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אגרת הראשון , פרי מגדים(
 )בתחלתו
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כל כתות החיצונים מצטרכים בהכרח 
 אמות של הלכה' להסתלק ולהתגרש מד

 -היכלו כי קדוש יאמר לו  וזר לא יקרב ב-
אמות ' אמות של הלכה בלבד הן הנה ד' הד

אותיות שמו הגדול ' הללו ששורה בהם ד
 שנסקלו מאבן ונפנו ממכשול

 -'  כמאמר הכתוב פנו דרך ה-
 'אמות הללו הוא דרך ה' כי ד

 השראת שמו יתברך
 - וזר לא יקרב אליהם כי קודש הם -
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בכל מקום שהם יעשו לי , "ושכנתי בתוכם"

 אמות של הלכה שם אשכון בתוכם' מקדש ד
יעקב ", "ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלקים זה"

 ה כל האדם"כי ז, "ארבע אמות של הלכה"אמרם על 
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 :טל השמים  , 
 . ותירוש, ורוב דגן, ומשמני הארץ

 אמות של הלכה' ים הללו הן הן דדבר' הד
 – ואנחנו בגלות אין לנו אלא ארבע מדות אלו –
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לחם הגוף , ם"שזה לעומת זה עשה אלקי

 א שכתוב לכו לחמי בלחמיזה הו, ולחם התורה
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שמוציא לשם , א"ר ודיבור שיוצא מפיו של אותו תניוכל דיבו
, בין בכל מצוה ומצוה, בין בתורה בין בתפלה בין בברכה' ה

 !'שהוא דיבור שבו ה, אותו נשר, "יפרוש כנפיו: "מה כתוב בו
 –" ישאהו על אברתו" ומפני זה –

 –"! פניו אליך' ישא ה" כגון - ישאהו –
 

 "!סלעי ומצודתי' ה: " דוד עליואלא אמר
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