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 אורח חיים, הלכות בית הכנסת ה׳  ,ליקוטי הלכות

 ה׳:כ״ח

ֵאל ל ִיְשרָּ ֵאל ׀ ְבֵראִשית, ִכי ַרִש"י ֵפֵרש ַעל "ְלֵעיֵני כָּ ל ִיְשרָּ אֹו ְוֶזהּו ְבִחיַנת ַהְסִמיכּות ְלֵעיֵני כָּ " ֶשהּוא ַמה ֶשְנשָּ
ם ּוֶבֱאמֶ  יו ְוכּו', ַעֵין שָּ רָּ ה ִלְדבָּ ַרְך הֹודָּ ֵאל ְוַהֵשם ִיְתבָּ ל ִיְשרָּ ת ְשִביַרת ַהּלּוחֹות ִלבֹו ְלַשֵבר ֶאת ַהּלּוחֹות ְלֵעיֵני כָּ

ְטאּו, ַמה ִעְניָּן לְ  ְטאּו ַמה ֶשחָּ ֵאל חָּ ה ְוִאם ִיְשרָּ ה ְגדֹולָּ ֵאֶּלה? ּוַמה ִעְנַין ַהִתּקּון  הּוא ְפִליאָּ ַשֵבר לּוחֹות ְקדֹושֹות כָּ
א יד( ְוהַ  ְתרָּ א בָּ בָּ ֲחָך ֶשִשַבְרתָּ )בָּ ַמר לֹו, ִייַשר כֹּ ְך ְואָּ ַרְך ִשְבחֹו כָּל כָּ ֶזה ַעד ֶשַהֵשם ִיְתבָּ ה ְמַסֶיֶמת ֶשַבח בָּ תֹורָּ

ה,  ֶזה ֶשהּוא ְבִחיַנת ִשְכחָּ ֵלא לֹּא ִנְשַתְברּו  מֶשה בָּ כָּה )ֵערּוִבין נד(, ִאְלמָּ ְמרּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ ְכמֹו ֶשאָּ
כָּ  ַמְענּו ִמִפי ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרֵבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ם ּוְכמֹו ֶששָּ עֹולָּ ה בָּ ה ַהִשְכחָּ ְיתָּ ה  ַהּלּוחֹות לֹּא הָּ אָּ ה ִנְפלָּ ה ִשיחָּ

ם ְוַעלְבִעְנַין זֶ  ה ֶאְצלֹו ְוכּו', ַעֵין שָּ ה ְגדֹולָּ ה הּוא ַמֲעלָּ דֹול ַעל-ה ֶשִמַצד ֶזה ַהִשְכחָּ ה מֶשה ִתּקּון גָּ שָּ ְיֵדי  -ֵכן עָּ
גָּתֹו ְכִאּל ה, ְדַהְינּו ֶשִסֵּלק ַהשָּ ּו לֹּא ִקֵבל ֶאת  ְשִביַרת ַהּלּוחֹות, ֶשהּוא ְבִחיַנת ִהְסַתְּלקּות ַהַדַעת ִבְבִחיַנת ִשְכחָּ

ה, ֶשהּוא בְ  ֶדם ַמַתן תֹורָּ ם קֹּ עֹולָּ שּוט ְלַגְמֵרי ּוְמַקֵבל ִחיּות ַרק ִמִּקיּום הָּ ל ַרק הּוא ִאיש פָּ ה ְכלָּ ִחיַנת ֶחֶסד ַהתֹורָּ
ֵאל ַאף ל ִיְשרָּ יָּה ְמַחֶיה ּוְמַקֵים כָּ ֶזה הָּ שּו ַמה שֶ -ַעל-ִחנָּם, ּובָּ ְטאּו ְועָּ שּו, ִכי ַעל ִפי ֶשחָּ ְיֵדי ַהֶחֶסד ִחנָּם  -עָּ

א, ַעל-ֶשַמְמִשיְך ַהַצִדיק ַעל ל  -ְיֵדי ְפִשיטּותֹו ַדְיקָּ א ְמַחֶיה ֶאת כָּל ַהְפשּוִטים ְוכָּל ַהחֹוְטִאים ְוכָּ ְיֵדי ֶזה ַדְיקָּ
ה ַהַנ"ל ְוַעל ר ְבַהתֹורָּ אָּ ן ּוְמבֹּ ם ְוַכמּובָּ עֹולָּ ּה פִ -ַהנֹוְפִלים ֶשבָּ תָּ לָּ ה ְבַהְתחָּ ר ֵהיֵטב ִסיּום ַהתֹורָּ ר ּוְמֻקשָּ י ֶזה ְמֻחבָּ

ֵאל ֶזהּו ְבִחיַנת ְשִביַרת לּוחֹות, ֶשהּו ל ִיְשרָּ ֵאל ׀ ְבֵראִשית ְוכּו', ִכי ְלֵעיֵני כָּ ל ִיְשרָּ א ִהְסַתְּלקּות  ֶשהּוא ְלֵעיֵני כָּ
ִחין ֶשְמַסֵּלק ַהַצִדיק ֵמַעְצמֹו  ז ְמַחֶיה ֶאת ַעְצמֹו ְבַהֶחֶסד ִחנָּם ֶשבֹו  ַהמֹּ שּוט ֶשאָּ ל ַפַעם ְוַנֲעֶשה ִאיש פָּ ִחין ְבכָּ ַהמֹּ

יָּה ְבחֶ  ם הָּ עֹולָּ א ֱאֹלִקים ְוכּו', ִכי ְבִריַאת הָּ רָּ ם ְוכּו' ַכַנ"ל, ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ְבֵראִשית בָּ עֹולָּ א הָּ ֶסד ִחנָּם, ֶשֶזהּו ִנְברָּ
ם ְוַכַנ"לַהדֶ  ֵאל, ְכמֹו ֶשֵפֵרש ַרִש"י שָּ   :ֶרְך ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ

 ה׳:כ״ט 

יו ַמה לָּ ר עָּ ס ַבֲעבֹוַדת ה' ֶשְבֶהְכֵרַח ֶשַיֲעבֹּ רֹוֶצה ִלְכנֹּ ם הָּ עֹולָּ ם ֶשבָּ דָּ ה ְלכָּל אָּ ה טֹובָּ ר ֶשִאי  ְוֶזהּו ֶדֶרְך ְוֵעצָּ ֶשַיֲעבֹּ
ֵאר  ר ְלבָּ כֹות ְוכּו' ְצִר ֶאְפשָּ ה ֲעִליֹות ִויִרידֹות ּוְנִפילֹות ְוַהְשלָּ ה ְוַכמָּ ב ְולֹּא ְבַעל ֶפה ְוַכמָּ ל לֹּא ִבְכתָּ ֵרש ְכלָּ יִכין  ּוְלפָּ

יו. ְוַהְרֵבה נְָּפלּו ַעל  לָּ ר עָּ נָּא ִלְצַלן ְוִעַּקר ַהִחי-ַלֲעבֹּ נָּא ִלְצַלן, ַרֲחמָּ ם, ַרֲחמָּ מָּ ּות ְוַהִּקיּום ֶשל  ְיֵדי ֶזה ְוִאְבדּו ֶאת עֹולָּ
ז ַהֶחֶסד ִחנָּם ְוכּו' כַ  ַח ַהְפִשיטּות ֶשל ַהַצִדיק ֶשַמְמִשיְך אָּ ן הּוא ַרק ְבכֹּ ְמדָּ ִרין ַעל עָּ ן ֶשִנְשאָּ ִריְך כָּל  אֹותָּ ַנ"ל ְוֵכן צָּ

ד ְלַהְמִשיְך ַעל ַעְצמֹו ְבִחיַנת ַהְפִשיטּות ֶשל ַהַצִדיק ִויַסֵּלק בְ  ל ַפַעם ַדְעתֹו ְוִשְכלֹו ְוַיֲעֶשה ַעְצמֹו ְכֵאינֹו יֹוֵדַע  ֶאחָּ כָּ
ִמים, ִכי עִ  ה ְפעָּ כָּה ַכמָּ יו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ רָּ ר ִבְדבָּ אָּ ש ְוַכְמבֹּ דָּ ל ַפַעם ֵמחָּ ר, ֶשַיְתִחיל ְבכָּ ִעּקָּ ל ְוהָּ תֹו הּוא  ְכלָּ ַּקר ְנִפילָּ

ה פְ  ר ִהְתִחיל ַכמָּ ם ַרק הּוא ְמַחֶיה  ֵמֲחַמת ֶשְכבָּ ל ִאם ַיֲעֶשה ֶאת ַעְצמֹו ְכִאּלּו לֹּא ִהְתִחיל ֵמעֹולָּ ִמים ְונַָּפל, ֲאבָּ עָּ
ם, ִכי ַחְסֵדי ה' לֹּא  -ֶאת ַעְצמֹו ְבֶחֶסד ִחנָּם ַעל ֶזה יָּכֹול ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ְלעֹולָּ ַח ְפִשיטּות ַהַצִדיק ַכַנ"ל, בָּ ְיֵדי כֹּ

ְמנּו ְולֹּא  ם תָּ יו ְלעֹולָּ  :כָּלּו ַרֲחמָּ
 

 רח חיים, הלכות נשיאת כפים ה׳ או ,ליקוטי הלכות

 ה׳:כ״ה 

יָּה ַעל ן הָּ ִרים ֶפֶרק א( ֶשִעַּקר ַהֻחְרבָּ כָּה )ְנדָּ ְמרּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ ה  ְוֶזה ְבִחיַנת ַמה ֶשאָּ ֶשּלֹּא ֵבְרכּו ַבתֹורָּ
ְלכּו בָּ  ֲאלּו ְוכּו', ַמאי ְולֹּא הָּ ר ֶזה שָּ בָּ ֶרץ ְוכּו' דָּ אָּ ה הָּ ְבדָּ ה, ְכמֹו ֶשכָּתּוב )ִיְרְמיָּה ט(, ַעל ַמה אָּ ּה? ֶשּלֹּא  ְתִחּלָּ

ה ַאף ְרִכין ַבתֹורָּ ה ִכי ְכֶשֵאין ְמבָּ ה ְתִחּלָּ ה ִפי ֶשעֹוְסִק -ַעל-ֵבְרכּו ַבתֹורָּ ה ֲחשּובָּ ֶזה ַמְרִאין ֶשֵאין ַהתֹורָּ ה בָּ ין ַבתֹורָּ
לֹום ְכמֹו ְש  ת ַחס ְושָּ ם ְכמֹו ִנימּוס ְודָּ ּה ְבכָּל ֵעת וֶָּרַגע ַרק ִהיא ֶאְצלָּ ן בָּ ֵרי ִנימּוִסים  ְבֵעיֵניֶהם ְוֵאין ְמַחִיין ַעְצמָּ אָּ

ִבים ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ֵחְטא עֹוְבֵדי כֹוכָּ ֵתי הָּ ֵנינּו, ֶשִבְקשּו   ְודָּ נּו ֱאֹלִהים ֲאֶשר ֵיְלכּו ְלפָּ ְמרּו, קּום ֲעֵשה לָּ ֵעֶגל ֶשאָּ הָּ
ֶהם ִמי ֶשיֵ  ם ֶשִיְהֶיה לָּ יָּה ִעַּקר ֶחְפצָּ ֶהם ִמי ֶשֵיֵלְך ִלְפֵניֶהם, ִכי ֶזה הָּ ה ְכֵדי ֶשִיְהיּו לָּ רָּ ה זָּ ֵלְך ִלְפֵניֶהם ְויֹוִליֵכם  ֲעבֹודָּ
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ַאֲחרֹון ַהִנְצִחי כְ ְבֵאיֶזה ִנימּו ל לֹּא ִהְסַתְכלּו ַעל ַהַתְכִלית הָּ ת ְכֵדי ֶשּלֹּא ִיְהיּו בֹוְלִעים ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו, ֲאבָּ ל,  ס ְודָּ לָּ
ם. ּוְכמֹו ֵכן ַעְכשָּ -ְוַעל עֹולָּ ה בָּ רָּ ה זָּ ע ֶשל ֲעבֹודָּ רָּ יָּה ַהֵיֶצר הָּ ז הָּ ה, ִכי אָּ רָּ ה זָּ ִפי  -ַעל-יו ַאףְיֵדי ֶזה ִנְכְשלּו ַבֲעבֹודָּ

ל ַאף א ד( ֲאבָּ ה )יֹומָּ רָּ ה זָּ ע ֶשל ֲעבֹודָּ רָּ ְרגּו ַהֵיֶצר הָּ ה, ִכי הָּ רָּ ה זָּ ה  -ִפי-ַעל-ֶשֵאין עֹוְבִדים ֲעבֹודָּ ֵכן ֲעַדִין ֵיש ַכמָּ
לֹום ת ֶאִפיקֹוְרִסים ֶשרֹוִצים ְלַהְשוֹות ַחס ְושָּ ם ֶשהֹוְלִכים ְבַדְרֵכי הָּ עֹולָּ ר ִנימּוֵסי  כֹוְפִרים בָּ ֹוַרת מֶשה ִכְשאָּ

ה  ֵתנּו ַהְּקדֹושָּ ִמים ֶשל ֶהֶבל ּוְשטּות ַעל ִמְצַות תֹורָּ נָּא ִלְצַלן ְואֹוְמִרים ַמה ֶשאֹוְמִרים ְטעָּ תֹות ַרֲחמָּ ם ַהדָּ ְכִאּלּו ֻכּלָּ
לֹום ִבְשִביל ְלַקֵים ִנימּוס ַהְמִדינָּה -ַעל ִרים ְוֶזהּו ְבִחיַנת ְפַגם  ִפי ֵשֶכל ֱאנֹוִשי ַחס ְושָּ ִעים ְוַהמָּ רָּ ַכיָּדּוַע ִדְבֵריֶהם הָּ

ְרִכים ה, ִכי ֵאּלּו ַהִכתֹות ְבַוַדאי ֵאינָּם ְמבָּ ה ְתִחּלָּ ֵעֶגל ַכַנ"ל ְוֶזהּו ְבִחיַנת ֶשּלֹּא ֵבְרכּו ַבתֹורָּ ה ֵמַאַחר   הָּ ַעל ַהתֹורָּ
ר הַ  וָּה ִלְשאָּ ה שָּ ם ַהתֹורָּ ל ֶשֶאְצלָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ ה הּוא ֲאֶשר בָּ לֹום, ִכי ִעַּקר ִבְרַכת ַהתֹורָּ תֹות ְוַהִנימּוִסים ַחס ְושָּ דָּ

ַעִמים ְוִהְבִד  נּו ִמכָּל הָּ ַחר בָּ ֶזה בָּ ה, בָּ נּו ֶאת ַהתֹורָּ ַתן לָּ תֹו ֶשַמה ֶשנָּ נּו ֶאת תֹורָּ ַעִמים ְונַָּתן לָּ נּו ֵמֶהם ְלַגְמֵרי,  הָּ ילָּ
ֵתיֶהם הּוא ַרק ַעלכִ  ם. ְוַגם ֶזה ֵאינֹו ִבְשֵלמּות ְוֵאין  -י ִנימּוֵסיֶהם ְודָּ עֹולָּ ה ֶשל ֶזה הָּ עָּ ִפי ֵשֶכל ֱאנֹוִשי ִבְשִביל ַחֵיי שָּ

ל, ִכי ַעל ִרים שֶ -לֹו ִקיּום ְכלָּ ם ֲאִפּלּו ִמְדבָּ דָּ אָּ ֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם ֵאינָּם ַמְפִריִשין ֶאת הָּ ם ַלֲחֵברֹו ֵמַאַחר  ִפי דָּ דָּ ֵבין אָּ
ה ַרק ִמְתיְָּרִאין ֵמאֵ  ַאֲחרֹון ְוֵאינָּם ִמְתיְָּרִאין ֵמֳענִָּשים ֶשל ַאַחר ִמיתָּ יַמת ַמְלכּות, ֶשֵאינָּם ִמְסַתְכִלין ַעל ַהַתְכִלית הָּ

ַדע ַלֶמֶלְך ְושֹופְ -ַעל אּות ֶשּלֹּא ִיּוָּ ֵטיֶהם עֹוִשים כָּל ַמה ֶשְיכֹוִלין ַלֲעשֹות ַכִנְרֶאה  ֵכן ִאם יּוַכל ַלֲעשֹות ְגֵזלֹות ְוַרמָּ
ֶרְך יָּ  תֹו ֲאֶשר ִהיא ַחֵיינּו ְואֹּ נּו ֶאת תֹורָּ ַעִמים ְונַָּתן לָּ ַרְך ִמכָּל הָּ ַחר ה' ִיְתבָּ נּו בָּ ל אֹותָּ ֵמינּו ְלעֹוְלֵמי ַעד  ַבחּוש, ֲאבָּ

ל ִמְצֹות ת ִחים, ִכי ִעַּקר כָּ ם  ּוְלֵנַצח ְנצָּ דָּ ה הּוא ִבְשִביל ַהַתְכִלית ַאֲחרֹון. ַוֲאִפּלּו ַהִמְצֹות ֶשֵבין אָּ ֵתנּו ַהְּקדֹושָּ ֹורָּ
ם ִבְשִביל ַהַתכְ  ד ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ַתְכִלית, ְוֻכּלָּ ִזין ְגדֹוִלים ְמאֹּ ֶהם סֹודֹות ֲעֻמִּקים ְורָּ ַאֲחרֹון ַלֲחֵברֹו ֵיש בָּ ִלית הָּ

ל ְלַמַען ֵייִטיב  נּו ִמכָּ ַחר בָּ ְרִכין ֲאֶשר בָּ נּו ְמבָּ ה ֶשאָּ ְך ְוטֹוב ְוַעל ֶזה מֹוֶרה ִבְרַכת ַהתֹורָּ רֹּ ם ֶשֻכּלֹו אָּ נּו ְלעֹולָּ לָּ
ַרְך נֹותֵ  ה, ְדַהְינּו ֶשַהֵשם ִיְתבָּ נּו ְמַסְיִמין, נֹוֵתן ַהתֹורָּ תֹו ְוַכַנ"ל ְואָּ נּו ֶאת תֹורָּ ַעִמים ְונַָּתן לָּ ל יֹום  ן ַהתהָּ ה ְבכָּ ֹורָּ

כָּה )ִספְ  ְרשּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ ִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ְודָּ נֹּ ִרים ו(, ֲאֶשר אָּ ש, ְכמֹו ֶשכָּתּוב )ְדבָּ דָּ ל יֹום  ֵמחָּ ם(, ְבכָּ ִרי שָּ
ה ִמִני יָּם ְוכּו' ּו בָּ ה ּוְרחָּ ה ֲעֻמּקָּ ִשים, ִכי ַהתֹורָּ א ְוַגם ִיְהיּו ְבֵעיֶניָך ַכֲחדָּ ֵלינּו ְבִהְתַחְדשּות ִנְפלָּ ל יֹום ִנְמֶשֶכת עָּ ְבכָּ

ק ַהַמְלכּות ֵתיֶהם ֶשֵהם חֹּ ֻאמֹות ְלַהְבִדיל, ִכי ֵאֶצל דָּ ר הָּ ֵתי ְשאָּ ה ִמדָּ ֵתנּו ַהְּקֻדשָּ ֶזה ִנְבֶדֶלת תֹורָּ ְלִתּקּון  בָּ
ל יֹום, כִ  ת ֵמֵאיֶזה ַטַעם ֶשהּוא ַעלַהְמִדינָּה ֵאין ַשיְָּך ִהְתַחְדשּות ְבכָּ ר ִנַתן ַהדָּ ֵתנּו -י ְכבָּ ם, לֹּא ֵכן תֹורָּ ִפי ִשְכלָּ

ִנים ְוֶנְחמָּ  ִיים ְוַקיִָּמים, ֶנֱאמָּ יו חָּ רָּ ַרְך ֲאֶשר ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּונָּתֹו ּוְדבָּ ה ֶשִהיא ַאְחדּותֹו ִיְתבָּ ַעד ְוכּו', ִכי  ַהְּקדֹושָּ ִדים לָּ
מֹות ִעם  ֵהם ְבֵאר ַמִים ַחיִ  עֹולָּ ַרְך ְוֵהם ְמַחִיין ּוְמַקְיִמין כָּל הָּ ים נֹוְבִעים ְבכָּל ֵעת וֶָּרַגע ֵמַאַחר ֶשְכלּוִלים בֹו ִיְתבָּ

ה ְוַעל עָּ ל יֹום ּוְבכָּל ֵעת ּוְבכָּל שָּ ֶהם ְבכָּל ֵעת וֶָּרַגע, ְוֵהם ִמְתַחְדִשים ְבכָּ ל ֲאֶשר בָּ ְרִכין נֹוֵתן-כָּ נּו ְמבָּ ה,   ֵכן אָּ ַהתֹורָּ
ַרְך ִסבֹות ְבתַ  ל יֹום ְוֵעת ְמַסֵבב ַהֵשם ִיְתבָּ ש, ִכי ְבכָּ דָּ ל יֹום ֵמחָּ ה ְבכָּ ַרְך נֹוֵתן ַהתֹורָּ יו  ִכי הּוא ִיְתבָּ ְחבּולֹותָּ

נּו ַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ֶשְמַחְדִשין ְבכָּל  ם ְושֹוֵלַח לָּ עֹולָּ ה בָּ א ֲאִמִתִיים  ְלַהְכִניס ִקיּום ַהתֹורָּ ְיתָּ ַפַעם ִחדּוִשין ְדאֹורָּ
ֵכי ְלַחֵדש ִחדּוִשין ַאף ה ֶזהּו ַגם ֵכן  -ִפי-ַעל-ַוֲאִפּלּו ִמי ֶשֵאינֹו ַבר הָּ ש ְלַקֵים ַהתֹורָּ דָּ ל ַפַעם ֶשִנְתעֹוֵרר ֵמחָּ ֵכן ְבכָּ

ש, ִכי ִעַּקר הּוא ִקיּו דָּ ה ֵמחָּ ַלת ַהתֹורָּ א ַהַמֲעֶשה ְוַעלְבִחיַנת ַקבָּ ש ִעַּקר ֶאּלָּ ה, ִכי לֹּא ַהִמְדרָּ ְיֵדי  -ֵכן ַעל-ם ַהתֹורָּ
ְגמּו ש ְוֶזהּו ִתּקּון ְשִביַרת ַהּלּוחֹות ֶשפָּ דָּ ה ֵמחָּ ַלת ַהתֹורָּ ֵלינּו ַקבָּ נּו ַמְמִשיִכין עָּ ה אָּ ה  ִבְרַכת ַהתֹורָּ ִבְנִתיַנת ַהתֹורָּ

ה ַעליְ -ֵכן ַעל-ְוַכַנ"ל ְוַעל ה ְתִחּלָּ ה -ֵדי ֶשּלֹּא ֵבְרכּו ַבתֹורָּ ה ַהְּקֻדשָּ ם ִעַּקר ַהְנֻקדָּ ש ֶששָּ ְיֵדי ֶזה ֶנֱחַרב ַהֵבית ַהִמְקדָּ
יָּה ַעל נֹו הָּ ֵעֶגל ֶשַעל-ַכַנ"ל, ֶשִעַּקר ֻחְרבָּ ה ַהְגזֵ -ְיֵדי ֵחְטא הָּ ז ִנְגְזרָּ ה ַהזֹּאת, ִכי ְיֵדי ֶזה ִנְשַתְברּו ַהּלּוחֹות ֶשֵמאָּ רָּ

ר ְבַתמּוז, ֲאשֶ  שָּ ה עָּ ן ֶשִהְתִחיל ְבִשְבעָּ ז ִנְגַזר ַהֻחְרבָּ ר ְבַתמּוז ֶשאָּ שָּ ה עָּ ְיֵדי ִבְרַכת  -ר ַעלַהּלּוחֹות ִנְשְברּו ְבִשְבעָּ
ֹּאת ַכנַ  ש ְמַתְּקִנים ז דָּ ה ֵמחָּ ַלת ַהתֹורָּ ן ַקבָּ ה ֶשַמְמִשיִכין ַעל ַעְצמָּ ה -ֵכן ַעל-"ל ְוַעלַהתֹורָּ ְיֵדי ֶשּלֹּא ֵבְרכּו ַבתֹורָּ

ֶזה ַעל ְגמּו בָּ ה ּופָּ ה ְבִצבּור ַאף-ֵכן ֶנֱחַרב ַהֵבית ְוַכַנ"ל ְוַעל-ְתִחּלָּ ֵרְך ַעל ַהתֹורָּ ר ֵבַרְך -ַעל-ֵכן ְצִריִכין ְלבָּ ִפי ֶשְכבָּ
ה מֵ  ַלת ַהתֹורָּ ֶקר, ִכי ִעַּקר ְבִחיַנת ַקבָּ ש ְלַתֵּקן ְשִביַרת ַהּלּוחֹות הּוא ַעלַבבֹּ דָּ ה ְבִצבּור -חָּ ְיֵדי ְקִריַאת ַהתֹורָּ

ר ְלֵעיל   :ְוַכִנְזכָּ

 

 


