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ואמר,ּפתחּפתחּפתחּפתח אלעזר (שיררּבי ¨©©¦¤§¨¨§¨©
הּמדּברג) מן עלה זאת ¨§¦©¦¨ŸŸ¦מי

ׁשני ׁשל הּכלל - זאת מי ¥§¤¨§©Ÿ¦§וגֹו'.
עֹולמֹות ׁשני ׁשל ¨¥§¤¦§קדֹוׁשים
- אחד וקׁשר אחד ¨¤¤¤§¨¤¦§ּבחּבּור
קדׁש להיֹות מּמׁש ¤Ÿ¨©¨¦§Ÿעלה
קדׁשים קדׁש ׁשהרי ¦¨¨¤Ÿ¥£¤¦¨̈קדׁשים.
ּכדי זא"ת עם ּומתחּבר ¥§Ÿ¦¥©§¦¦מ"י,
קדׁש ׁשהיא עֹולה, ¤Ÿ¦¤¨§¦להיֹות
ׁשהרי - הּמדּבר מן ¥£¤¨§¦©¦¦¨̈קדׁשים.
ּכּלה להיֹות ירׁשה הּמדּבר ¨©§¦¨§¨¨§¦©¦מן
מן ועֹוד, לחּפה. ¦§¨ª©¥¨¦§ּולהּכנס
ּכמֹו עֹולה, היא §¨¦¨§¦©הּמדּבר

ד)ׁשּנאמר נאוה.(שיר ּומדּברךְ  ¤¤¡©¦§¨¥¨¤
לחׁש ׁשל מדּבר ©©¤¨§¦§ּבאֹותֹו

עֹולה. היא ¨¦¦©¨§©ּבּׂשפתים

ׁשּכתּובוׁשנינּווׁשנינּווׁשנינּווׁשנינּו,,,, (שמואל-אמהּו §¨¦©¤¨
הםהאלהיםד) אּלה האּלה ¨¡Ÿ¦¨¥¤¥¤¥

מצרים את הּמּכים ¦©§¦¤¦©©¦Ÿ¡̈האלהים
מה ּכל וכי ּבּמדּבר, מּכה ©¨¦§¨§¦©¨©¨§ּבכל
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש להם ¨¨©¤¨¨¨¤ּׁשעׂשה
והרי היה? ּבּמדּבר ¥£©¨¨¨§¦©הּוא
ּבּמדּבר אּלא היה! זה ¨§¦©¨¤¨¨¤¦©ּבּיּׁשּוב

ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדּבּור, ד)- (שיר §¦§¤¤¡©
וכתּוב נאוה, (תהליםּומדּברךְ  ¦§¨¥¨¤§¨

עֹולהעה) היא הּפה ׁשל ּדבר ּבאֹותֹו וּדאי. הּמדּבר מן - הּמדּבר מן עלה ּכךְ  ּגם הרים. ¨¦¤©¤¨¨§©©¨§¦©¦¨§¦©¦¨Ÿ¨©¦¨©§¦¦מּמדּבר
הּקדֹוׁש. העם ראׁשי על וׁשֹורה יֹורדת ּבּדּבּור ּכךְ  ואחר האּמא, ּכנפי ּבין ¨©¨¨¥¨©¨§¤¤¦©¨©©§¨¦¨¥§©¥¤¤§¦§ונכנסת
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,xn` Y`c(c mixiyd xiy)xAcn `Edda de`p KxAcnEsc) §©§¨¥¦§¨¥¨¤§©¦§¨
(a"r i.dlFr idi` oeetUa EWiglC¦§¦§¦§¨¦¦¨

opipzeopipzeopipzeopipze,aizkc i`n(c ` l`eny)mixiC`d midl`d §¨¦¨¨¦§¦¨¡Ÿ¦¨©¦¦
z` miMOd midl`d md dN` dN`d̈¥¤¥¤¥¨¡Ÿ¦©©¦¤
`Wcw oFl carC lk ike .xAcOA dMn lkA mixvn¦§¨¦§¨©¨©¦§¨§¦¨§£©ª§¨
`N` .ded `aEXia `de ,ded xAcOa `Ed Kixa§¦©¦§¨¨¨§¨§¦¨¨¨¤¨

,xn` Y`c `nM ,`xEAcA ,xAcOa(c mixiyd xiy)KxAcnE ©¦§¨§¦¨§¨§©§¨¥¦§¨¥
,aizkE .de`p(dr mildz)dlFr ikd sF` .mixd xAcOn ¨¤§¦¦¦§©¨¦¨¦¨
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ׁשהריאיאיאיאיךְ ךְ ךְ ךְ  ּבדּבּור? עֹולה ¥¨§¦¤£¥
קם אדם ּכׁשּבן ¨¨¨¤¤§¨¨§©©ּבהתחלה,
לרּבֹונֹו לברךְ  לֹו יׁש ¦§¥¨§¥¤Ÿ©ּבּבקר,
איךְ  עיניו. ׁשּפקח ¥¨¥©¨¤¨¨§ּבׁשעה
עֹוׂשים היּו ּכךְ  ¦¨¨¥¨§מברךְ ?
ׁשל נטלה ראׁשֹונים: ¤¨§©¦¦¦¦£חסידים
לפניהם, נֹותנים היו ¤¥§¦¦§¨¦©מים
ּבּלילה, ׁשּמתעֹוררים ¨§©©¦§§¦¤©§¦ּובזמן
ועֹומדים ידיהם, ¦§§¤¥§¦£רֹוחצים
ּומברכים ּבּתֹורה ¦§¨§¨©¦§§ועֹוסקים
ּוכׁשהּתרנגֹול קריאתּה. §§©©¤§¨¨¦§©על
מּמׁש, הּלילה חצֹות אז ¨©¨§©©£¨¥קֹורא,
נמצא הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨§¦¨¨©¨§ואז
ואסּור עדן. ּבגן הּצּדיקים ¨§¤¥©§¦¦©©¦עם
טמאֹות ּבידים ¥§¦©¨§¥¨§לברךְ 

ּכל[mikxanE]ּומזהמֹות, וכךְ  , §Ÿ¨§¨§¦§¨¨
¨ׁ̈שעה.
אדםּבגללּבגללּבגללּבגלל ׁשּבן ׁשּבׁשעה ¦§©¤§¨¨¤¤¨¨

מּמּנּו. ּפֹורחת רּוחֹו ¤¦©©¥̈יׁשן,
מּמּנּו, ּפֹורחת ׁשרּוחֹו ¤¦©©¤¨¨§ּובׁשעה

ו מזּמנת טמאה עלרּוח ׁשֹורה ©ª§¨§ª¤¤§¨©
ואסּור אֹותם, ּומטּמאת ¨§¨¥©§¨̈ידיו
ואם נטילה. ללא ּבהם ¦§¨¦§Ÿ§¤¨¥¨§לברךְ 
ּבּיֹום הרי ּכךְ , אם ©¥£¨¦©Ÿּתאמר,
לא ורּוחֹו יׁשן Ÿ§¥¨¤¥¤§ּכׁשאינּנּו
עליו ׁשֹורה ולא מּמּנּו ¨¨¨Ÿ§¤¦©©פֹורחת
לבית ּוכׁשּנכנס טמאה, ¥§¨§¦¤§¨§ª©רּוח
יקרא ולא יברךְ  לא ¨§¦Ÿ§¨¥§Ÿ¥¦©הּכּסא
עד אחד דבר אפּלּו ©¨¤¨¨¦£¨©בּתֹורה
ּתאמר ואם ידיו! ©Ÿ¦§¨¨©§¦¤ׁשּירחץ
לא - מלכלכים ׁשהם ª§¨¦Ÿ§¥¤©§¦ּבגלל

רּבֹונם ּכבֹוד על יֹודעים ולא מׁשּגיחים ׁשּלא העֹולם לבני אֹוי אּלא התלכלכּו? ּבּמה הּוא, ¨¦§©¦§Ÿ©§¦¦§Ÿ¤¨¨¥§¦¨¤§§©§¦¨©ּ̈כךְ 
ונהנה ׁשֹורה ׁשּׁשם ׁשּבעֹולם ּכּסא ּבית ּבכל אחד רּוח יׁש העֹולם. עֹומד מה על יֹודעים ¤¡¤§¤¨¤¨¨¤¥¦¥¨§¨¤©¥¨¨¥¨©¦§Ÿ§ולא

אדם. הּבן ידי אצּבעֹות אֹותן על ׁשֹורה ּומּיד וטּנפת, לכלּוךְ  ¨¨¤©¥§§§¤¨©¤¨¦¤Ÿ¦§§¦¥מאֹותֹו
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