָשם ִבתְּ ִלפֹות ַהטְּ ָׁשֹלׁש קְּ ָלה בְּ לְּ ִנכְּ ָדה וְּ ּוָמה ַאף ֶׁשָּירְּ

ַמע ֶׁשַעל ַהִמָטה, ַכנֹוַדע ֵמָהֲאִר"י ַז"ל ּו ִריַאת ׁשְּ ָמָראִבקְּ ֻרָמז ִבגְּ ַמע ַעל " ,6מְּ ִריַאת ׁשְּ ָכל ַהקֹוֵרא קְּ

ִאלּו אֹוֵחז ֶחֶרב  בּוׁש ַלִחּיּות ֶׁשַבִטפֹות, ִמָטתֹו כְּ ֵתי ִפּיֹות" כו', ַלֲהֹרג ּגּופֹות ַהִחיצֹוִנים ֶׁשַנֲעֹשּו לְּ ֶׁשל ׁשְּ

ַלל ִביאֹו ַבָטָלה ַבתֹוָרה ִבכְּ ַכר ֲעֹון ֶזַרע לְּ ָלֵכן לֹא ֻהזְּ ֵעי ֵח"ן. וְּ יֹודְּ עֹוָלה ַהִחּיּות ֵמֶהם, ַכָּידּוַע לְּ ת וְּ

ֶבה ֲאסּורֹות, ַאף ֶׁשָחמּו ִלפֹות, ֶׁשמֹוִליד ּוַמרְּ ַהקְּ ָאה וְּ ִרבּוי ַהֻטמְּ לּות וְּ ִחיַנת ַהַּגדְּ ָגדֹול ֲעֹונֹו ִבבְּ ר ֵמֶהן וְּ

ִחּיּות  ִביאֹות ֲאסּורֹות מֹוִסיף ֹכַח וְּ ַבָטָלה יֹוֵתר ִמִביאֹות ֲאסּורֹות, ַרק ֶׁשבְּ הֹוָצַאת ֶזַרע לְּ ֹאד בְּ ֹאד מְּ ִבמְּ

ֵמָאה בְּ  ִלָפה טְּ ׁשּוָבהִבקְּ ַהֲעלֹות ִמָשם ַהִחּיּות ִבתְּ ָטה  :]הגהה  ,יֹוֵתר, ַעד ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול לְּ לְּ ֵני ֶׁשִנקְּ ִמפְּ

ַבָטָלה, שֶ  ֶזַרע לְּ ֻדָשה. ַמה ֶשֵאין ֵכן בְּ קֹוֶלֶטת ַהִחּיּות ֵמַהקְּ ַקֶבֶלת וְּ ִלָפה ַהמְּ ָבא ִּדקְּ נֻקְּ ֵאין ָׁשם ִביסֹוד ּדְּ

בָ  ִחיַנת נֻקְּ ֵעי ֵח"ן[, בְּ יֹודְּ ִביִׁשים ַלִחּיּות ֶׁשַבִטפֹות, ַכָּידּוַע לְּ ִלָפה, ַרק ֶׁשֹכחֹוֶתיָה ַוֲחָילֹוֶתיָה ַמלְּ א ִּדקְּ

ֻכּיֹות דֹונֹות ַנֲעֹשּו לֹו ִכזְּ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ַרָבה ָכל ָכְך ַעד ֶׁשזְּ  .ֶאָלא ִאם ֵכן ַיֲעֶשה תְּ

זֵ " :7"לּוָבֶזה יּוָבן ַמֲאַמר ַרזַ  הֹוִליד ַממְּ ָוה וְּ ֹקן, ֶזה ֶׁשָבא ַעל ָהֶערְּ ֻעָּות ֶׁשלֹא יּוַכל ִלתְּ ר". ֶׁשָאז ֵאיֶזהּו מְּ

דָ  ָבר ָירְּ ֻדָשה, ֵמַאַחר ֶׁשכְּ ַהֲעלֹות ַהִחּיּות ִלקְּ ָׁשר לֹו לְּ דֹוָלה ָכל ָכְך, ִאי ֶאפְּ ׁשּוָבה ּגְּ ה ַּגם ִאם ַיֲעֶשה תְּ

גּוף ָבָשר ָוָדם ָׁשה בְּ ַלבְּ ִנתְּ  .ָלעֹוָלם ַהֶזה וְּ
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