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 אקרא אישיםאליכם
 התורה וכל הבריאה 'כל ועמוד והעיקר השורש הוא שםחשמיםכבור

 חכתיס(' סנו )סיק וכדחז"ל למענהו", ד' פעל "4ל - טז( )תס~י כיכולה,

 לכבודו אלא בראו לא בעו5מו ה*דושחברוךחהוא שברא מהאכל
 בזה ונו'"-והביאור בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא אכ5 תנ( )יסעי'שנאמר
 לנבראיו, משל בדרך יתברך הבורא לדמות רשו.ת לנו שנתן כיוןפשומ,
 יחברך, האדון שלמות מנלוי להבין שאפשר מה בפרטות להביןכדי

 הנמשל אל להמשל כלל ערך שאין יודע, לו שכל עיני אשר כלובויאי
 -מצד פרמית, מידיעה לשמוע יכולה שהיא מה האוזן את לשבררק

 דבר" חקר מלכים "וכבוד כס( )תס~י וכם"ש והנהנתו יתברךמלכותו
 ממשי שיתעלה מה שכל למנין נוכל סקום מכלכנודע.

 שמיחסים מה והנה ההוא. המשל ע"י המתנלה ההוא הפרמ עהךב*ותר יגדי כן גערך,
 בו השלמות צד לחתבונן כדי שהוא נודע כבר נשמיים אבריםלהשי"ת

 . כביכול,ית'

 הנמצא השלמות וכח שבעולם, והיכילוה הכוחות כל הכולל
 כן אם ותכלית. קץ באן נשנב באופן בכלל, כן גם המתואריםבאברים
 הראש או העין פעולת לערך הדנ5 פשלת ערך דומה אינו אצלנוכאשר
 מאור לנו שמתנלה מה כן שכמו מזה, יודעים אנו משל" דרך "עלבכלל
 העקרית המבה כי נראה, כולו העולם הנהנת על נתבונן כאשר א"כרנל. בכנוי משינים שאנו ממה נשנב יותר באופן הוא ראש, כנוי ע"י יתשד'

 הכבוד נתינת אם כי אינו, אדם, שבבני הנכון והכדר האטתילתקון
 ומדות וחכמה, תורה אהבת החכמים-ממתעף מכבוד לכבדו. שראוילמי

בלב. ברכה פרי העושה ישר הנוך הורים-מסתעף מכבוד ד'. ויראתמובות
 כללות- מלכים-מסתעף מכבוד מזה. למעלה יגדלו. לעת הבנים,

 לקיום פועל הכבוד רנש כי נמצא, המדיני. האדם בחיי האמתיהתקון
 מהשפיל תמנעהו שבאדם, האלהית הנפש כבוד הרנשת נם בכלל.העו5ם
 משינים שאנו .נמצא לעושיהם. תפארת שאינם מנונות, בפעולותכבודו
 אנו שאין מה ומתוקנת, שלמה פעולה לנבראים, המיוחם הכבודבכח

 בדרך השי"ת אור כי מבינים, אנו מזה בעולם. והרנ*מ כח בשוםמשיגים

הבנ"
 מה מכל ונשנב מרומם הוא .כבוד' בכנוי לנו שיתנלה פרמית

 יתי, לשמו נותנים שאנו הכבוד דרכי וכל בכנויים. להתבונןשאפשר
 ה"ו ולהפך בזה. המתנלה יתברר . מאורן זיו קדושת בנפשנומקנים
 יסוד שהוא הזה הנורא במקום מקלקל שםחשמים, חלול עון שמץכל



פאר אפרק .חבש
 כולה. התורה ועמודהעולם

 ימודו .הוא ית' שכבודו כיון האלה, והאמת הדברים מכל ברורנרע
 ירבו כן שמים כבוד שיתרבה מח כל א"כ ותקונו, עולםשל
 ית' שמו המכבדים ראש על ויהולו בעולם. וכבוד טוב ושפעברכות

 צריך ואין ית', בכבודו ,המעוט כן וכמו עולם. באי כל יבורכוומברכתם
 וכל תקלה כל. שינרום מהויב הלילה. מעלה של בכבוד זלזול ה"ולומר

 שאמר וכמו לשמו, כבוד ומנוהתנו הלקנו ישים הרהמן ה"ו.השהתה
 : יקלו" ובוזי אכבד מכבדי "כי נ( ח )סמ1"5הכתוב

 אקרא. אישים אליכם דביו. .אל ההרדים ית' ד' יראי בשרנו אהינודערןון
 בה תלה שהקב"ה והביבה, אדירה מצוה בידינו יש הנה נפשותינו.על. עושים אנהנו נדולה רעה כי צורה. מר בקול קולי אריםכשופר

 שהתפלין "ומנין )כיכית1( רץ"ל שדרשו לנו.וכמו עוז והיא וכבודנו. ית;כבודו
 כמו יה', לו ועוז יתז", לעמו עוז "ד,' כט( )סס5יס שנאמר לישראל, הם.עון

 בימיבו : עוזד" ובזרוע בימינו ד' "נשבע סכ( )יסמי' דכתיב ,מקרא שםשררשו
 בבקשתו נענה ע"ה הנביאים ואדון תפלין", עוזו-אלו ובזרוע הורה,-זו
 והז"ל ואמרו אהורי" את "וראית )סס( כבורך'/ את נא "הראני 5נ()סמ1ת
 נקרא ביהוד הרי תפלין', של קשר למשה הקב"ה שהראה "מלמד ז()נרכות
 פמוק על )סס( אמרו.הז"ל כן וכמו רוקא, ראש של תפלין שם על ית' כבודו )שם

- ממך" ויראו על-ך נקרא ד' שם כי האר*ו עמי כל ,,וראו כס()יכריס  ר' 
 ד' שם שהיא_מצד ובודא14/היראה שבראש", תפלין "אלו : אומר הנדולאליעזר
 וכמש"כ ופארנו תפארתנו הם התפלין כן וכמו והרוממות. הכבוד יראתהיא
 שבאמר)יסמי' תפלין" טז("אלו הזיל)תענית ואמרו עליך" הבוש גפארך כד()יהזק"5

 טז("ריקר )מני5ס אמרו כן אפר"וכמו תהת פאר להם לתת ציון, לאבליס"("לשום
 לננעליהן" יקר "ירןנו "'( )"סתר וכמש"כ "כבוד" ויקר-פרושו תפלין"אלו

 5ס( מזהנל~נסדרין הז"ל ואמרו אל" רעיך יקרן מה "ולי ק5ט( )תס5ימ_וכמש"כ
 ישראל עוטי מהרך היה ז"ל והרא"ש כיפר", ארמי 3לשון הראשון"אדם

 ימים מארכת והיא נן( סעיי כ"ס סי' ""ה )סו"ע תפלין הנהת אהרבתפארה
 שד' 5ה( )יסעי' שנאמר ימים מאריך תפלין המניה "כל מד( )מנסותכמשהז"ל

 שהוא ית' כבודו לשם מיוהד"ם ביהוד שהם משום הוא והצל יהיוש,עליהם
 כתיב מאי עלמא דמרי "רןפלין 1'( )נרכ1ת שאהז"ל וכמו ישראל שלכבודן
 ונו'" נדול נוי מי "כי 7( )יכריס ונו'" ישראל כעמך "ומי יז( 5 )יסייבהו

 מהכיל היריעה תקצר ובודאי דישראל, בשבהייהו בהם משהבהוקוב"ה
 לשקול המשפט לנו שלא אע"פ הזאת. המצוה קדושת רוממות ערךיקר
 ס'( )מט5י פמוק על דס"ס( ס"י )ירוס5מי שאחז"ל וכמו מצות. שלערכן
 מענלוהיה הקב"ה תדע"-,,ט4טל לא מענלותיה נעו תפלם, פן היים"אורה
 אהובים רכולז יותר", -מרובה שכרה מצוה איזה נדע שלא תורה,של

 כבר אבל, לב. ושמהת באהבה אוהם ועושה בהם הזוכה אשריוברורים,
 0 מג )מנהות שאהז"ל כמו מהכלל, כיוצאים המפורשים במעות הץ"להורונו
 מצינו נוונא, וכהאי כולן" המצות כל זו-כננד מצוה"שקולה
 או רמזים הז"ל, בדברי או סבתורה מפורש מצאנו שכברשבמקום

טאטים



פאר בפוקחבש
 אחינו אהבת ואיה בלבנו, להיות . המחויבת ואהבתו ד' ייאתאיה

 לתקן ונח הערך קל דבר ובשביל מהם. נתעלם כי בריתנובני
 ואין לעולמם הלכו כמה. יודע ית, -וד' חמדה. בלא ללכת נניהםכזה"

 ברכות של ופשעים עונות רק ימיהם, כל . ראש של תפלין מצותבידם.
 עונש אין ~כי גס( )סכת למהות. שבידם מי על לא תלוי"-אםהקולר מי ועל ר"ל. ביומו, יום מדי מצות( על - שמברכים )במקוםלבטלה

 -שדמו בציצית', לבן 'טל .מ"עונשו יותר הרבה -נזה" קל מיבר.ההתעלמות
 הדבר כן ואם :( מנ )מנסות מציאותו קלות מפני טיט* של . .לחותםחז"ל
 מועט. והפסד טורח איזה . פנים כל על בו שישבדבר
 אשר הזמז, בהבלי -טירדא מרוב או ידיעה טחמרון או אשר" היותעמנו. בני אלפי המון לפני ד' דרך ליישר למניעתינו נאמרמה
 ית'. ד'. מצות מכל אחת עשותו בעת כלל להתיישב מניח .אינוהיצר
 ית' אותו יראתנו "ותהי ית'. האדון שציוה כמו אותה עושהאם
 ומה . המוני. לאיש - נעשה מה והנה כט( )יסטי' מלומרה" אנשיםמצות-

 דבר. ימכן מפר-לא קרא ידע לא לאשר הלא אמרים. נרבה אםנועיל
 או כמפו" אלילי להבלי היום כל פונה לבבו ספר,-4-אך ומבין ידעואשר
 ההרנל מצר עינים בהשלת הוכה טרפו,-כבר בבקשת לו מרהנפשו
 עבודת עובדי בעם. המשכילים אתם אבל ומומר" מדע כל עלהגובר
 ולשאת דרביכם" על לב לשום עליכם להצטדק. במה לכם איןהקודש"
 עליה. פארנו,-ותפארתכם שהיא ותוה"ק השי"ת כבוד למען קודש"ידיכם
 רוח את העיר וד; בידינו. מרופה היתה מאז תפלין מצות בעוה"ר,והנ~ץ

 להחזיק הזה, החל נלות את והוכיח ז"ל. הממ"נ בעל משהרבנו
 תפלין מצות התחזקה וב"ה.' ברכח. פרי עשו ~ודבריו תפלין.במצות
 תפלין מהנהת ימנע לא יכונה ישראל בשם אשר כל אשר עדאצלנו"
 כתת בעת משה. כרבינו רבא נברא ובודאי, עכ"פ. ותפילה ק"שבעת
 שתהיה נם השניח . תפלין מצות על להוכיח ישראל בנלות רנל4דאת

 הבר על "חזקה כי להם. הראוי מקום על ויניחו שלימה.תקנתו
 שאינו דבר ידו מתחת הוציא שלא ז"ל. כמותו מכובד ד' קרוש-ובפרט
 הרם הזמן- יד כי ויראה ז"%. מעיניו עפר ינלה מי אבל 5נ( )טיר.ניןמתוקן"
 לא אשר מקום אל טעלינו הורד ועדינו בקודש. כונן אשר בנינו ריבאת

 נמלאכת המתרפים ואנחנו לכלימה. ונם לבושת לנו-ב"א הואלכבוד
 מצוה -דבר כל המשרש ההרנל הוא משחית. לאיש הברים נעשינוד',

. : עבודה -תקון. כל ומקלקל.

 המעוות, את לתקן לנו. מפלט נחיש לא אם בנו. תבא הלא ריעייראה
 את ולהעיר להזכיר מדרשו. בבית . איש כל ולפקח אום*ןלהומיף

 בכלל להיות עצמם ומכנים4ם ראש. של תפלין מצות בבטולהנכשלים
 ,ידינו ונטמון יחלד, לא ולבנו דבר, לא יו(-על )ר"ס בגופן" ישראל"פושעי
 לא תחת-נפשם,אם נפשנו חלילה, הלא, נפשי* עליך לאמר-שלוםבצלחת
 ולסי יאתה. כאשר המשמר שנעמוד

 יותר כזה, בדבר למחות בידו יש .
 לקולו ישמע לא' ומי נשטעים" דבריו אשה- עיר בכל האב"ד העיר,טרב



בסן8ך ב אפיקחבט
 שאין אע"פ גכוה* מעל גבוה כמקום אחוזה שרשיתצצוה שהיא להתבונן, ) נתונה הרשות. מהמצות. אחת מצוה לעלוימאמרים

 קוןו
 שארהקודש-בערכנוננ-םול כמעלות עולים שהמה ברור יודעים אנו ח,"ל. בפי המרוממותהמ~ה ערך על נתבונן זה בזה.-בערך כמו בזה שוה הבנרננו א,ין.בערכנו רק ליחודו. ותכלית ק.ן אין אשר השי"ת אהדות הכל שבאמתאע"פ וכמש"נ. לזולתו זה בכנוי יתברך אורו גלוי דומה שאקי הכנויים,ע"י הנשמה בראיית לנו המתראה ית' ד'אור בערך כולם.-המהלמעלת ותכלית

 דבר קיום מצד ,שבאמה אע"פ המצות"
 הוא, והעבודה התורה ימוד שכלזכיןן כלל: ומשל ערך לה שאין נפלאה במעלה אהד הכלהשי"ת"

 : .עין נהעלמת האשמה הלילה ותגדל החובההרבה כה המצוה, חומר לפי מ"מ .כחמורה.. קלה מצוה על ולהזהירלהזהר ערך, לו שאין הוב והייבים צריכים שאנו אע"פ .חז"ל. ובפיתוה"ק המרוממת,בדבהי במצוה ושלום. חם ,ידים ורפ*ון זלזול רואים כשאנוביותר ולעורר שהורשינו במה להתבונן חייבים אנו ודאי כנודע.המהגלה ית' מאורו אלינו הערך כפי
 פרקב -,,)

 ודומה ראש, של תפלין מצוה נלל קיים לא השער. מעקרי למטהמונה ההיהורא מן מקצת אפילו ואם דוקא", שער במקום "שיהיה מסינילמשה 5ז( )ונגהות חז"ל מפי לנו ומפורש ככתוב, שלא התפלין ומניהיםהנזכרים. בדהן"ל ונמהואר נקרא. עליה וכבודו ד' ושם הפאר. עיקר ראש".של "הפלה במצות מזלזלים עמינו מבני רבים כן עולמים. ולעולמי לעד וקיים' ההי ית', שמו לכבוד התעוררנו ולא .ימעט, מהבל אשר עצמנוכבוד על הסנו -נוינו. אהרי וכבודו קדשו דברי השלכנו כי אותנובמשפט יביא ד' עה תוכהה. ביום נענה ומה גאונו. והדר ד'מפהד תממרנה לא איך בשרנו ושערות כמים. ויהי לבבנו ימם לא איךוכועתה
 למטה. נהוהה מצח על ותפליהם. הטהרו. לא מהעם ורבים מרה לאהמכשלה עוד בעוה"ר אבל למוב-. האיש אוהו זכור ציורים"-ברם עםעולם ,יתיקון קטן. קונטרם נדפם וכבר עולם, גדולי בזה צוהו כבר והנה 35(.)3ייות תשא דלא בלאו ועבר ל~טלה ברכתו ברך, ואם כלל. קיים לא ראששל הפלין ומצות לאחוריו. הפשילן - או מוזניו על תפלין שקשרכמי
 4 ולתקן בזה רצונכסל-לפסח עושי על עכ"פלצוות או מוטל-לועקן, הרבנים, וביהוך העדה, חשובי עליכם הלא מדאיותר רהב שלהם תפלין של שקשר ואותם הראוי. למקום. ישראלתפארת עטרת ולהחזיר המעוות. השער.-לתקן עקרי ממקום למטה תפליובהניהו המוני איש כל על במפגיע לצווה ב"ה, מקום של ככודו למען כבודםעל מעט לוותר זעו. ולא הלו המחולל.-ולא שמים הרבה*-כבודהמכשלה את הרואים ועיר. עיר שבכל ישיבוה וראשי ושוחמים, מגידים,ומו'צ, הרבנים ההורה. מופלגי וב-הוד יעקכ. מקהלות ואתר אהרשבכל בהנכבדים רק תלוי הזה הקולר הזה, במעל הכגנים יד בי לבי, -אלונתתי



גפאר בפרקחבש
 ולהעמיד ולהעיר ידרוש וגם כראוי* תפליו איש כל לתקן צובנתנו
 לא אם חרפתינו, נוליך_את ואנה כזאת. הדורשת נדולה בעירמפקחים

 : כזה לתקן נקל בדבר ידינו תחת אשר ד' משמרת אתשמרנו
 במדרגה שהם רבים. מחמיאי בכלל ח"ו נמנה שלא מיד. כצביננצל

 בעל החמיד דבר כה קשה-והלא והנרועה,-שתשובתםהאחרונה
 רבים( מחמיא )של הזה במין "ומשיג פ"ט( סתסוכס )3סער הלבכות.חובת
 מזה ועכבו תועים, לאנשים הרע מן ולהזהיר במוב לצוות לו שאפשרמי
 אותם הורה ולא ותעו אותם. מהוכיח בשתו או יראתם, או ממונם,יחול
 אבקש"- מידך ודמו ימות בעונו רשע "הוא 5ג(. )יסזק"5 הישרה.כמש"כהדרך
 ולא הקיים. לאחריתו ידאנ מעמ אך אשר מצוה ירא איש כל לב יתחמץמה
 בראותו נמות" מהר כי ישתו ,אכול- ככ( )יסטי' לאמר נוו. אחרי נפשוישליך
 נדול בדבר בפרם למחות. שבידו מי ראש על המרחפת הנדולהחמכנה
 כזאת וקדושה נשנבה - מצוה בקלון שמתכבד למי לו אוי כזה,ונשנב
 של בככודו העולם" מן נעקר הבירו בקלון המתכבד "ומה : חן"ל שאטרווכמו
 שלא לנו חלילה פ"3(, חגיגס )יי.ס5תי וכמה" כמה אחת על הקב"הטמ"ה
 עוכל דסגיגס( )יפ*3 רז"ל דאמרו מה זומר וכי ית'. קוננו על.כבודלחום

 : לעולם' בא שלא לו רתוי קונו, כבוד על חםשלא
 והאשמח הגדולה החרפה את מעלימם וגולו רוחכם. העירו לנ טהוריע"מ

 נבמח, וכבודו ית' ד' ובשם הזק. יאמר לרעהו ואיש הזאתהרבה

 יראי יהינ נדברים כי ובפרם יצליח. בירינו וחפצו ועון מחמה לנו יהיהכי
 והחובה הרבה המצוה בדבר להמנות רעהו" אך איש ועיר עיה שבכלד'

 יחידי באיש ואם ימים. _תאריכו הזה . ובדבר הזאת. .עלינוהמוטלת
 יהיה ונדולה יקר מה ימים" מאריך תפלין המניה "כל :( נוד )מגחות חז"לאמרו
 ההיים. באור לאור לנפשם ונורם טכשול מידי זטוציאם הרבים אתלמזכה
 : יזרח עליהם ד' לעד.וכבוד עומדת ציקתם בזה. הרבים טצדיקיודאי
 דינא, לענין כלל אריכות מובל שאינו דבר הוא הענין. עיקר עצםוהנה
 של תפלין המניח שבל מחלוקת, שום בו שאין פשום דבר שהוא.
 למעלה התחתון הקצה שיהיה וצריך יצא. לא שער ממקום לממהראש
 לעקרי ממש שוה לצמצם אפשר אי ודאי שהרי השער, מעקרימעט
 אפשר "אי ועוד( כה )ח51ין דאטרינן כולה התורה מנל שנא ומאיהשער.
 מי לצמצם""ם"מ אפשר אדם ו3תוס'("שבידי )ט"ס אומרים שיש אע"פלצמצם"
 הדבר אין שעוד ז"ל, הסם"ג דדעת יז( )י"ס בנופן" ישראל "פושעי בבללהוא ימיו" כל בה זהיר האינו שה"ו בזאת. במצוה עצמנו להכנימ בזהמכנימנו
 א'" פעם שבטלה מי דנםברור,

 וירחמהו ד' אל לשוב לעצמו יהוש נ"כ,
 דרך בידים נעזוב ואיך בנופן." ישראל שפושעי בבלל ,ח"ו יהיהשלא.
 פמוק עי כד( )3רכות חז"ל שאמרו ובמו ה,טערה על היינו לתלותמלולה.
 הכינו ד'. עם תפליוו, התולה עזה מנגד" לך תלוים הייך .ווץיו כח(-)יכריס
 הכבוד ערך פחיתות מעם כ"א בזה שאין תפליו בתולה אם לבבכם,נא

 רע. עונש יאמר מה כן. הז"ל אמרו קדושתם, ערף לפי להםהראוי

 ומבעימו ית'. העליוי מלך דמלכא יקרא בעיקר קלנא הנוהג עלומר



פאך נ בפוקחבש
 העירו וכבר רצונו. על במצותו,-עובר עטוק ' ובהיותו פניו*על

 י'( )נח51ין .הש"ם מדברי ז"ל סלנטר ישראל ור' ז"ל העליר יחיאל ר'הנאונים
 היצר יתקפו שלא בדבר עבירה "שהעובר עבירה, עוברי של חמצןנבי

 "מומר בכלל א"ו נכנמ הוא לבד, _קטן מטורח המנעו בשביל רקהרבה,
 המצוה בתקון נענה לתאבון.-ומה ממומר יותר גרוע ועכ"פלהכעים".
 כי ואבוי לנו אוי הזאת.חחביבה

 חרדנו ולא בזינו. דש דבר.
 לכבודו.,

 ולא
 והתעצלנו ורושבון. דעת - בבלי מצותיו בעשותינו קדשו. שם.קדשנו

 : לנמרי המצוה את הפומל עיקרי, דבר עללהתבונן

 גמ~רק
 מישראל איש אמר"ששכל תפלין." מצות ,בטול על בתוכחתו הממ,ינוהנה

 חיים. אלהים בד' דבק יהודי. שהוא עדים שנן לו שיהיוצריך
 ,שנים וע"פ ועדנו. עדינו שהם ותפלין בבשרנו. ההתום ברית אות.וה:ה,:
 הוציא כאילו .הוא מהעדים-הרי אחד ,פחת ה"ו ואם דבר.. יקום,עדים
 ומר רע עוד -הלא כלל. מניח שאינו במי הדבר כן ואם מהכלל"עצמו
 מעיד אינו נ"ב אבל המלך, עבד שהוא עד מביא שאינו מי דומה,ארבו שהרי צוה. לא ד' אשר במקום מי,שטניחם חלק יהיה ר"ל. מזה.מאד
 שהוא עצמו על להעיד נאמן" "עד יכוף אשר ופתי שונה מרדן.-לאישעל

 בדברי לשמוע יז( )ינריס עלינו צוה הקב"ה והרי עולם. של במלכו ח"רמורד
 15( )מכח1ת לנו פרשו והם השמועה. הז"ל-מעתיקי לני ינידן אשר לכלתוה"ק
 ויניהו והמקודש. הנחמד האות את יקח והוא דוקא" קכהה במקום עיניך,"בין

 ח"ך" לקיניה נורא דמייתי עורבא כ"הדא ויהיה רצה* לא ד' אשרבמקום
 .אבדון__י2אכ5----ח"ו עד אש, יקוד יקד . ח"ו כבודו ור2חו2 סס(, רכס)נר5סית
 דוקא להדר המתחמדים באותם הוא נדול ובוכשול יז(. ססגס )גר5םכדחז"ל
 שיהיו כדי מדתם. בכמות בינונים תפלין אחרי להדר המובחר מןמצוה ובוראי הראוי. במקים להניחם כלל אפשר שאי מאד" נדולים תפליןאחר

 : להם הראוי מקומם על מונחיםתמיד
 אוף ראש" של בתפלין פרשיין ד' דאינון "וכמה בא. פ' )ובזוה"מהגה'ה

 לה _לירנ יד של בתפלה דהא א', בבית יד של בתפלין בו5הוהכי
 שז1לה למי בזה, שיש הנסתרות- בודאי. הנה יעו",ם, וכו'" כלוםמנרמה
 מפשטן המובן אך מה, ) עדי יודע אתנו ואין נוראו. מאד ד', במודלבא
 ראש. שלן מתפלין היא יד, של התפלין שלמות עיעיקר דברים,של,
 )סייט בקוהש", "מעללן הכי ומשום . ראש. של לתפלין הכנה כעיןוהיא
 )מנחות לן דקיימא מה עם הדברים שיתאימו וכדי 18, סעי" מ"נ סי'18"ה
 מ( )קייוסין כלן צ"ל, יד', של את מעכבת אינה ראש של ש,,תפלין5ה.(

 כאילו הכתנב עליו מעלה עשאח, ולא ונאנם מצוה לעשותש"חישב
 של .תפלין מצות נם לקיים ורצונו,. במהשבתו כח יש כן אםעשאהע

 בשאם ח"ו שבועט מי אבל יד, של תפלין על קדושהראש-להמשיך
 מצהת קדושת כל כמעט אבד ח"ו ראש, של תפלין מצות בקיוםנפש

ש5ין -;



ך,פאף ד. נפרקחבש

 לית יד של ד,תפלין באסרם חזל עלינו נאמנים שהרי ' יד. שלתפלין
 .קדושת עיקר מ"מ מרומים, בנבהי שדבריהם אע"פ כלום', טנרמה5ה

 "ישראל מט( )יסעי' נאמר זה וע5 מעלה. של כדונמא הם ""ת י'מצות
 סנס"ס. ע"כ אתפאר"(, בךאשר

 דפרק
 ש5א התפ5ין ' והניח ד' דבר 4ל 5בו שם 5א מנעוריו אשר האישלהנה

 ד' א5 5שוב ע5יו . עותתו, לתקן יעירוהו כאשר עתהבמקומן.
 חז"5 וכם"ש עון, יכפר רחום הוא עליה-והשי"ת חמא אשרויתודה

 והנה שמוחלין.לו., עד משפ א ושב-אינו עשה מצות על אדם .עברק~( )י1מ~
 על ברכה לברך צריך ודאי לתקן, הזכירוהו התפ5ין הניהו אחריאם

 )סי' בשו"ע הטבואר 5תפ5ה, תפ5ה בין ששח מי כדין ראש- ש5תפ5ין
 : ברכות שתי יברך מצות, ע5 לברך שנוהנין :-במקום 1נסנ"ס( ס"טכ"ס

 מצות על יברך מצות, על מברבים שאין ובטקום. מצות. ע5 ונםלהניח,
 בפומקים כסבואר טמקומם נשממו אם 5ברך ש5א שמנהננו אע"פ5בד.
 שהניח במי א5א נאמר 5א זה מ"מ כ"6(. ס"ק 1נמנ"6 כ"ס סי')נ16"ס
 בין כטפסיק ודינו הברכה. תחו5 מה עשה-ע5 5א 5בט5ה-ומצוהשברך מי .אבל התפ5ה, זמן כ5 להוציא דעתו היה כן אם כראוי,מתהלה
 שטחויב 5עןד הדבר ברור כן נם הפמיק" שלא ואע"פ ראום. לש5 ידשל
 בדקדוק הת2לין הנחת - דין יודע היה 5א ברכתו בשעת אםלברך
 שאינו במקום פהוח והיה התורה ע5 שברך ממי לע"ד יעדיף -המקום
 נמי הכא ויברך. דיחזור קמ( סי' )נ16י"ס הפומקים שפמקו היום.חובת
 כמו הראוי, במקום 5הניחם כל5 בדעתו היה לא ברכתו ב*שעתהרי

 שאפילו הפם"נ, מ"ש 5פי 5פקפק, שיש אלא מההמון. רבים בעוה"רשהורנ5ו
 משום לברך. א"צ היום, חובת שהיא עליה ואטרו אחרת, פרשההראוהו
 פקעה 5א ההובה, בפרשת. שטעה אע"פ היום, חובת עלשדעתו
 שיש א5א ברכתו. ח5ה א"כ ראוי, שוה ומובר שמועה אלאכראוי. תפ5ין הנחת דבר ע5 דעתו נמי הכא י"5 א"כ לתורמום. דמי ולאברכתו,
 בפרשת היום קריאת הוא שההובה הוא התורה-יודע קריאת דנבי5ה5ק,
 חשב כן אם שהראוהו. במקום כתובה הפרשה שזו שסבר אלאחנוכה.
 תפ5ין שמקום שמבר הכא אב5 היום. פרשת של מחשבה ע5בברכתו
 טתניו על שמניח וכמו הברכה שתחול מה ע5 כ55 הוה 5א במצח.הוא

 בין בזה ח5וק שיהיה 5פ"ז וי"ל כ55. הברכה 5ו עלתה ד5א י;'לוכה"נ.
 דקדק שלא אלא השער, עיקר במקום הוא תפ5ין שמקום שיודעמי

 א"ב השער, בעקרי הניח שכבר השב י מהירותו וע"י המקוםבצמצום
 היום. בהובת הפט"נ למברת דוטה זה הראוי. 5מקום היתהטחשבתג

 כ5ל יודע שאינו מיאבל

 שאי
 סההמון- 5תפ5ין,-כרבים כשר המצה

 יוצא. כ55.-אינו טצוה שאינו דבר ע5 ברכה בשעת היתה טחשבתוא"כ
 לחול. מה על 5ה היה ברכה בשעת שעכ"פ טתורמום, ונרעבברכתו,

אבל



פאר דפרק . -חבש
 שהניה דבור כדי בתוך אם מ"ם מפיו, לשוא ברכה יצאה כאןאבל
 בשעת מבור שהיה דאע"1 י';ל לתקן, הזכירוהי בפקומו שלאהש"ר
 סמ סי' )ייו"י להא דמי מ"ם במקומו. שלא הוא תפלין מקום שעיקרברכתו
 וביותר בנו". שהוא נמצא ואח"כ וקרע, .אכיו מת לו ד;,אמרו גך(סעי'
 .כדי בתוך מת ואח';כ וגתעלף :חולה לו שהיה ל"מידמי"

. 
 .יצא ,דבור,

 לא קריעה ובשעת בטעות שהיה פי על אף גס( סעי' .)סס קריעה"יד4
 בן וכמו דמועיל. י';ל ה"נ לתוכ"ד. מועיל מקום מכל כלל. . מצווההיה

 כן לו אמרו אפילו בתו שנדרה ש"מבור בהפרה, -65( סעי' רוך )נסי' :.
 אם דבמתם, ואע"נ מוע*ל. ה"נ בתוכ';ד" מועיל אשתו, שנדרה -ונמצא

 מועיל בנו, שהוא ונמצא אביו-, שהוא או בתו שהיא ומבור לו. אמרולא-
 כמפרש דהוי ומ"ל חולק, שהכ"ה )אלא כד"ד לאחר אפילו דאמרילאית
 יחד הרי במקומו. שיא התפלין הניח שכבר כיון הכא" מ"מ להקל(וי"ל

.
 אבל בתו. ונמצאת אשתו שהיא למפרש ה*י, כתורה שלא שהוא המקום .

 דברי וכל תוכ"ד* מהני בק"ת . .גם באמת וי"ל דמהני. . י"לבתוכ"ר
 לאחר הוא בזההפומקים

 כדי
 הדין-מעובדא עיקר שהרי והראיה, דבור.

 הפכק, שתהיה שתיקה מטעם בברכה לחייב רצו ושם אבודרהם.דם4יתי
 : אדם לשום הפמק שתיקה הוי לא מבכ"ד דפחותופשיטא

 שהוא התפלין דין בעיקר חיולע שנם לע"ד. דנראה התבוננתישדבב . :;:
 י"ל ברכה, בשעת במקרה המצח על השער-והניח עיקריבמקום

 הפרם"נ מדברי שכתבתי ומה לברך. צריך כד"ד, לאחר נזכר אס דם"מ 'ן_ י_, .ג
 הפמ"נ בדבר* להעיר יש שהרי דמי, דלא י"ל היום. אחובת דדעתו , ,ל -י

-

 מועיל אין- וקריעה.-דבמ1רש בנדרים למפרש* טתם בין דבריגו יפי ד .
.

 באוהו כבר התחיל אם בקה"ת נהלק לא אמאי כן אם כד"ד. לאחר ן .
 הקורא הוא המברך אם חלוק דיש )וי"ל מפרש. הוי שהראו, מקום -1::=ן,----
:1:4

 יברך. ולא עדיף התחיל דאם להפך כתב שהמג"א אלא וצ"ע(. אהר, או -;-'
(

 -'--:'ן-.,

 אע"1 וצ"ל אחר. ענין על גם התורה ברכת חל דם"מ, הפט"ג ובאר
 ברה"ת ברך כבר אם בציבור. ולברך אחר ענין לקרות ירצה אםדבודאי
 היום מהובת מכ שיקרא כיון מ"ם לבטלה. ברכה ודאי הויבשהריה
 נקרא אינו דכאן לומר יש אגכ אהר. מענין _ שמוסיף במה קפידאאין
 הוי המצה על שהניה מה אבל אחר. בענין שהתהיל מה מפרשכלל

 יש מ';מ כד"ד, לאחר מועיל ואינו מקומו, שאינו מקום ומיחדמפרש
 היודע משא"כ בכוונה, טעות והיה בתו שנדרה מבור היה דהתםלהלק
 ן ברנתו . הפמיק-חלה שלא כל י"ל אחובה* ודעתו כראוי להניהומכוין
 הראוי. במקום שלא התפלין הנחתו מיבת אם בדבר. נפ"ם לדוןדיש

 הראוי למקום ראש של התפלה להנביה לבו שם שלא מצדהוא
 הקשר יהיה לא ינביה, ואם התורה. ע"פ הקדושים. מחז"ל עלינוכמצווה
 לא :אז הגולגולת. עצם בכלות שהוא שיעורו ממקום למפה ראששל

 אם אבל הראוי. במקום להניח דעת על דעתו שהיה כיון לברך.יצטרך
 וע"כ ראשו, הקף משעור יוצא שלו שהקשר מפני הוא הדבר .מבת

 י"5- הקשר, לשנות בהכרח אעכ :התפלין.הושפלו
 לחלק הט"ז למש"כ דדמי



ה..פאר הפוקד.חבש
 הבא לנלול. וצריך גלול היה שלא או לקרורנ, הצריך במקום נלול היהבין

 כתב הפמ"נ אמנם לנלול. לצריך דמי הדש, קשר לעשורנ צריך יאם נמי)
 וי'ל לגלול. בצריך גם לברך א"צ ולד;תו המ"ז. מברת טעם יודעשאינו
 -בברכות דהוי ענין וטצינו ברכהו, נדהית מעשה שמהומר כיון הט"זבטעם
 כיון - די"ל קעכ( סי' 153"ה אה"כא יביך אם ברכה בלא ,שאכלב"טי

 הוי. מ;יקרא דהוי ןהנא 5נ(. ,)נכ1כס וכתוטפת דחוי, הוי לאשבידו,
 אע-פ -הקשר.. לעשות יכול בעצמו הוא אם בין -להלק יש אס צ";א":.

 אין לשהופו'. ללמוד שיוכל מה -בידו "דטיקרי ניטין ריש תום'שכתבו
.

 .. : למעין כמבואר דומין, הענינים

 הפרנה
 המפק ובודאי הכרעה. הכרעתי ואין בזה יש דברים הרהורי פנים כלעל

 ומכין לבו אל ומשיב דרכו, השם האיש ואשרי עומד.במקומו
 לין"טות בבהאו בהם לדקדק מאד הפץ ובמצותיו ד' את לדרושמחשבתו
 מפקוה לידי יבא ולא לב, ושמהת ואהבה ביראה האר'ן כל אדוןמצות
 שבירם, ענטים חפצי על לפקה למתעצלים אם כי מזרמנים שאינםכאלה,

 ופהד ביראה נעבוד - לפניו רק נוינו, אחרי ד' דבר להשליך לנו והלילה .:
 יתברך הוא ואם תהלתנו. הוא בי היום בל הללנו ובו אטתואהבת
 בושה נמצ*א לא איך א"כ וגה," נדול גוי "מי ד( )לניים כמש"כ בנו,טתפאר
 בעשזית ב"א בו, נתפאה ובמה יהברך. בו להתפאר מבלי קהדש,והרדת

 אשר הדבר לתקן נראה עוז ובכל ותפארתינו* תהלהינו שהם מצותיוף
 וד' הראשונים-בשננה, שבנו,.. תורה- ויודעי המונינו, לפשן**נ444,**..4

 להם שהיה ע"ד( )5נזת ,דון", עולה כזאת "שגגה אין. אםיודע
 מניהים, תורה שיודעי .תפלין הנהת מקום ;ל - ולה-תבונןללמוד--.
 דרישה ואהרי שמור במקום לא אם מעותיו אדם יניה לא הבל בהייואם

 יודעי אשמת אבל וכמה. במה אחת ;ל עולם בהיי ובכונה,והקירה
 מ'שפטי להם . מלהורורנ שבעירם הדעת מעניי עין -המעלימיםתורה

 ד מאד, ;ד. נדלה בתפארה-- המעטרנו יוצרנו כבוד על ולהזהיר ד'..
 על בכפרה ולבטה לצפות יתכן לא בודאי אבל בעד. יכפרהטוב
 הוא הרי כן - לא שאם לתקן, שבידו העתיד יתקן אם ב"אהעבר,
 בדן "לשהבופה סכטסוי( הלבבות,)סעי ההובת שכתב ובמו בידו. ושר(ןכטובל

 ;בד "היתהלך עולם בחינת ב;ל מאד",-וכמש"כ סכל הואבהמריתי,
א1,. 4 1  עורו בשרינו. אחינו כן על לו". שונא לא ד;ת-דהוא דבלל אדן3,ן 

 לנפשנו" הצודה הצורר היצר והשכת ה,מן מתרדמת והתעוררונא
(

 כאיש נא נקומה ההיים. באור ה"ו-לאור תקום בל בטהמויות להפילה
 עיר שבכל תורה ויודעי די ניראי הזק. יאמר לרעהו איש הברים.אהד
 ב;ת לפקה המ;ווה, לרנקן בפר'ן, ל;מוד ומו"צ, להרבנים ילווועיר,

 תורה, של כדת עליו הבוש פארו אין אשר איש כל ;להת?לה,
 יעלימו לפעסים ב;וה"ר כי לנדולי פנים לשא ו:ולא להתעלםשלא

 עיז ב,--



פאר הפרק_חבש

 בעטרת קלנא להנהינ הזה, במעל ידם וזקנים פנים שנשואי מפניעין
 גאוהם לרגלי מרמם והנורא הנכבד השם דבר ולעשות .ישראל,תפארת
 טפה כ"א טאומה טהם להם ישאר לא אשר הכלים. ממהריהםבטרדת
 הנוגעה טהשבה להשוב בלבבם מקום יהנו ולא ואשמים" ועונותנפש

 הקב"ה, ממ"ה לפני והשנון בדין לעמוד והעתידה לעד הקיימתלנפשם'

 אלהים עובד בין ד' יפלה דבודאי איש, דרכי כל על פקוהות עיניואשר
 לא כי ואם נדו5, פני לשאת ש"א ההובה עלינו והנה עבדו. לאלאיטר
 עזה באהבה ב"א המעוות, נהקן בומים בדברים ולא, נבואברעש
 דורש אלהינו ד' כאשר ט;שינו לשפר כ"א הפצנו,. מה כיונאמנה.

 : הימים כל לנו לטוימאתנו
.. 

 לבח ישראל,, וידל מאד. עד ירדנו כי אנהנו רואים בעוה"רדהנה
 ונהקורה. דרכינו נהפש לא למה נהונים. הננו ולשמצהלהרפה

 וערך מצבנו ושפלוה מצאונו אשר הרעות כל מבת ני אצלי, פפפאין
 שעמר והעמרה יוצרנו כבוד על נתבונן למען כ"א אינוכבודנו,בעמים"-

 כולנו והננו בהם. מולזלים ואנו עליהם ,נקרא ששמו התפל-ן -בפאראוהנו
 לנו גרמה הזאת המבה לזה". ;ה ערבים- ישראל "כל 5ט( )סכזט.ת כיאשמים,
 נשינו כמעם באמת, אלהים יראת ודעת ממנו תורה שנשתבההבעוה'ר
 מנלולי לב למהר ד', לדבר באמה הרד להיות לב .נותן איןטובה.

 יתעלה, ד' לשם כפיו ופועל לבבו ליהד הרעות, המדות וטומאותהיצי
 לא אם הבל בהיי בצע ומה והקותנו, תבליתנו כל וזה ניצרנו,ש5זה
 מה על להקור לב נשים וכאשר ההיים. באור לאור היים, באלהיםלדבקה.

 מי האר*ן,אבדה
 אהבת ונועם לב טהרה של קדוש רנש כל מאתנו השכיה ,

 עשה ץאת כל כי ולקיים, לאשר ויפים,-עלינו טובות מדות ויראתו,השקד'
 כבוד עזצנולנו,

 יוצרנ~
 נהן-בידינו הזא כמשפט. דרשנוהו לא כי -יתב',

 נהננו לב במפשות ואנהנו הנהילנו תפארת ועטרת- שמו כבוד -אות
 המוה, על שהוא ש"ר התפלה ובודאי אין-הפ*ן-בו. כבכלי תפלינו, עמרתעם

 משמרים היינו אם ית', לעבודתו והשכל הלב מהשבות כל לשעבדכדי
 זש' ויראת ודעת והשכל דעה אור שפע מרנישים היינו כתקונה, זףמצוה

 הפזורות לבבות לאהד ביעקב, עדות להקים עוז, דורכת היתהונ~שנו
 אהד שכם תוה"ק, כרם בשמירת יה' ד' את ולעבוד שבנו.והנפרדות
 אבל עם. יריבי בין שלום ועושה מהשך, כל מאיר הוקכל אור כיכולנל.

 לפיהם מהמום שמו ומשכילינו אדוננו, בפאר זלזלו -.המונינוכאשי
 בנו כבודם,-נתקיים יתמעמ שלא ככל, והשש טפשות שלמבו*טה
 בכבוד וממעט כבודו המרבה "כל )ח( )יומת הזיל שיעדי : כמהבעוה"ר
 תוה"ק כבוד ירר ע"כ מתמעמ", וכבודו עומד שמים.במקומו כבודשמים,
 ת"ה על_ שקוצים ומשליכים ד' ברם מהבלים קמנים ושועליםפלאים
 תולדה אלא אינו זה וכל ולבצעו. לעברו איש כי מוהה, ואיןשבדור
 היא ומה נכוהה. לראות השכל וקוצר הדעת מעניות נולדתנדולה
 הדעת-, בארובוה הרואוה השכו כי שכלנו, וקצר דעתנו עניותמבת
 הזאת, והיקרה הרבה בהמצוה קלנא הנהננו יען טדה, ננד מדההיא

מצות



1-פאר ו הפוקחבש

 בודאי שסנולתה המחשבה, כלי על הנתונה ראש של תפליןטצות
 שהמה ד', ויראת דעת אור בכלל" האומ" ובכל כפרט באדםלהוסיף-

 מטוב מהם, המסובב וטצד שלטותם טבע מצד וחמד, טוב כלמקורי
 .מלמפר.- רבו מעולות מדות ועוד אהים ואהבת המדור ושלמותההנהנה

 שעמרנו להעטרה כבוד נא נתן ד', אל ינשובה לכו ד' עם ' כןעל
 2 בארץ ולתהלה לברכה ונהיה בכבוד קרננו תרום וב,ה *שראל,צור

 .- דמ~רק
- 

 ד' זרוע ועורו לד'" ירכם . מלאו המצוה. עליכם פרצותינו גודרירבנינו

 לעמנו ומועיל מוב מפעל איזה לע*שות ידינו החזקנה איך כיועוזו.
 בעוה"ר, מאד רבו עמנו בקיעי ידינו. תחת הזאת שהמכשלה זמןכל

 איש רחוקים לקרב מעוות, כל -לתקן חרדים להיות ראוי מאדומאד
 ישרין,: לעדת שלום לבשרמאהיו,.

 יהי1 טעשינו כל אך נושעה. בזה כי
 ית' והוא יכונו בידינו חפצינו ואז ית"ש, כל ליוצר כבוד לתת שמים,לשם
 פ"ן( לההקיים")"נ1ת מופה שמים, לשם שהיא כנמיה ו,,כל מתיה. עלינויהיה

י שקר בנפשנו לעשות, נוכל איךוהנה  עמוקים שנהיה מה בכל 
 ולא הרבה העזובה -את נעזב אם - שמים לשם הדברשיהיה
 ועבודת ,בייינו, שהוא שעלינו גלהים נזר וןלזול קודש מרמם עלנהוש
 דע נשא איך נפש* ויגיעת עמל בלא מאד עלינו קלה זה דברתקון

 כן על והדרנה. . נכון סדר בלא. משרים פועל במולם לעלוהלמרחוק
 ונדגול וסרבים, מלונים שהמה רהבים אלילי נשליך לד', לעשותעה
 כל על מוטלת תוכיח" "הוכה מצות והרי נתימר. ובכבודו ד'בשם
 ס' נרדס )גמנ61ר עבל" החטא שכבר במקום גם מישראלאיש

 ךעות("
 קולות תנאי וכל - להוכיהו', חייב שחטא, מישראל אחד ראה אם"שרק

 במקום נונעים אינם ודאי תוכחה, בעניני הפומקים בדברישנמצאו

 וירא לב ישר אדם שום דעת על יעלה לא וחלילה . מאימורא,אפרושי
 וחמ. הלילה - ירשלונם, ריים להניחד'

 בעם טתנדבים עמנו מרבני שימצאו_ הדבל, ונשר מאוד ראויולכן
 החזרת על ולהוכיח צדק לבשר יעקב בקהלות מעמלמבב

 מכל בנו בחר אשר יוצרנו, צוה כאשר שבתה, למכון הקדושההעמרה
 באבותינן נקנא לא ולמה עולם. והיי אמת תורה לנו ונתןהעמים
 הקדושים"ורבותינו

 )ומתקני גדר נודרי שהיו,
 תקנות.

 ונחוצות נדולוה
 רבנו הלא ית'* ד' בנועם ראתה לא עין והלקם לברכה, שמםונשאר
 החל בנלות רנליו וכתת ראשנו עטרת קנאת קנא ן"ל מקוצימשה
 . מצות בטול על ישראל אתלהוכיה

 עך להתבונן חייבים ואנו תפלין,
 הקודהט מלאכת לעשות-ממלאכתנו ז"ל עליו שהיה המלאבה כבדהכמה

 צריך והיה תפלין, להם היה שלא רכים היו ז'ל בימיי הנההקלה,
 ולוואר לקנות מטונם לפזר ית' ד' אהית אש ושפי בקרבםלהכנים
 בי.עקנ עדותו והק'ם עורו ד' שמו, נככוי יק ורוצה עמו, שלםייגו כי ית' ד' ראה כאשר זה, כל ועם בהנחתם. הורנלו שלא טרהםעל

ועל



פאף ו ופרקחבש
 כאשר ו;הק יה'. לאל תהלה הפלין,. מצוה בנו נשתהשה ידוועל
 הילנו מעום לפי בקודש לעבוד לההגדר טקום לידינו ד' אינה הזמן,מרוב
 ההלה בי מהונו. ?פזר אדם לב על לדבר השקלים על להכריזצריכים אנו אין כי דרבנו, על מפריעים נמצא לא בעזה"י אשר ידינו,וקוצר
 איש איש מהודרים, אן כשרים יש הפלין, להם יש ישראל .כל כברלאל,
 להם להזכיר. אמי' כי צריכים אנו ואין ועשרו, דעהו יראתו, ערךלפי
 יה' ד'אה

 ד' שם ואשר עלינו. ההבוש פארנו בקיושת השוכן וכבודו"
 ראש על אשר הקודש נזר ממעלה גבוהה ומעלהו ידו, על עלינונקרא
 לאל תהלה יעקב, ~יה יומרו בדברים הלא ה(, )יוי:, חז"ל בארו כאשרהכהיינ,
 וכאשר ער, לבם ישנים הם אם אמונים זרע קדוש ,נוי ישהאל עםיהב',

 ושב מעמ-מתעורר,ידפק
 ורפא,

 : להם
. צבי לעטרת לנו יהיה וד' לדורנו, עולם תפארת נשיטה נעזבהו,- אל נא לירינו, יהברך ד' אינה נהמד אוצר ורבוהינו* רעי אהי.4שנא
. 

- 

. : תפארה ולצפירת.

.... .

 ז פרק-
 ... טעיי כאלו הפלין, בלא ק"ש הקורא אכל יך( )נרנות דקיי"ל מהוהנה
 ק"ש הקוראים בעד שהמליצו מי יש מ"ט בעצטו" .שקר עדוה .:
 "כאילו שהוא אמרו לא באן דעד .ק"ש, זמן שיעבור -ביראתם תפלין,.גלא

 אה"כ אם אבל כלל, תפלין הניה לא אם כ"א שקר" עווהמעיד.
 אינו שוב תפייז, מצוה לקיים דעהו ק"ש ובשעה הפליןיניח
 ואל בשב שהוא. במי כ"א שייך, אינו זה קל אגל שקר., עדות-כמעיד
 שקבל טה יקיים ועוד וכה"נ, אונפו מצד הוא מניה, שאינו ומההעשה,
 האמהי. שהפירוש עיניך9 עבין ירצה בפיו אשר זה אבלבעדותו.
 .15( )י:גהות שבע"פ כהורה . מרבוהינו שקגלנו טה . הוא3זה.
 ו"א . השער עקרי במקוכ ההפלין כל "שיהו דוקאשהוא
 ועשה", ב,,קום שקר עדות ממש מעיד הוא כן -אם כלל" מזהלמטה
 בהורה למצוה ,באור שהוא כופרים, בדברי : הוא בזה והפירושתורה", מדברי יוהר כופרים דברי "המורים ( פח )כגסדרין ששנינו טהונודע

 ככופר ושלום הכ מראה זלזול, איזה ושלום הם בהם שהנוהגשבכהב,
 כ"המש דוקא ע"ב הקדושה.. .התורה עיקר- שהיא פה שבעלברנורה
 הפנהדרין בזמן ממרה" זקן נעשה סופרים דברי על להומיףטךטפות,

 מניה שאינו במה שקר עדות שטעיד מטי פה - שבעל נהורההיחובל עיניך" "בין של בכאור שקר עדוה המעיד הוא הטור נמי, והכא)סס(

 ועשה בקום וזה העשה ואל בשב רק שקר ;דוה מעיד שזה מה:לל-לבי
 לענין שמע, קרי"ה אהר שיתקן מה יועיל מה כן אם ממש.ובפועל
 מהויב ודאי זה. כל שעל אלא להשיב, ואין בשקר העיד שכברעדותו
 להניה. היום כל גמור היובהוא

 מצד האמהי מקום על ראש של- ההפלין
 הרבים, בעונוהינו ד' את ע;בנו ומר רע אבל הפלין: מצותקלנם

וכמעמל



זפאר "פרקחבש

 :כל שלמה בהשובה אם כי תרופה אין' שקר העדוה שלמכהוכמעט
 להבא, על וקבלה דברים, וורוי העבר על ,בהרטה שבהוה"ק,העבירוה

 : לו ורפא ושב.~
 שלו ראש של ההפלין שקשר רואה שאדם יזדמן שאם ברור, זהורן3ה

 להקטינו, ב;צמו יבול אינו והוא מדאי יותר נדולהוא-
  ההפלין  שיהיו 'כרי שלו, הקשר שיקצר לבקש ממי לו איןונם

 לו שאמור בר:ה לענין- מבעי לא  יהברך,-ודאי הש2  במצוהסובהים
 מקום על מניח שאינו כיון לבטלה ברכה והוי כפק* שום בלאלברך,
 שאפור  ל;נ"ד ברור שנם אלא 5י(. )כ"ק מנאץ" אלא מברך "ואיןזההמצוה

  דבגטרא כיון למעלה הקשר דהנהת לומר, יש לע"ד אמנם כלל. להניחלו
 לומר יש למעלה" ישראל "שיהיו מטעם רק,  בזה אמרינן 5:()תלחוה
  אולי פנים כל ועל מעכב, . אינו  בן  גם ואולי מדרבנן, אם כישאינו
 ושלום חם מקום ומכל הראויה. כצורה קשר. בלא מלהניה  יוהרקיל
 הכמים דברי על העובר "וכל מופרים" דברי ו"המורים גזה, להק2יישלא
 המור והוא ברכות* לרב יזכה והמקיים. ושלום, חס י( )3יכותבו'"
 יביא לא אהרוג, מצא "לא ( ל" )סוכס הגזול לולב בפ' דאמרינן ממהיוהר
 והנה  לאחלופי.  דאהי  גזירה מצד  בעלמא". לזבר אפילו רימון אופריש
 מצוי שאין ודבר לנמרי אהר מין  שוהוא דבר לאחלופי, מצר אמוראם
 כמה אהה  אהרוג,-על  למצוה  זבר  איזה עכ"פ מקיים וגם ה"ו, מכשולבו

 ,שהוא כמצוהן, שלא הפלין הנהה של הזה למבשול להוש *טישוכמה
 וישים ברהמיו פרצוהינו יגדור הרחמן מאד, ופרוין קרוב מכשולבעוה"ר
 וגם בעצמו לדהדיה לאחלופי, להוש באמה,-שיש חוקיו לשמורבלבבינו
  דוגמא  שוס כאן  שאין  נם ההויוטים.-ומה לאהרים עין מראיהמשום
  המניה וה  בין  ומה הראוי. במקים שלא שהוא כיון הפלין,למצוה
 עם"פ שהרי נרע ועוד --התקרהך באמצע  מןוזה. מצחו-לקובע עלהפלין
 וואז כלל. נדטל לאינו נומלם בין גריעוהא כאן אין רמון אובפריש
 ואל בשב שקר עדוה הם;יד דוטה שאינו מברעה, שהדעה כהבנוכבי

 כ21רים דברי "הוטר מצד וגם ועשה, בקום שקר עדוה למעידוזעשה
 בה')ח, כ"א 2ונם א*נו כלל -מניח שאינו שמי כמש"כ, הורה"מדברי
 לבווה , והלילה פה, שבעל הורה בננר  פניס- מעין  במצחו  המניהאבל

 לנמרי נ2טר אינו דעדיין ולומר, לדון יש מ"מ אוכלה. אשבשלהבה
 בדין. דל"ה, כצורה יפה קשר להקן יכול שאיצו אע"פ _הפליןממצוה
 אוהיוה ע:צורה מעסמע ס( וכיף כה )3סכה ההוכ2וה מדברישהרי
 וין"י הפלין ש4 "ל' גרסינן זולא ממיני, למשה הלכה נלל אינוהקשר
 יא~לי בממה. שמעכבין לומר ומנ.ל דרבנן רק רהןי י.ל א"כ תפלין.,ש9

 ג )3פרן  הבה"מ מלשון וכ"מ קפידא, בזה אין הפלין מצוה בטולבמקום
  במה  לפרק  בפירוש  רמשמע שכ'י::ייה(

 ברצועה"  "שאיןהורה  מיליקין,
 עכ"2 סתוס'(* )וג"7 אותיוה שהוא ד' הורה מצד .בה שאיןוכוונהו
 הלמ"מ" תפלין של ויו"ד תפלין של "דדל"ת הך נרסינן- לא כוכליידי'
 ברציעה יקשור הפלין ממצוה שיהבטל הדהק דבשעה לומר ישא"כ

קשר .-



פאף ה ?פוקחבש
 ברכות ומפק אפשר אי ודאי לברך מ"מ ויניח. שיכול מה כפי פשוטקשו
 פשטן מטין וכן הלמ"מ, שהוא מבואר ונירמתו רש"י מדברי שהרילהקל,
 הרא"מ כן גם גרימ וכן מדרבנן שהוא פירש שלא הרמב"ם, דנרישל

 ממצות עצטו להפקיע לענ"ד אבל לברך, דא"א אף ולכן. יראים.במפר
 מעכב אינו והנמ' תומ' שלדעת לומר שיש ייון א"אק כןהפלין-גם

 שלא להניהם חלילה אבל כ"כ[ בהדיא מפורשים אינם הרסב"ם)ודברי
 לעשוה יתברך, לד' ירצה לא וכודאי ר"ל עון -,מכשול שהואבמקומם

 : ד' לעם נדולה תקלה בו שיש בדבר הקדושיםמצותיו

 חשרק
 שלא גם עצמו על לרקדק לדברו וחרד ד' ירא לכל ראוי מאדיכוה

 ממנו יל~דו שלא בדי הראוי. במקום להניהם ותפלה, ק"שבשעת
 ומה מינן. בר בפועל, הרבים .את מחטיא בכלל ה"ו ויהיה האר,קעמי
 וכקוף עידים בבגד מצותינו כל נעשה כי עד והנמהר, המרההרגל סנורי במהלת הוכינו כמה ועד שבנו, דעת קוצר על להתאונן ראוימאד

 בנו ונתקיים בעוה,ר, הדר ולא תואר בלא אדם. כני מעשה .המחקה
 אנשים בעמנו נמצאים הן בעוה"ר. תינענו" הככילים "עמל י()קס~ה
 מצד דר"ת. תפלין נם להניה להדר בלבבם קן מצאה ד' יראהאשר

 איש איש הקבלה[ סודות ,מצד ~-או ירבוותא כפיקא ידי-חובתלצאת.
 אשר ד' ויראה דעתכרוה

. 

 הדבר, את פרושים התירו וכלר בלנבו,
 הדברים ,"ל האהרונים צדיקים של בספרן הלא ליוהרא, בזה לחוששאין

 דר'ת. ..הפלין של מצוה הדורי אהרי נהדר אם נואלנו מה אבלמפורשים.
 רזפארה געמררנ רבא קלנא בעוה"ר ומנהיגים רב, מפשע נקינו לאועוד

 שתיהם נם שמו, והושבי דש ליראי מצוה שהם דר"ת ותפלין"מש חובה שהם רש"י של הפלין גם זה,והיו בלעדי כלל יכון לא אשרישראל"
 ולא כבוד ולא אות לא כאן אין ובעוה"ר אמה, תורת ללאבעוה"ר
 עלתה שכך לנו אוי שמים. שם והלול טצוה זלזול כ"א תפארת.עטרת
 כתבו בתפלה, לכוין יבול שאינו "הי והלא הומר. בקלון כבודנובימינו,

 הכתוב עליו נובה, בהפלת יהנדב שאם קז( סי, "ו"ה )ס"כהפומקים,
 השכים שהולך למי נאמר ומה : זבהיכם" רוב לי "למה ,( )יסעי'אומר
 אמה, אלהים הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני להההלה מידו זאתבקש מי תורה. של קדת המהויבים ההפלין לתקן ד', לדבר לבו משימואינו
 הזוכה דש ירא לב להניא. לא וה"ו אמת. נתורה שלא שעושהבמצוה
 ב"א חדברים. באו לו" יהזה אשר כפי דר"ה תפלין מצות נםלקיים
 עיניהם הוטחו אשר החומריות עפר אומת לישני ולומר ולעוררלהעיר
 ק. נדגר ד'דנר בוזי לילל יכנמו לא וה"ו לאהריהם, שיבינו לבותם" ומהשכילמיאות,

 ליזק-

 שלא ממעשיהם, וינושו

 יסהר-

 צדקתכ פע-לת
 של בששר להזהר עצמו על ויקבל כשיתסן תיכף 2י ובודאי קצתם. אהקצתם
 שבים* מקבל והקב"ה שלמה השובה זו הרי הוה"ק כדה שההיה ש"רתפלין

 -ואשרי



ה .פאר ט הפוקחבש

 ב:ך. הורנל אם דר"ה נתפלין נמ להדר במצוהו בההזיקו לוואשוי
 מלאכה לעשות מומר לקחת יהבוננו ולא לבבם יקשיהו אשר ודאיאבל
 ולא 5( )יסעי' מידבם זאת בקש "מי אומר הבהוב עליהם באמונה,ד'

 מניגורו-קטיגורו" שנעשה למי לו ו;,אוי "עון-ועטרה". יהדו נשאיוכלו
 שהראה הזוה"ק מצד וכונתם דר"ת. הפלין המניהים ]וב?רם 5מר(,,)מירס
 ל"ל ד"הש"י מבואר לעיל שכהבנו הזוה"ק בדברי והלא לשניהם,פנים

 יד של הפלה נם להם, אין ראש של שה?לה כיון, א"ב בלום",מלרמה
 הזמן בעוה"ר כי אותנו, וירהם ד' אל ושובו הרעו אהי ניא אג להם(אין
 ית' יוצרנו כבוד להחזיר מןמר לסחרנ עלינו מאך. ישראל ויול וקשה,כבד
 ישראל עוטר הוא נ4 בכבוד, קרננו וירם- ירהמנו וישוב מבונו,על

 . :בהפארה
. 

 פשס~רק
 שחברו שרואה איש כל על המוטל ההוב . בענין דברינו נעהיקועתה

 שיהקן עד משם לזון שלא הק', הורהנו כדה שלא הפליומניה
 הקשר אבל מהונן להניה מדקדק שאינו רק -הוא הקלקול אםהמעווה.
 מומר ולשהרו תמיד שירקדק להעירו עלוו. מדאי-ההובה יוהר רהבאינו
 לקצר להשתדל עליו הקשר, רוהנ הוא הטכ'שול מבה ואם להנא.שיזהך
 השוגח האיש לכב יעיר עכ"פ בעצמו, יכול אינו_ ואםהקשר,

 ומצדיקיהם רבים מזכי מבלל ויהיה הקשר, לתקן עליו אשההחובה בדבר"
 מהטיאי לכלל ח"ו כהף_מוררה-4כנמ בההו אשר ההה לעולם,ככוכבים

 : לפנים וא"צ ומבורר פשיט זה והנה ר"ל.רבים
 בהנההמ מקולקלת עה"ו שהתפלין באהד ראה אם ב,ה, לעין שישומה

 שאם ברור,. נראה לענ"ד הנה. להפמיק. שאמור במקום עומדוהוא
 קא אימורא שאז והפלה, בק"ש עומד כדין שלא ההפלין המניחאוהו'
 ותפ4ה, ק"ש בזמן עליו תורה כדין להיוה עייו ההובה ןבה"פ שהריעביד,
 ההחיל שכבר כיון שם"ע- באמצע להפמיק שאין י"ל בתפלה כיואם

 עדוה כמעיד שהוא ק"ש בשעת מ"מ ההפלין, לרנקן כדילההפלל-
 דמוהר כיון כן אם עביר, קא ואימורא לתקן עליו החובה ודאישקר,

 דנדהה מאימורא ב,,אפרושי קיי"ל והרי ס1(, סי' )15"ה רבו מורא מפנילהפמיק
 עצה ואין חכמה "אין מצד רבו, במקום להדרוה תלמיד ומותר רבומורא
 כבוד הולקים אין השם הלול שיש כ5(,-כ"מ )מס~י ד'" ננד הבונהואין
 הפמק אימור . שנדחה והומר קל א"ב י"(, סעי' רווכ סי' )1כי1"ילרב"

 אומרים "אין כאן שייך ולא מאימורא. לאפרושי בשביל הפרקבאמצע
 )סס( ההומ' כמש"ב הדא י~י( הברך"1)סכת שיזבה בשביל הטא לאדםלו

 עוד עושה כאן, כן שאין מה נעשה" שכבר במעשהשדוקא
 בשעה עכעפ כראיי עליו יניהם ולא תפלין מצוה שיבטל במההאימור
 בהל:ה,-בברכוה שלא עומד-המניה אם ק"ש.ובפרט אהר שיתפללהפלה
 שקר עדוה ויעיד יעבור יתקן לא אס דודאי ?שוט י"ל שלפניה,ק"ש



?או- טפרקחבש

 -ק"ש, אהר שיניה במה יהקן שא?שר להאומרים שאף הרבר וקריבה'ו,
 ו;שה, בקום שקר עדוה שמעיד ט2י, ס"ז(דגרע )5ען5 בכה"נ-'כהבנומ"מ
 רבה מצוה הכא ועוד און"כ. שיניה במה דמהוקן ט"ל הבי כי"ע לאווגם
 ושקולה ?)ד( )מ;ה1ת מ"ע" שמונה כמקיים הפלין המניה ד,,כלהיא

 ושבת כמילה לישיאל ועדוה אוה, והיא כויה ההורה לבלואתקיש
 המעווה להקן שיובל שיורע במקום גם להקור יש דכ"ז : ג( מ15ה כסין)המת"נ
 ההובה שעליו הרואה, של ות?לה ק"ש אחר ימהין גם אם הברושל

 עליו. יה2ט שלא כדי 5ט( )מכ1ע,ת לזה" זה ערבים ישראל "כלמטעם
 לו ילך ה?להו עד-אחר ימהין שאם להמתפק, מקום יש אםאכל
 דישאר עוד" יראנו לא או מלבו הדבר יצא ואולי השוגה" האישאותו
 מיד לתקן שההובה כלל, טפק איז לענ"ד הנה בכשלונו, ימיו .כלה"ו
 ראש של הפלין מצוה בטול של כזה מטוכן במקום התמהמהבלא
 ערב כי ירע ור; הפלין*, מנה דלא "קרקפהא בכלל שיהיה ח"ו, ימיוכל

 לתקז* בידו שישמי
 ס1 סי' )נ15"ה המבואר לפי לדון ישאמנם

 .במקום שנם סס(" 1כמנ""
 דלא במקום כ"א שבה, להלל היהר אין ימיה כל איסוריןשתעשה

 אעי"ג פשע דחשיב כהנור פה והדבוק בשכח דקיי"ל כיון א"כ?שעה*
 ההפלין מניה שאינו מי של דשננה י*ל נמי הכא א"כ י(, )סכחדשגנ
 "אומר שהוא לומר יש דידן שבנדון נם ומה פשיעה. חשובכהונן
 בהכו )ענ( שבת ומט' איטוריז 'ב;ל ' כשונג דחשוב לן וקיימאמוהר"
 שגגה .דכהיבי משום דפטור י"ל גלוה גבי שדוקאהוספוה
 ס"1 ר51ה )ס5כ1ת הרמב"ם שדעה גס ומה ממנו. ללמוד איז א"ןיהירי,

 נפש בהריגה דוקא שהוא שי"ל ואף הוא. למזיד דקרוב ג"כה5"י(
 ובזה הוא" למזיד קרוב לאו שמעיות במצוה אבל שבליה, מצוה.שהיא
 פש;: לא השיב דלא מצינו שוגג נס מקום מבל ההוס', קושיהיהישב
 כרשב"א דלא זה דין עיקר כהב ס1( )3סי' הביי דהנה י,לאכמנם

בהשובה",
 עביד אמרינן פשע ד"בלא שכהבו, דההו2' מפני

 ולכאורה ימיו". לל לענין זוטא איטורא חשיב א; ופעם תדטא,אימדרא
 שיזכה בשביי הטא לאדם לו אומרים "שאין כלל הקרה אין דמהנמ'י"ל

 ימיו שכל בטקוס אבל פעמאהה, הוא הבירו שגם,הטא במקום ב"אהברך"
 נפש לפקוה דדמי גידן י"ל מ"ע. בבטול אפילו או. בעבירהיחטא

 ראיה שאין אלא גווגא" בכהאי :וטא איטורא למי;בד הוא מהויבודאי
 שבה דזלול דל;נין וי"ל נטפק. מרטל הדבר כן אם הנמרא, מדבריל,ה

 פשע, לא , ההנאים ב' בההקב*ן כ"א מספק להלל דאין היאדאורייהא

 כי ל;בור אין המעווה אה המהקן שעל במקום אבל רבה. מצוהונם
 לומר הכרה שאיז וכיון לקולא, דרבנן .פפיקא הרי דרבנן, מצוהאם
 כדי הוא כן שנם ל?"נ ררמי ימיו בל איטור יעשה שהברו במקו,םשנם

 חזינן בקו"ע. יעבור לא ה"ו ימוה שאם אע"פ ,הרבה, שבהוה*טישמור
 י"ל א"כ אהד" שבה הלל תורה אמרה השי"ה מצווה שיהקיימושכדי

 ומיש איס-ר, מודאי הנרו ולהציל דרננן נספק לעצמ. יהקלדמח1יב



טפאר ט פיק.,חבש
 שיהיה מוברה אינו הרשכ"א בדברי ונם ימיד. כל בן שישארלהוש

 : אח"כ לעבור שלא תובל אולי ימיה, כל שםהמכשול
 נמ זה, איסור נדחה דרבנן איטור ר" הוי ודאי דהה2םקה כיו;א"כ

 נמורה* פשיעה זה אין דעכ"2 כיון פשע" שהעובר די"לבמקום
 שכל להוש שיש כיון טז("מ"מ לין'-)טרכין תוכה ט(,,אל בכלל)תס5י ה"וואינו
 ההפסקה. אימור דנדהה י"ל ראש" של רנפלין של מ"ע בנטול יעמודימיו
 ד( )3סכת שם הלקו התומפות שהרי עוד" י"ל דידן דבנדון- גםוכטך;

 שיזכה בשביל הטא לאדס אומרים אין אמרינן "לא באןדעד
 ממילא והאימור המעשה, נעשה שכבר בתנור פת דהדביק בכה"גכ"א הברך""

 הזרה ומה אהרים לתרוצים כלל צריכים אינם שוב לכאורה א"כיגמר"
 עתיד האיסור שם הרי הורין", בן והציו עבד מ"הציו להקשורנעוד
 דם"ל פשוט אלא יבאו, לימים שיתבטל מה ע"י ולהעשות לבאהוא
 של מבטול המיר לא , ודאי תעשה, ואל בשב נטול אלא שאינוכיון

 במקום כן .אם רנעשה, ךאל בשב כן גם שהוא בתנור" 2ת"הדביק
 הו;רוצים לתרץ כלל הכרח אין באמת ועשה בקום נעשהשהאיסור
 קל הטא להטוא כראי בפועל אימור שנעשה שביון לומר לנו ודיהאהרים,
 מהטא* הברו שמציל גמה לו ,תהיה צדקה והלא המור" מהמאלהצילו
 מצותי' להמברבים.,,על מבעי לא -תרתי. דידן בנדון לרמי יש כןאם

 של ועשה בקום ימיו כל המניה-שלא-כהלכה אותו יעבורהרי
 כרכות סלכות דאורייתא):רתנ"ס דהוי המוברים שרבו 5נ( השא';)נרגות "יאחטא
 וסר5"ם .ר"ס סוף )כחוספות דרבנן הוי אם וגם .דטינניס(. ק: סי'. פ5סי'ך וכהסוכת615
 ,טבת ש,הלול ס.( )סי' יומף הביה שכתב כשם בטקום וסיעתס(גטי4 דקידוגין5"ק

 פעמים כמה של שבת הלול לענ*ן - קל דבר השוב אהת" פעםבדאורירנא
 וומא אימור להפמיק, אהת .פעם דרבנן איטור עבירת נמי הכא ימיו""כל
 לאצטרופ~ והזי * ימיו כל רנעשה לא עבירת לעניןהוי

 להוש --מה---שיש
 )נפ"ז( שכתננו מה לפי לומר יש עוד דאוריתא. הוי תשא דלאלהמוברימ
 דברי *חומר טצד פה שבעל בתורה שקר עדות העדאת נרועשיהיה
 התפיין בפועל שמניה זה כן אם פס(, )ס:טיייו תורה" מדהרי יותר )סופרים
 ועשה, בקום עובר פה שבעל הורה שמצד להם, הראוי במקוםשלא
 הנרך שיזכה בשביל "הטא אמרינן עלמא דלכולי לומר יש גוונאכהאי
 יד בדורנו, הרבים כיון-שבעונותינ4- לומר דיש נם ומה ב2שע..אפילו
 לבשתנו ונמצאים לפעמים" הזה במעל כן נם בתורה והמנניםהשרים
 יש כן אם בושה, לאותה אוי כהלכה, שלא תפליהם תורה'שמניהיםיודעי
 בית פי על כ.עושה דמי כן" נוהגים תורה בני הרואק דהעם-האר*ןלומר
 פעולה נ("דגם ס"ק 3ן )נסי' המ"א שכתב מה לפי )ובפרט רפ"ק( ):וריותדין"
 לומר יש כן אס כן". מורים ואין "הלכה לענין הוראח, מיסרי "ברבים"לבד

 ונקרא.אנום הוראתם על טמיך השיב כן נוהנים אותם שרואה דמהודאי"
 ידי . הזאת הרכה הסצוה זוטא-לגבי באימורא להטוא ויהויב פשע.ולא

 לענין אונם דהשיב נרול( זכורנ ולזכורנו רבא מאימורא הברו.להציל
 3ד( סעי' יז )סיהן- העזר באבן רמ"א כהגהות לן וכדקיימא דברים*כמה

 דהשיבאג



פאר י פפרקחבש
 טהאהרונים דיש נכ על אף בטעות". דין בית שהורו אף אנומה,ד"השיבא

 דין כבית דוקא, גדול דין בית דבעינן לומר שרצן וננסרי"ק( ~דק )ס~ננהז"ל
 תכיכ" )נמסדור6 הנוב"י אמנם 3וונא, וכהאי שאולשל

 יע1"ס( ק5" קי' ה6"ע- ,
 יש כן ואם העיר"1 מובי משבעה ממונה דין בבית "דמניכתב
 אם אנומה בלתי חשיבא דין לבית שממורים אישות בעניני .דדוקאלומר,
 לא תורה שהבן להשוב עמא-דארעא דעה על יעלה איך ממורה,שלכל. הנהונה מצוה תפלין, בעניני אבל נמורים. מומחים בלו;י עלממכה

 חשוביאנום ודא* כזה, ומחויב פשוט בדבר ושלום חמ יזהר לא או ידע,,
 הטא. להבר אומרים עלמא לכולי כן אם במתמא. נם עליובממכו

 חמא
 : ימיו כל ממכשול להצילו כדיקל

 לכל צריכים אנו אין ושלום, הם בכשלונו וישאר כך .אחרלו יזדמן של4 שאפשר במקום שמע, בקריאה הפמק לענין יע"יאמנם
 ))עי5 שכתבתי כמוזה

 הרב, לכבוד נם מכללו ההפמק שהותר כיון ס"1("
 מכבוד השוב אהת פעם אפ*לו מאיסורא דאפרושי 5(ומצינו סעיש סי'סו)")"ה
 שנראה מה רבתא, להלבתא. צריכים אנו -דברינו וכל  רתל(. סי' )י~"יהרב'
 אהד שראה נזדמן . אם עשרה, שמונה בתפלת שאפילו יעתילעניות
 ימצא לא תפלתו כלותו אחר ימתין שאם לו וקרוב כהלכה, שלא תפליןמניח
 לחוש ויש יסע, ואנה הוא מאין יודע שאינו אורח כגון האיש, אתעוד
 עשרה שמונה באמצע להפמיק ההובה תפלין, מסצות יתבטל ימיושכל
 יתנרך -והשמ המעוות.לתקן

 הבוהן-

 הטובה מהשבהו ידע הוא לבבות
 כנמולו, לו ישלם יתב' והוא ושלום. הס_ בנופן" ישראל "פושעי עונששל' נופה לא מאש להצילו ימיו, כל תפלין מצות מבטול מ4שראל נפשלהציל
 בכלל בזה ויכנם פעולתו שכר לו שישלם מלאכתו בעל הואונאמן
 .ורואה זוכה הזה בעולם אורחותיו -השם "כל ס( )מ1"ק שאמרומה

 : הוא" ברוך הקדוש שלבישועתו
 י .מ~רס

 שלא ההפלין שטניח;ם אדס כני כמה וסוצא הכנסת לביתהנכנם
 לתקן - עליהס שמצוה במה פגי הובתו ידי שלצאת פי על שאףדעתי,_ לעניות נראה הרבים, בעונותינו מצוי הוא כאשרכהלכה,

 ושלום הם אם אבל מצותו, בזה,שהוא להשתדל מהויב והשומעהקשר,
 תוכהה .נכול עד תוכהה ממצות בזה מהויב לבו, שת לא שהשומערואה,
 הקשרים, בתקון לעמוק בעצמו ירצה אם וד;נה יסגס(. כ סעי' תרה סיג)6ו"ה
 ואין תפלה. זמן יעכור אם אף לטוב, דזכור דעתי לעניותנראה
 אין וכאן ס(, סעי' 5ס סי' )16"ה מהתפלה" פטורים והנריהם הם ומזוזות,תפלין ;,כוהבי שהרי להוש שאין לבד, כצבור תפלה הפמד מצד_ לומרצריך
 המ"א שכתב -ואם ה( )ם"ק שם במ"א האמור להשתכר'; דן,כוונתוהששא
 נראה לבתוב", להתהיל אמור שמע קריאת זמן הניע "שאם -י( ס"ק)סס

 . קרא אם תפלה, מצוה מה"ת,אבל שהוא קאמר שמע קריאת דדוקאלענ"ד

 כיון לטצותו, יפנה כך ואחר שמע קריאת יקרא אם או שמע,קריאה
דהוי



יפאר- יא יפוקהבש
דהוי

 דרבנן'
 ואצ"ל ראורייתא, שהוא התפלין בתקון לעמוק עריף וראי

 : וכה"ג הש"ץ חזרת או רזמרה פמוקי אמירה להניחשראוי
 כחלכה מניח שאינו להאיש לומר תוכחה במצות הההיל אם י"לועוך

 הקשר, - לתקן היורע אחר לבקש מהעצל שהוא ורואהשיתקן,
 ועל שיתקן* ער כן נם שמע מקריאת ופטור זו במציה התהיל מקריכבר

 בתפלה. אבל שמע, קריאת לקרות לו שאפשר אולי, נאמר אם פניםכל.

 ב"זקן רסג( )סי' 2 חו"מ בשו"ע למ"ש ורומה לאצטרופי. זה טעם חזיויאי
 .התהיל "שהרי טעמא ונקיט בה" חייב "הכישה כבורו", לפיואינו

במצוה"
 ארס לשום אפשר אם כן נם מעט נדבה בזה, רברינו שהני.עווכיון

 ירי על הרבים, בעונותינו הזה, הגרול פרצנו מלגרורלפטור
 דעתי לעניות נוונא. וכהאי הבריות" ו"כבור כבורוש לפי ואינו "זקןטענת
 שהוא -בדבר אם כי הבריות כבור שייך רלא להתנצל, מקום כלל כאןאין

 העמק שעצם בכאן כן שאין מה מכובר. איש ערך לפי לזלזולמומבם
 אפיקורי- ירי על שאפשר אלא בתפארה, ישראל לעטר מאר,מכובר
 לפטור חלילה זלזול" לירי הלילה יבוא מעלי, רלא ואינשידמצערי,
 )תס5יס : נאמר כיו"ב ועל זה. מטעםעצמו

 קיט(,
 מאר, עד הליצוני אזדים

 כן לא ואם וכיו"ב. חרפה" נשאתי עליך "כי סט( )סס נמיתי", לאמתורהך
 ולמר ליה כראית למר קללה, או הכאה ער תוכהה סצות תצויראיך

 כבור מפני מצוה נרחה תעשה ואל שב במקים הרי טז(, )עיכין ליהכראית
 מסורה וראי תוכחה מצות שעצם כיון וראי אלא נ(. סעין יג סי, ,)5~"סהבריות
 מכובר, רבר והוא בעם לנכבריםהיא

 ביטביל כבור, מללל הרבר יצא לא.
 שבת בהלבות לראמרינן ורמי הרין, את ליתן ועתידים שקלקלושוטים
 להן לנו וחלילה סס(, נסע"ת ).עי' השבת" את שמכבר כבורו "זהו רכ(:)סיתן
 ממקומו". ציר ויעתק ארין תעזב הלמענך באפו, נפשו "טורף : יח()"י.נ נאמר בו כיוצא ועל וכמיל, גאה . כל לרנלי מרמם אלהינו ד'מצית
 בר' ישמעאל רר' רעוברא גוונא. בכהאי אם כי הבריות ככוד שייךולא

 )כ3,יומי
 באשר שלארם המרינית הנהנה טבע מצר שמומכם 5(, כנ~יע"

 למה חשה אינה הקרושה "שהתורה במו"נ הרמב"ם כתב וכבר ארם,הוא
 ישר שלבו למי ונעימה קלה. אבל גרועות, מדות בעל על היאשככרה
 כל זה מהרפים, חרפת לסכול נצטרך לפעמים ואם מכוונות".ומרותיו

 ותפארתינו:תהלתינו

 -- יאכפ"ק
 הנהת חיוב מקום הוא יורע אם בזה. יהטא מת"ם מופר . אםוהנה

 שמזרמן במה וממתפק לב משים אינו ההרגל שמצר אלאת2לין,
 מעודו, שכתב ומזוזות תפלין ה"פרימ כל כזה, סופר לע"ר רקרוק, בלאלו
 שאינו מי נ(,,כל ס,וק 5ט סי )כתנ", לן קיימא פמולין.שהרי במררו, שההזיק זמןבל

 וממילא בקשירה" אינו דהא פמולן להכעימ עושח אינו אפי' ת?ליןסניה



פאר *ב. יאפרקחבש
 שאינו ד,,מי כסנס( ס סעי' כ סי' )י1'י קי"ל שחיטה שנבי וכיון בכהיבה,אינו

 למשבק מקפיד אינו אבל אימור, אהר טהדר אינו אפי' בזביחה,הושש,
 אינו. כנרזיבה בר מ"מ להכעימ, עושה שאינו אף כאן, אין וטורחמהדין, הראוי במקום שיהיו תפליו על לדקדק פניו על ד' ,יראת שאיןגברא האי נמי הכא זביהה", בר אינו חשיכ וטורה, היאבון בלא אפילואומורא
 לא יד,מ"מ -של .ת2לה כענין דאיתיה מצד כתיבה בר הוא דמ"מ לדון שישאף

 שמניה מה שגם לתקן, בהש"ר טורח שאינו מה הוכחה זהו שהריממתבר"
 ד', מצוה לקיים כלל מתכוין ואינו הורגל שכך מפני כ"א נראוי,אינוהש"י
 ולא כראוי. לתקן מהש"ר עין מעלים .היה איך למצוה, כוונתו היתהשאם
 כוצות יר"ס( ס"כ 1ך6"ס 1ככס"נ ך סעי' ק סין )16"ה. לן דקיימא -למאימיבעי
 אם נם אלא יד, של ת2לין נם כלל קיים דלא לומר ודאי-יש כונה,צריכות
 שאינו דעתיה גלי גביא האי ותר'י(מ"מ )כת1ססוה כונה צריכות דאיןנאמר
 שמים עול עליו שמקבל הוכחה אינו הש"י שסושר ומה בקשירה,הושש
 תרווייהו דבקרא ניון ועוד הוגתו. ידי שיוצא נאמר אם אף המצוה,לקיים

 דוקא, בקשירה",לאו שאינו ענל בלשון איתא מך( )הגסות דבנם'בתיבי,אע"ג
 עיניך" ב"בין שאינו מי נמי הכי אבל בפמוק, ראשון שהוא מפניאלא
 ל"וכהבתם",לםדריש יוהר עיניך"ממוך ;ידבין קרא ואדרבה ככתיגה,,אינו

 בהא: הא דתליב~ה

 יבפרק
 לתקן כדי ק"ש באמצע להפמיק דיש דכהיבנא, הני בכל לעייןויש

 כרין שלא הכי גלאו עליו שישאר שרואה במקום הכרו, שלהפלין
 וכהבנו ממורא, ניע דלא א' פעם בשכיל אפילו_ וה2לה ק"שבשעת
 ולענין ק"ו. מדין אהיא כן אם הרב, ממורא 'עדיף מאימורא דאפרושילעיל
 ישאר התפלה לאחר המתנהו ידי שעל קרוב אם לדון, יש כהפלההפמק
 כל מצוה בנמול נפש לפקוח דדמי מטעם ח"ו, ימיו נל בכשלונוהנרו

 שהם מצותיו ולקיים ד' את. לעבוד אם כי אינם החיים ועיקרהימים,
 עלין לחלל *מוטב קנת( )סנת מטעם אתיא נן אם האמת. להיימביאים
 להך לדיינו היכי לדון יש . וכמ"ש הרבה". שבתוה שישמור אהת"יכדישבת
 שאפשר. מה.דינא,

 רש"י של הפליז שמניה באחד -שיראה להזדמן
 דר"ת ותפלין כיאוי, מתהלה נעשה שהקשר לו שנזדמן ספניכהלכה,
 ההרגל אחרי נמשך הוא שבעוה"ר מ2ני המצוה, במקום שלאמניח
 יותר מרווח נעשה תדר"ה של שהקשר ונזדמן מלומדה אנשיםבמצות
 מוטלת שחובה פשיטא הנה ימיו. כל .כה שישאר וקרוב טלגלתו,ממדת
 שהייב הנון שאינו. דבר בחברו שרואה ממי נרע דלא לתקנו" הרואהעל

 באוה קלנא להנהיג הוי הנון שאינו דבר ובודאי 63(, )נרכ1תלהוכיחו
 בדבר יודה שכלו עיני טהו לא אשר וכל נווני. בגל עולם, שלמלכו.
 יתכ' היים באלהים דכק להיוה הרוצה כל על המומלה הזאח,החובה
 עומד הרואה , אם ,לי, קמיבעי כי אלא ומצותיו. מלכותו עולבקבלת

 ; ן..
גמקום.



יא2אר יבפרקחבש
 בפמוקי ואפילו ולהפלה וברכוהיה בק"ש להפמיק, לו שאמורבטקום
 וגם מאימורא" //אפרושי טעמי: מהרי כ"א עלה, אתינן כאן דעדדזמרה,

 לומר יש בכה"ג רבא', איכורא חברו יעבור ולא קל חמא להטוא"מומב

 ישראל, לכל נטורה הובה שהם רש"י, של בהפלין כ"א שייך ,השאין

 מה ח"ו, הנפלין" מנח דלא /,קרקפהא בכלל הוא כראוי מניהם שאינוומי

 י"ל קורא, ד' אשר לשרידים בעלמא למצוה שהם ור"ת, הפלין כןשאין
 מצוה בתקון חברו. את לזכות כדי קל הטא אפילו להטוא לודאין

 אם כי חמור, חטא למדרגת בטולם שיעלה אפשר שאי דר"ה,דהפלין
 כל לחוטאים . להחזיק לנו חלילה שהרי הדור-מצוה, בטוללמדרנה

 רש"י של יניחו אם רק דר"ה, בהפלין ,הירים שאינם אותם ד', עםהמון
 כיון שי"ל אלא  לו.  למה~ה  אלהים  יעשה חלקם אשרי הראוי,במקום
 כהב וכבר בחובה, עליהם קבלו' כבר דר"ה _ הפלין המניהיםדאוהם
  שויא מחמיר, כרעה  לנהוג אחר  שהשש  דאו.רייהא  "שרבר  הרז"הבהי'
  דאימורא" חהיכא אנפשיה "שויא חומר ככל והוי גמורה חובהעליה

  מן  נם נדון  ובוזה הדס(, תיסור  יטנין לע"ס בלל"  ההרה  שום  לזה מועילואין
 הפלין הומר ככל לדידיה הויא כן אם, הובה/ עליו שחלו שכיוןלהפלין
  האכור,  במקום  להפסיק  המניעה שע"י הדבר, קרוב  אם  בן  אםדרש"י.
  ההובה  ששוה  פשוט  נראה  בקלקולו,  ימיו כל  הפלין-רר"ה,  המניחישאו
 דרש"י. בתפלין כמו לה?מיקלנביה

 כל. יעבור שהרי.
 אאימור  _ *סע

 מטעם עכ"פ לבביה  מחובה  שהם תפלין, .מצות ומניעה  בחובהקבלהו
 כדי אחת שבה שיהלל דנ,מוטב -דינא, הדר שוב כן  אם  יאורייהא.כפק

שישמו-

 וברכוהיה ק"ש ולענין  בהפלה, ה?מס '-לענין הרבה" שבתוה
  פלוני-המניה  מך ירי על  יחבטל  היום  זה רק אם נם י"ל דזסרהופכוקי
 א?רושי הוי כן נם כחובה, ;ליו שקבל דר"ת הפלין בדין,-ממצותשל8

 שכהבנו* נמה רק כמש"כ. רבו, עדיף-ממורא נרע,-ועוד ולאמאימורא,
 ההפמק, אימור טקום  שעמור  אחר ימהין  אם נם  לרנקן  יוכל  אםשאפילו

 עליד -התפלין בהיות והפלה ק"ש יקרא כדין שלא שהמניה כירןמ"ם
 מאיטורא אפרושי בזה יש ע"כ בעצמו, שקר עדורנ ויעיד כדיןשלא
 הותר שלא כיון בתפלה, לא רק וברכוהיה, בק"ש להפמיק עכ"פוהייב

 לאד,ם לו אומרים אהה//אין פעם של מכשול בשביל א"כ  וטורא, כבודמפני
 שלא ההנחה דאיכור למימר, לן כייל ומאן  חברך"1  שיזכה בשבילהטא
 חטור הפלין, ממצות היום כל יהבטל לא רק  אם לשעה*כדין

 גדול חברו, סמנו  שיסנע החטא שיהיה  רבעינן קצת  נראה ונםבה?לה. מהפס-
 וכמש"כ ימיו, בל בבמול דדוקא י"ל ונם  -הוא. שיחטא ממההרבה

 מהפלין היום אוהו יתבטל אם  אפי'  בס 2"א, בשביל  אבל לפ"נ.דדמי
 במקום רק יפמיק, דלא וממהבר  הפלה הפסק  לענין  לרון ישלגמרי,
 דרש"י הפלין בין לכאורה להלק אין ובכה"נ  עולמי למכשול להוששיש
 י"ל אה"כ, להקן שיש במקום וברכוהיה בק.ש הפסק  לעצין  אלאור"ת,
 ק"ש הקוראים ואף ותפלה, קיש בשעה  הרר"ה  -להניה  הובה  דאיוכיון

 אחר , הדר"ה ומניחים קורין שיש ובפרט געימא, מצוה .הדור רק -הוי
..

 שבבר ,



פאר יג יבפרקחבש
 גם שקר עדית מעיד. משום שייך דלא י"ל יהפלה, ק"ש זמן עגושכנר
 היום כל יתכטל שלא לתקן אפשר רק אם בהם, ק"ש קורא המניחאם

 דמעיד לעיל עפמש"כ די"ל כלל, ברור ,ה אין מקום מכל הפלין.ממצות
 דעכ"פ לומר יש טפי, המיר פה, שבעל בתורה חז"ל בקבלת שקרעדות
 "בין אומר והוא ק"ש קורא אם כאן, כן נם יש שקר עדותמעיד
 : פה שבעל ,-- בתורה ככופר ח"ו מחזי ח"ו, הקראים" "כדרך מצהו על ומניחעיניך"
 מה על שנידוהו "(,באחד סעי' קנו5 .)סי' או"ח השו"ע דברי פי עיובלעייר

 ונראה בתורה. כתובים שהם כמו כתיבין" ולא ה"קרייןשקרא
 התיבה זו לקרות ממיני למשה הז"ל קבלו. שכך 'שכיון הדברטעם
 וכיון .סיו(, סלד סי' )יו"י הרב" כבוד על "מנדין אנו מזה ויותרהתורה, מקבלי הז"ל. בכבוד מץלזל ככתבה דוקא לקרות הנוהנ א"כ כבתבה,שלא
 אהר, באופן הקבלה, בלא כהובים, של מפשטן שהנראה לדברשזכינו

 פה, שבעל בתורה ככופר ח"ו נראה הכתוב פשט שמורה באופןוהמתנהג
 יותר יאתה למי שהרי מזה, יותר והמורא" הכבוד שמפני לך אין כןאם
 כן אם ז"ל. השמועה מעתיקי העולם מלאבות ודם בשר גבי ומוראכבוד
 או ק;'ש בהס קורא המניח אם דר"ת, בתפלין אפילו בק"ש להפמיק לדוןיש

 עיניכם", ,בין כן נם שמזכיר יביאך" כי "והיה "קדש" פרשתאומר
 נלבו שאין פי על אף שבע"פ, תורה מוכרות לנתק ה"ו מוכיחיםומעשיו
 ממנו, נראה כזאת שמחשבה המעשה, מקום מכל ה"ו, פנולמחשבת
 מלהכנם יע,בור ואל ליהרג היוב זה ~נ(שמטעם הרדב"ץ:)3ת' "כ טובא.וכחמור
 דתם ימוד שעיקר מטעם ע"ז, עהבדי שאינם פי על אף המהמדנים,בדה
 בלבו שאין אע"פ נביאם, באמונת תוה"ק הסותרים עיקרים עלבנוי
 דבר קבלת על להורות המומכם- המעשה לעשות אמור מ"מ לכפור,קלל

 יעבור ואל דיהרג כע"ן .ד,,הויזה,
 אתם נהונים נתונים אשר ד', ברוכי קודש ,רע ,בשרינו אחינו.הביטו
 מכאוב היש מאך, הפצים ובמצותיו ונפש לב בכל ישראל אלהילד'
 בעוה"ר. הטהרנו לא ממנה אשר הרבה והאשמה הזה הנדולכמכאוב
 ברעה ח"ו נופלים , ויודעינו, המונינו כולנו, נכלמים אנהנו זהועל

 כמסעף בשר" עד מנפש ויכלה לשמים עד הנוול חטא להטואנדולה
 ד' אל שיבו הקדושים, דש עם לבם הלילה קודש. דה ענפי.במערצה

 תוהירו קיע הר וכזוהר עליכם, ויאר פניווישא
 לכו"ע, עכ"פ וברכותיה בק,ש יפמיק פ.א כשכיל דאפלן יל לפ"עב"פ

 : רש"י לשל דר"ת הפלין בין נפ"מ שום אין לכאורהוא"כ

 ינפרק
 באיש שייך זה אם בהובה, עליו שקבל שכתבנו מה על לדון ישאמנם

 המצה על להניח ינהנ בשגעין תפלרן, להניח שהתחילשמיום
 קבל הוי דלא י"ל ראש, של הפלין כלל- הניה לא מימיו א"כבעוה"ר



 'פאר יגפרקחבש

*ב

 ב2ועל. הנהנה דוקא צריך בהובה עליו שלקבל בהובה,;ליו
 אדעהיה נלי כן אם כדין, הניה יד של שה2לין דכיון אינו, ז"אמנם

 הפ5ין בין נ2"מ מאי בן אם לספק, ומחשיבה ר"ת לדעתדחשש
 מימיו. הניה; שלא אע"פ בתש"ר כן גם מתחייב מסילא להש"י, ראששל
 וזהירים .מעמ היודעים ד', יראי האנשים שדעה דנלע"ד לדון, ישוע"ן

 דינא לענין מינה נ2קא להיות ויוכל בכוונהם, מהולקיםבתדר"ה
 כפשוטו דר"ה בהפלין כוונתם שעיקר אנשים, ישנם כי דידן.בנדון
 דינא ליה לע"ד ואלה דאורייתא, כמ2ק דרביותא לספיקא להושכדי

 שלקבלה נאמר אם ואף גמורה, הובה עליהם שקבלו ב"א לחשוב, כללודיינא
 של מעשית בהנהגה די מקום מכל מעשית, והנהגה מצוה בעינןהובה

 היה לא תש"ר שהנההו אף בחובה, לאקבועי יד שלהנהה-:תפלין
 כד"ה. שלא מלהניהו מעולם הניחו שלא והלואי בלל מששאכה
 לצאה . כונהם עיקר דר"ת ,הפלין כהנחת שדעתם ישנם, אחריםאבל
 מובימג כאחד ושניהם לשניהם פנים. שנהן הקדוש, הזוהר ד;הידי
 .כזאה שיכוין ננאזהרה טקודס( ע3ודת )נספיו אזולאי. הנרהי"דול'כ
 דעתם שכך שאוהם י"ל לזה(* כדאי שאינני דבריו בעיקר דן אני)ואין
 הזוה"ק דעת ידי לצאה שרוציס אלא במדומה, מינייהו חד בכלהובהם ידי שיוצאים דעהם כי דאורייהא, וט2ק בהובה עליהם כקבלו הוילא
 תומכם אם אפי' שהרי מצוה, של כמנהג רק דהוי י"ל ליראיו, ד' טודע"פ
 )סי' במנ"א הובא הרא"ם כמבואר.בדברי הקבלה, כפי לנהונ גופיןאין- ג"כ כתלמוד, . לנו מהנגלות שנראה מה עם הקבלה ע'פ הזוהשקדעת
 ע"פ אם כי נקבע מנהג שאין י,ל מצוהי. של למנהנ נדון ואם ס"ק-ך(.כט

 עדיפא דלא י"ל בן ,ואם נדר. סטעם הוא מנהנ שהרי ממש, בפועלהנהגה
 שבהנהגהו לומר שייך לא מצוה של מנהג וגבי ממש, 2ה מדבורההנהנה

 מעבבים אינם שהרי ראש, לשל 3ם החיוב נקכע ממילא יד ב*שללהדר.
 דמי, שפיר, ) ג"ב . הדור-מצוה הד עביד אם גם כן ואם זה, אתזה
 תפלין . כצות .לבטל -רשאים אינם הובה, מטעם לנוהגים כן . שאיןמה
 על שהניח במה כונתו אין דודאי אע"ג י"ל כן אם לדעתם. מס2קש"ר
 שאינו אלא מצוה לקיים רוצה שהרי מהש"ר, עצמו אה לפמורסצחו
 "( סטי, ר"י סי' )3יי"ד ממש בובור כמו ישל מ"מ כדין, לעשות לבמשים
 בשניהם", מוהר שעור4ן, פת גש2תיו והוציא הטים מ2ת לנדור בלבו"היה
 כיון שלא מפני ובשעירין בשפתיו, הוציא לא שהרי "בחטים, :).נס"ך(
 לומר נוטה והברב"י מדבור. עדיף לא ודאי דמנהג י"ל נמי הכאבלבו",
 עשה שלא כיון י"ל כן אם דרבנן, הוא מצוה של במנהנ היובד;יקר
 ולא עביד, כלום לאו א"כ מצ,ו, עי הניה רק המחשבה כפיבפועל
 של תפלין הובה כלל עליו נקבעה ולא הפועל אל מכה המנהנהוציא
 כלל ראיה אין דההם- ש;ורין, ו2ת הטין ל2ת דמי דלא יאל אמנם.ראש.
 עליו מוכיה המעשה הכא אבל חמין, לפה. שנוונתו שעוריןמפת

 י"ל ידיו, מעשי עי לב שם לא או בדין שמרעה אלא למצוה,שכוונתו
 שכוונתד להביר אהד כל שיכול אום, כל שבלכ דברים הוי נוונאדבכהאי
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 דרך ואי,ה ממש, דר"ה תפלין הנמה של מצוה של מנהג עליולקנל
 לעשות ולא הפלין בהנחת לטרוה דקיטרא אהייתא למטרה ע5יוי;בור
 לבטלה", דבריו מוציא אדם "אין סיורה( )י~"י דאמרינן ממה ועדיףמצוה,

 : כד"ה להניהו נ"כ הש"ר ;ל קבלהווחלה

, ירמ~רק

 ה,,דגול ממה-שכהכ פ'א, ימנפל אם לחיש שאין לפ"ן לדון י'שאיא
 ל;בור התרה צריך) אין א' 2עם, ד,,לעבור ריי(' סי' )כינ"ימרבבה"

 . י"ל כן אם בקבע," מנהנו לעקור .רוצה אם יק מנהנ"על

 אם גם
 אם ג"א להוש, אין אהד, יום דר"ה תפלין ממצות נברא האייהגטל
 דעה על בודאי שהיתה קב5הו, באימור ,ליה קם שוג ימיו כליהבטל
 א' כפעם ונם לעול. שכתבנו דרכים הני כל הו לומר יש ימיו, כ5הדין

 כשחושב התרה,כ"א דל"צ מרבבה" ה,,דגול אמר לא באן דעד לומר,יש
 לה אבל למנהגו, ולחזור הפעם זאת אלא מנהנו 5עקור שלאמפורש
 שבאמה י"ל האמהיה" קבלרנו הפך לעולם לנהונ בדיגהו וחושכשטו;ה
 אימור במקום נם מאימורא לאפרושי וראוי עביד קא אימויא פעםבכל

 תפלין המניהין לאותם שאת 'ביתר ,מהעיר אכלא )ו5א כמש"כ.הפמק,
 במי דהוי כהלכה" שלא הש"ר מניהים אם שח"ו ה,וה"ק, דעה מצדדה"ת
 מצד מעשיהם אהני ולא כלום עךמו לא ד5דידהו -כלל, מניהשאינו
 .לעיל כמש"ג מבוארים הזוה"ק דברי שהרי יד. של אהפלין נםהזוה"ק
 בודאי פנים כל דעל וכרנכנו מנרמה-כלום"" לה לית יד של דשתפלין)ספ"ג(
 הש"ם דכרי ונם ומבטל, התש"ר לבטל אנומ שאינו במי אמורי-םהדברים
 לבדם רש"י של תפלין המניהים מקום טבל לענ"ד. לזה מתננדיםאינם
 אע"פ קיימו, תש"י דעכ"2 לומר ל"ם יש מפק,. השש מטעם דר"רואו

 זו,והוא בעבודה עלינו נקרא ד' ששם ה"ו" טתש"ר לפטור בלום זהשאין
 מצוה דהדא אפשר עכ"פ אבל לעיל, שכהבנו וכמו השי"ת כבוד ביהודנקרא

 יד, של בעבור תפלין" מנה דלא "קרקמהא מכלל יצאו ש5אעבדי,אלא
 הזוה'ק" לדעה כוונתם שעיקר אותם אב5 אתש"ר. קאי קרקפתאשהרי
 אינם יד של תפלין שנם לנמרי, "חוה" בעוה"ר להם יצא ווהטה"תהת

 וטהר הנזהר ואשרי בתש"ר. מרקדקים שאינם ה,וה"ק,כיון לדעתמקיימים
ידים

 יוכי
 טוב(: ברכת עליו ותבא ולהזהר להזהיר א.ום'ן

 מחויבים אם כדין" שלא ח מ.י קטן אם *( הררביך שי' אחי העירנידהבה
 אחרים אבל להקן, הייג ודאי הנוך מט;ם אביו והנהלהקנו.

 סיוסמג(אינם )"~1'ה להנרישו" מצווים ב"ד אין נבלוה אוכל ד"קטן כיוןי"ל

 וכבר ל2קו"נ, דמי ימיו כל באימור דביעמוד לעיל לפמש"ב אב5 לו.נזקקין
 הייבים בקטן ד"נם אפשר טעמא דמהאי סו( סי' )נסיף המנ"אנמתפק
 סס '1 הגרס וסו"ע 4"ר )1עין לכשינדיל"" הרבה שבתות שישטורלהצילו

 יעליסאווימגר~וד ~וביק"ק ,צליט"א ק'ק הכהן דובער ר' הגאון הרב ה1אןן
יטדןכךיעד ..



ינפאר טו פרק-יד.הבש
 הדבר נראה אם א"כ מ?"ס(1 וכיין יכג"ח .ג טי' טק ):33 חדס הן' י:.ין :ןכט:ייכו
 במך ה"ו, כך ימיו 2ל שישאר להיוה דוכל שלו, הקשר ירנקן לאשאם

 יעירנו מי תורה, בלא שמתגדלים המנרערים בנערים ב;וה"רשמציי
 ילך בה בעוה"ר, בקלקלה שההחיל וכמו מעווהו, לועקן דרכולהניה
 רואה כל יהייב נפש בפקוה דינו הדי ה"ו. ימיו 2ל נפש דאבוןבמהלך
 כדןן שלא הנההי של א' פ;ס נשביל לה?סיק ש.'ך א'; 'ה שגי אלאלהק,.
 "א"א שייך לא הנוך במצות נם אם י"ל ומ"מ הנוך* מטעם י": באביו אםבי

 דהיי בלל, מקום כאן א-ן דל2אורה א;"נ הברך", שיזכה בשביל הטאלאדם
 הטא לאדם לו אומרים ד,,אין בכ"מ דגם י"ל מ"מ עליה, דרמיא מצוההוי

 ומצוה תו2הה מצות גאן יש הרי נוונא, כהאי קשה הברך שי,בהבשביל
  הייבים שעבו פי על  שא:  קבלו,  אי  ברעהפ, דהן"להביבו  היא.וצ"לדידיה

 נפשו תיקון 2ן אם אהרים, להקן הוא המצוה הבליה ;יקר מ"מבהובהה,
 במציה ה"נ אדמיי.~י"ל כל לשל קודם "שלך 5ג.( )3"מ דאמרינן וכהאעדיף.
 הקנה בשכיל הוא ד-,*אב בהינוה שתקנו הן"ל בוונת עיקר מ"מהינוך,
 כאן ישייך דלא י"ל מ"מ ;דיפא. נפשו וי"ל הבןנ?ש

 לאדם אומרים שאין.
  עובמקום  ו5ן5( י"ס ד )3סכת  הים'  שלהבן ביון הברך*, שיזבה בשבילהטא
 נמי דהכא י"ל זוטא. אימורא לםעבד ליה ניהא הקל ההטא גרםדהוא
 ברשותו שהוא כ"ז אימורא עביד אם נמצא עוה"ז, להיי הבואד שאביוכיון
 ,ה"י של מעונשו "שפמרני בברגת טעמא מהאי וי"ל לזה. נווםנקרא
 זוטא איסורא למיעבד מההייב היה באן דעד ההיה, הכוונה?טג.*ר
 בבל הוא בעצסו, דעה לכלל י~בא ביון ועהה רבא, מאיםוראלהצילו
 ללמוד'. ובנו  ללסור  "הוא  )יי( רפרקרקירישין בהא דתלי וי"ל לנביה.אדם
  והייכין( וד"ס סקטייס דייס כ  )כרוית  כלל.בר'ט"י  סהוייב  אינו הבן דהכא י"לאמנם
 שיצוייר בסקדם אבל לעולם, כר ישאר בשלא רק הוא זה בל;ב"פ
  זלזול של  הרע המנהג בהש2ה לעולם ה"ו ישאר ההדרכה מניעתשע"י
  ה,ה  ובדבר אהת. שבת שיהלל מוטב ודאי, קדשנו, נזרבפאר

 קשבה: אוזן ונוטה היים הוכהה רהשומע המזחיר, ימים.יאריבו

 מופרק
  למקים לצאה  שטיטרה לאהר  בודמן  אם נימא לא מ"ם יח;יר,ויש

 לא מ"מ קצבה, לו שאין ולזמן שם, מישראל  ארם ימצא שלארהן;
 שלא כדי ,רנפלין של הקשר לד להקן מותר יהיה בשבת דאפילונאמר
 עשייוע יומף הביה  דמדמה  ביון  הפלין, ממצו,ת ימיו בלרהבטל
 שישמור בשביל אהה שבת שיחלל מוטב מטעם  לן"ב* ימיו 2לאי12רין
  ממ"ע המורה שההיה א"א השבתות של השמירה ובודאי הרבה..שבהות
 השי"ה האדון שרצדן רק ה"ו, ימוה אם שבת יחלל לא הוא שהייבפיעל,
 בשביל ומה ק"ו הדברים א"ב ש2תות, שומרי רצונו עושי בעדלםשיהיו
 *טננת חלל הורה אמרה בשוא"ה שיתקיים ענין רק שה,א ען-ת עס4?ממ,רה
 הי שיהיה השי"ה רצין ל"ת.רק על יעבור לא ה;'ר  יטות אם שנםא',א;"2



פאף %ופרק הבש-
 כל [טמנה שיתבטל בפועל לם"ע לפ"ז ק"ו ידו. לאל בהיות מלעבורה,שמור
 הרבהנמש;: בפו;ל שישמור כדי אחה שברנ לחלל טוב שיורנרימיו,
 דוקא אם ימיו, כל נקרא מה מאד, נגוך אני ימיו כל שבעניןדדפע
 כהו'( כה )גיטין למיתה היישינן מרובה דלזמן כיון אולי או ממש, ימיוכל
 לן דק~ימא מה לפי י"ל וגם ימיו. כל השוב כן גם מרובה דלזמןי"ל

 מאיסור - חמירי לאווין דהרבה הר"ן ומטעם לחולה. דז2דהטין סכח( סי')כ"וייה
 סס( ססק5 יגה~ית )1עיין הותרה ולא דחויה נמי הכא דלדידיה אע"פפקילה.

 מאיפורי ואפילו לאו מאימור המירי מ"ע הרבה כן, גם נאמר כןאמ-
 דאורייתא, והא דאורייתא,. הא "מכדי קיט( )כיכננוה אמרינן שהריסקילה,

 מה נאמר נמי דהכי י"ל זה ומטעם כרת" אימור לי מה לאו ארסור לימה
 עשה. אימור לי מה לאו אימורלי

 ט1ר ס3ית נכיק .י3יי1 )ס1כ,ז מילה בהלכות התשב"ן מדברי י"קשותואין
,,' 

 ספק מטעם ה' ביום למול "שלא_ רק1( סי' ס41 1כס-'ך רסה ס" י1"ד ,
 בכל יש מצות-עשה בטול גזמנה שלא דנם די'א אע"נ שגה"הלול
 בשבת. לעשות שיצטרך מלאכות כמה על הוא שהפפק לדמר דישי.ום.
 הותר בשבת,איך היוצאים חיל אנשי כבר.על זה ה;ירני *( הי,יו אהדונדול
 מצות בטול בשביל שבות אפילו מחללים אין ,הא תפלין, אתק ל*ט~אתלהפ

 אבל בסקרה, עשה מצות בבטול דוקא דהיינו י"ל זה ולפי'ג_קה*
 כל ועל דמי. שפיר כן נם תורה לאימור דאפילו י"ל טרובה ולזמןבתמידות
 יש אם להפתפק יש נמורה, קשירה בלא הקשר לתקן אפשר אםפנים
 הוי מלאכה דנמר בפמלש, מכה משום בזה יש ואולי תורה. אימורבזה

 "אין שאמרו מה וגם הכי. בלאו ל.מצותם. ראויים שאין כיוןלדידיה
 דהיינו י"ל כן גם בהול", שתזכה בשביל גשבת .. ,הפא לאדם .אומרין
 וכמשאכ מרונה, לזמן ואפילו ימיו. כל שיתבטל בדבר ולא מקרית-סמצוה

 : עיק* מקוםיש
 אדברי לההמיר לממוך יש אולי שי'. הרדב"ך אהי העירניאמנם
 אינו הקשר דצורת די"ל )פ"ז( לעיל המובאים והגה"מ הרנוספות.
 כד"ת תפלין מצות לקיים יוכל כן - נאמ מעכב. שאינו י"ל- א"כמהתורה,

 וכ'נ ימיו, כל דרבנן איכור על אפילו הורה, אימור לעבור הותרולא
 קיי"ל דלהלכה וי"ל הר"ן. לשון מדקדוק סק"ט( סגח )3סי, הסנ*אמדברי
 יראים במפר ורא"מ רש"י ודעת הרמב"ם בדברי דברים שלכפשטן
 של שני טוב ביום י"ל כן, נאמר אם נם אמנם בגם'. נירמתנו היאוכן

 דוחין "דאין רסו( סי' )ייר"י כהרא"ש דמבר למאן אפילו . 3ונא בכהאיגליות
 שההזיק יכמו נליות" של ב' טהב יום אפילו בזמנה ש?א מילהמפני
 שאפשר מילה דוקא דהיינו -י"ל מקום מכל רני(. )סי' מופר החתםבזה.
 יום שבכל נאמר אם ואפילו .דבריהם. הבמים העמידו אה"כ,לקיים
 ולא פ"א מויית עשה מצית היינו מקום מכל עשה, ממצותמתגטל
 כלל רגקון דאין 3אמר אם מבעי לא יתבטל, ימיו כל אם אבליוהר.

 .צ'ל רעאומיכ( ראבינא1ויץ ד1ד אליד;ו רבי המשורמם הצדיק הגאון הוא,*(
 ,*ליע*א רבבו ,צלה1ר?נו



יד פאר' טץ טופוקהבש
 דאורייהא, ממ"ע ימיו כל דיתבטל י"ל ודאי הטקיבלת. כצורה ;שר%א
 כמו י"ל מ"מ ימיו, כל יעבור דרבנן אימור שרק נאנר אם גםאלא
 הלול זומא אימור מקרי ימיו, כל שבת חלול עבירת ש,,לענין הב"ישכוזב
 ימיו, כל דרבנן ם"ע .בבטול דרבנן, איסור לענין י"ל ה"נ פ'א"*שבת
 זוטא. אימורא נליוה של ב' טוב יום כהלול פ"א דרבנן איטורמקרי

 יזדמן. אם דהלכתא אליבא שמעתהא לאוקמי שי' הד~ר נדוליוצריבים
 זה. בטאמהי מכוונתי זה אין וגם זו. למדה באוזי ולא קצרה.ודעתי
 מלכו אבינו אדוננו יאהבנו אשר רבה -האהבה את ~לעורר .להעיר אםני
 בעוה"ר שרבנו אשר דרבינו על לב ולשים בתפארה. המעטרנו- עולםשל
 עין להעצים לו. נונה אין אשי חשבים דרך עוד ללבת ושלא דעתבלא

 חטד ולנמול להיטיב דוליבים אנחנו והלא וחטאתם. אחינו בפ*טעמראות
 איזה בעכור אם אחים, אהבת ואיה ידינו. תשיג אשר בכל אחינועם
 של וזלזול עון במבשול ח"ו נניחם מששא, בה דלית רהוא בלסבה
 ולחמדיו בטחהי ישראל אלהי .בד' אסרהי, אחת ע"כ כזה. ראשנו,עטרת

 לעבודרנו.באמת לשוב ויראהו אהבתו ביבהנ" ישים כי אצפה. המרוכים~
 כל ויכירו ולהסד לחן וצעיר, הנכזה ממני היוצאים האלה הדבריםויהן

 ישאו ולא עוד עין לדנעלים שלא פריו לנידור חיובם אמתה תוה"קווופשי
 : אשמה עוןעליהם

 רובם בעצמם שהם אן תורה בעלי. הת"ח המה אקרא. אישיםאליכם
 למהוה, בידו שיש מי "כל אבל כיאויי נזרנו נפארנזהרים

 בידם יש הורה בני כל ובכזה, גד(. )סכת, ועירו" ביהו אנשי עלנהפם
 .ד' .דרך ומישר למוביה ישמע לא מי בי עירם, באנשי למהוהכמעט

 לעשוה רצויה מחשבתו תפלין, בהניחו מישראל איש כל הלאבזה,
 לב שם לא אן ידע לא רוה מקוצר ואם נאמן. בלב אלה-נו ד'מצוה
 ויידו יאשרו רבים וגיד .ישמע, יעירוהו, אם בי נאמנה נד; ד'. דבראל

 תמים ולבבם ההולכים,להומם עם חמוני ראיהי הישרה.נאשר הדרךלמורם
ונאמןי

, 

 רנחול מי ועל ישראל. אלהי ד' בעיני יקרה נפשם ובודאי
 ונדפלים לעברו איש ללכה הצאן -העוזבים הצאן רועי על ב"אתאשמהש

 ' : משים בבלי הפההיםבאהה

 מטד פטטכס-
, ב נפעןנ". ענתז עי כחרי' בקדי אייכם אקראי3,נ

ק
 יהנה מר ובלב פלצוה. בעשרו תאהוז בלי-יו,. תקנן ד' יראהמעט

 ישראל קרן רואוה, שכך לעינים אוי בימינו. עלתה שכך לנו אוי.נכאימג
 - : .בעפר מהנדלל עדינוופאר

 ישמע שמוע הקריאה- לקול ישמע א.טר עם. המוני אדם* בני אל קדלי1:
 לטוב וימהר בה עד מעלנו אשר המגל על בקרבו יהרדולבו

 סס( 3כ"ק כי להעירו. מעורר יבא בא עד .יחבה ולא עותתו. לתקן ד''אל

 לההאות התוהה יוד;י, אה ויבקש אמיא" לבי גאנבא,אזיל ליה וכאיב"מאן
י*



-  פאך- ט?פרקהבש-
 למטה יה,ה שלא היאש נאה-י. הקשר ומק-ם ההשלין עקינ אמההלו

 : חן"ל כקבלה העינים בין כנגד שהוא הגולנוית עצםממוף
 3;ימים הברים מנורכם מקום בכל ליפד וראוי החלצו. ר', יואידאהם

 המצוה פקוה עצמם ;ל שיקבלו ד'1 לדבר הרדיםמקשיבים
 של וכבודן כבודו ושם ית', ד' לשם ויקנאו הזאה.המפוארההרבה
 מצות ,היא וכדאה להם. ת;מוד הרבים ון2)ה והפארהם. ;טרהםישראל
 פ:ע מ:ל בה ה;1נקים גל על מגינה להיותת"לין

 -שמ הכם, בנוה ושמן נהמד אוצר ןאושר עושך כבוד בהב רביםימים 1.האריך ואסין,.
 המניה "כל ל)ד( )י)גה1ת הז"ל וכמ"ש היים. להוכהה אזנו יטה אשריהיה
 לבאר ה"ו יורד תפלין, מנה דלא. קרקפתא ואם ימים". מאריךתפלף;
 טדבה מדה הלא י,(. )כר"ס כדהז"ל שבהורה. העבירוה מכל יוהרשהה
 העו:קים ,כרה שיגיע וכמה כמה אהה על א"כ 2ורענוה, ממדהטרובה
 הלקם ולשים נכריה. צרה מבאר להצילם תפלין כהנהת הרביםב,כות

 ן. למ;לה למעלה חיים מלר פני באור הצדיקיםבין

 מרם'ם, המופרים על .לבבם נא ישימו ישראל. דועי נדולי לבבלהעיר אמרהי הזאה. ישראל עטרת וההביבה איקרה המצוה בענין דבריכפרי
 הוקיו שמירה על לחוש שלא אלהינו, ד' עם -בקרי" ה"ו נלךלמה

 ובעוה"ר אותנו. צוה יהב' השם האדון כאשר נעשים שיהיוומשיטיו
 הרבנים ישניהו . לא ולמה מפר. ידעו לא אשר מתיים מסופרימרביה
 הם בקיאים אם שבעירו המופרים אה אהד כל לשאול מדין, על-יג'טבי

 אה מכשיל הוא כי כפק אין בזולהם אשר לה~, הנונעיםבהלכוה.
 כבד אם יודע, שאינו ימצא ןאם פכולין. ומזוזות ותפלין במ"ההרבים
 ובקיאים, מומהים כופרים לנו נקה איה בעוה"ר כי לנמרי, להעבירוהדבר
 ידו תגע שלא עירין בגזרה עליו לגזור _פנ"ם כל _על ראוי זה כ5עם

 מגדים הפרי כתב וכבי שו"ב* כדין ובלבו, בפיו שגוריםשי"יו וישננם המו2רהוה, ההלכוה על היטב יהזור - אשר עד הקודש,לעבודת_
 ידים נהבק מתי עד מבשיחםים".ובעוה"ר יוהר נדולה המכשלהע,שבטופרים
 רואים אנו קדשנו. ביה בדק להזק לנו ומחויב -טוב מפעל מכלל"תעצל
 ממש. מדה כנגד מדה בנו. את איש כיכר ימרנו אשר. ומומרו ד'שבט
 הוה"ק עכקי על לפקה בעמנו קדוש דבר כל כראש העומדים עצלוהעל
 עליהם קפ'ן זה ננד מזה, מהרפים והם בידם שהם בדקיהלחזק
 ותובעים .תורה, של קרנה בעפר המעפרים קטנים שועלים שלרונזם
 בדבר. אדונים הם ולא העבודה עליהם שאין הקונים ההווהמגדולי
 אה עבדת לא אשר "ההת נה( )דנריס הכתוב דברי ממין הואובעוה"ה

 בדברים הההרפוה ההת זהן כי וגו'". ועבדה ונו', מבשמהה אלהיךד'
 אהד שהוא היאוש רק ולתקן, למהוה כידם כה שיש ומחויביםקדושימ
 לאמה הקודש, מלאכת עושי ידי להרפוה בישא דיצראמפרוונקי
 שמים שם שאין דבדים ;ל רבעוה"ר ונבורה. 2ה עמהם שאין.אצלם
 רק רהשוקה, השק ולההלרש להרפוה לב ישים לא ידיחם ;למהקדש
ואין- הקודש את לבל; עין ילטוש עליקם עולם, של בהומן שעומדים.בדברים



טו מאר- ט,פרקהבש

 מפני שהוא להרדדת עלינו קרננר, שפלות ;יק- בל נאשר כי כפקואין
 בל "יאד כח( )דגרוס הובטהנו שעלי" הפארתנו נ,ר בידיםשהשלבנו

 וכורנתה שהיראה, וכתבנו ממך". ויראו עייך נקרא .ד' שם כי האר*ןעמי
 אמונים, שומר עו'ם לעם יאהה אשר הקודש והדרת הכבודיראה
 קרן לרומם קרשנו. נזר שמירה לבצרון בשובנו יוכין ובה ד' יהןבה

 פליטת חמדהנו ארין וכבוד הוה"ק כבוד בבבדדם יירומכ השפלהישראל
 צבאוה ד' יהלה גה( )יגעי' שבהוג למקרא ויזננו ידושהנן;44ן*

 על ליושב משפט ולרוה , עמר. לשאר הפארה ולצפירה צנילעם4ה
 דעת רוה ובינה הבמה רוה ונבורה עצה רוה עלינו ויניחהסשפט".
 בב"א: די תראת)=

ז
 *ף*ש ."ןם-:

' '*'עם יו 'עג/ן"י " ר~*ן*י

 אות לזבתע אם מ אימ הנוכהי, המאמר בבל כונר:יקטעיקר
 מה וכל נעהץ, ההפלק הנחה, בעיקר המכשלה -אה ולהכרהרבים

 בא ואיני דבוי, :43 לכמוך הלילה בזה, הלבח; דקדוקי בענק::גר:כהי
 נבבדים קרראים ע-ך :היו לב"טוך כדי בוה בומ;י רק הו"ם, כלללהורוה;

 ההלכה זטל ומהן המ'טא וע"י בלב הדבר שיכנכ בדי רערהמופלגי
 ה,ה הנדיל הדבר בעיקר ועולה ההעורריה ליר. גס יניא ההזרהמא~ר
 ומהוור ומבואר הוא פשוט כי הקירה ולא פלפול שייך לא ;צמושעל
 : המצות ושרשי הק' תררהנו מעיקריכאחד




