
ספר

שאמר בחך

 * ואדרכמוניס ומפז מזהב נחמדים דבריו אשוניס־* הו מן אחד וגדול לרב נפלא חיבור הוא 1
 " פלאות פלאי דקדוקיה' פרטי בכל • אותיות וציורי ומזוזה תפילין ס"ת הלכות על מיוסד

 לראיה ממנו הביא יוסף בית הגדול בספרו הגאון ורבינו " האותיות בצורות כמותו צייר ואין
זויות בקרן הנה * עד אשר * פקוחות בעיניה המעיין נפש לה שבעה ליבת * ולאות

 נפלא פירוש באחרונה לגם : למנוחות שהלכו הראשונים מהעתקות יד בכתיבת • מונחות היו
 שנוי האשכול ספר המחבר בעל הוא קאתיא מן לחד הא״ב אותיות תמונת על ופלא הפלא

 ' העליונים סודות רמזי ע"פ * שונים מאותיות האותיות ונימוקי שעתי • אופנים בכתה ומשולש
 מדבש מתוקי' המה • מסתזפפיס האתת בצל אשר ולהתשכיליס • תובנים המה בנקל הקורא עין לכל

הספר ;הקדמת מפורש המעיין יתצא המחבר הגדול רבינו כבוד ושם ג צופים ונופת
ג צמאונו וירוה מבוקשו ימצא ושם

 במוהל׳ר ישראל מוהר״ר הנדיב מפורסם הנגיד הקצין הראש הרבני ובהוצאות במצות

־ יצ״י טאהליב >ק זלה״ה בער ישכר

חותם
נדפס

 האסזדאר היעליקי דיערואיוניישי סריסתיעטליישי אוישיע הקיסר ממשצח"אדוננו תחת
 סאמא פארולאוויצו אליעקפאנדרא אימפיעראטאר

5 הודו ירום מיצאססיוויישי אוופיע יהחפודחר ראסיפקיחי אוופיע דיערזין

 שליאור במוה' ליב ארי' ומוה' זלה״ה מנחם בתוה' ארי' מוה' ה"ה המשותפים בדפוס
נרו־ ציו[ ב[ במזה שבתי ומוה סג״ל יעקב במוה׳ אברהם ומוה זלה׳ה פייכוש

לפ״ס קשת יהודה נני ללמד לפינו

ף־׳



 ויראה בתורה המופלגים הגדולים מהמאורות וחרמות הסכמות
• יצ״ו מאהליב ודק״ק דקהלתינו צ ור הוראות מורי

נקוב שתו מרבן הגדול הרב ה״ה קאתאי תן חד שפר אתרי נותן ספר דברי פנינו עבר מול האירו ה^ה
 היש הנה עד אמנם " תפילין בהלכות יוסף ביתה ובאו דבריו מקצת הועתקו וכבר ש^מר ברוך5

ונתעורו^ן קם ועתה י ס הדפ אהל התוהלה יצאו ולא בכתובים המת דבריו ,כ זוויות בקרן מונח

 ישראל ,תוה התפורשם והנדיב הנגיד הרבני ה״ה • משישיו ונצר מגזעו חוטר ויצא * מטעיו מנצר איש
 ענן להפיץ בכדי הדפוס למכבש להביאו מכספו והזיל מאהלים >ק בער ישכר במו׳
" קורתו בצל יביאנו מישראל אחד וכל * חכמתו תוודע ישראל ובקרב אורו

 בשם אשר כל על ושמתא בארור רבה גודא הטלנו לכן • כו' עמל שלא ולאדם ובכשרון בדעת עמלו יש אמנם
 זמן משך אחרת בתדינג הן זו במדינה הן הנ״ל הספר להדפיס דילי' בגרתא או בפועל יד ירום לבל יכונה ישראל

לירח טו״ב א׳ יום היום עה״ח באנו הנ״ל מוהרר״י הנגיד רשות בלתי שנים עשרה
לפ״ק תקס״ד שנת לטובים מטיב טוב

:הנ׳ל תק"ק
 הלח יקותיאל מי׳ הרב נלא״א אהרן
מה"ההנ׳יני זצ״ל י

 וצ״ל #מואל גמוסר״ר הענוך חנוך נאום
•• יצ״ו משקלאוז * קי/,ש

 זלה״ה מהר״ט הרב בא״א הירש צבי ונאוס

וס

כיי©

 כ״ץ ליב ארי׳ במו׳ אברהם חיים ונאום
 : יצ״ו תאהליב דק"ק מ״מ זלה״ה

 ל־״הנ תק״ק זלה״ה מהרי׳פ בלא״א יואל ונאום

 זלה״ה משה בלא״אמוה׳ זאבתאלת ונאום
:הנ״ל מק״ה1

הדפום לבית המביא הקדמת

 ברא הכל ככלות ואחרי " העולם והיה שאמר בלחל
 ויפת * כגולם לפניו מוטל והי' האדם את

 • ה^דס ויהי שמים• משמי אצולה חיים* נשמת כאפיו
 מות בחוקה אין אשר 5 המשכלת לנפש הוא חי' לנפש

 וממקור הדברי• הכח בשים נקבוה והחוקרים • ומשכלת
 •חכמי בין הוסכם כן כי " העברי לשון תבוע מנועה

 בכת הבכורה• משפט העברי ללשון אשר • האומות כל
 לשוןלדבת כל שפת והסתעפו ותמני׳השתרגו הלזו הנפש

 מהם אחד וכל לגוייהם בארצותם ללשונו איש ועם עם
 בארחו׳עקלקלות התהלכו באשר מקור׳הערהיוילכו את

 שפת ובלעגי • הודה השחיתו כי עד מעוקלות ונתיבות
 משת בתור׳ חדה-והנת ח כלי מכל היקר הלז בכח דברי
 ביום הזאת המחלוקת מחלת שהוחלה נאמנה ה' עדות
 מצחם ית׳ויעיזו בהזתכמ׳נגדו המגדול בוני על זעם•
 כמחויב הזה הדבר נהיה ואו * ש טע וסרת יפת כאשת
 שאתי יכלו ולא עברי שפת מתם רחק כי " סיבתו מצד

 צחנתם עלתה נפשם• הוד וישחיתו לבב' תעה כאשר בי
 זללו •קרו אשר הה הלברי הכת לבס •הפך באשם ויעל

 המעין בהיות והנה בעצמיותם ברצח • חללו ויפעתו
 הדיבור שהוא מטעיו נצר גס משחת ומקור נרפש

 בכל המקור קלקל תהות וכפי ויעבטארחותיו השתגשג
 הדיבור בציור הקלקול נפל כן • ומשפחה משפחה

ג בפועל
 מתנה למדבר אלקים מתת מצאנו עוד □ אמי

 לאיש כונתו מגמת כבוד אוש' את בהראותו
 להניע שח הפה לעשות יכול רחוק׳ולא בדרך היא אשר

 הרשום את לעלות אוזןשומעת על מגמתו ולהגי׳כונת
 לעין ויראה יגלה אז כי חיקה ספר ועל אתת בכתב
 רחשו אשר ונוכחת כל את ז שומע אוזן בלי רואה

 קרה כאשר והנה * בחובו תטחנו כצ ואת ״ לבו רעיוני
 והסתעפו הגוי׳שהשתרגו בפיתו אשר לשונו׳הגויס לכל

 כן כנ״ל העברית מלשון והשתבשות כולסבהתאבכות
 שמקור ומכתב בכתב ועם עם ומדינה למדינה קרה

 לא עם בכל אשר הכתב ומניח הכת׳האשורי הוא כולם
 סימנים וצורי כוניס לעשות סופרים עט עשה לשקר

האשורי בנתב רק רוחו על והעולה בשילוח הסכת' כפי
אשר



ב הדפוס לבית המביא הקדמת

 עיניו שס הליחות על החרות אלקיס מכתב הוא אשר
 המופלג הרב וכת׳;בתקצת טעמו את לשנות מעיניו וכל

 חובת על לחס פת ספר בע״הת המפורסם החכם
 רומי בכתב זה צהראות ידי לאל ויש וז״ל הלבבות

 ומשובש מסובך האשורי הכתב הוא איך ילהראו'בעליל
 שעלו עד מכתבו צורי עוד שינה האחרת הלשון יבעל

 לזרה ולהיות • הבקי׳חחרי' למכתבי להתנכר השוגים
 לדעת הרוצה והנה • האשורי כתב נגד סורלה כפרה
 תפארת יקר ואת מלאכתו כבוד אושר האשורי בכתב

 כמו הראשונים המקובלים בספרי עיניו• ישים גדולתו
 יזהיר כולם ועל ודומיהם הבהיר וספ< דר״ע אותיות

 בדבור ואות לאות ותשפ' חוק שם כי הזהר בספר שכלו
 עלילות נתכנו ולו ה' דעות אל כי להראות גבוה גבוה

ונתכוננו נבנה המציאו' כל בנין ואיך ואות אות מצעדי
"* וגלגוליהם האותיות בצירופי א״ב בבנין

 בנעימות לך נפלו שחבלי׳לא עס ז״ל הרתב״ס והנה
להיותו אמג' יפיה בהוד אחז הקבל׳ולא חכמת

 הכתב הוד מדעו ותום בשכלו השיג מנביא עדיף חכם
 בקדושה דרכו איך ידו ועוצם כחו ומאודו האשורי
 וגזעו קדושים להקת בסוד שרשו ואיך בקדושה והילוכו
 הרחיב העמיק שפוכה שבחימה עד יהלך קדוש ממקום
 להשתמש ומהבילים המתעתעים על תלונתו מדורת

 או הערך קלי פחותים בדברים הלז הכתב באותיות
 לטעום תרצה ואס קדושתם ערך לפי נאות במקו׳בלתי

 מקרוב חדש תמצא׳בספר בזה דבריו נעימות דבש צוף
 : הדור באיקובבשספאר

 אצלינו גס קצת נשתבש וימים עתים ברבות והנה
 שקצת עד הלז התכת׳האשורי העברי׳צורת

 ומשונו׳תזולתס אותמת׳אותיו׳שונות שמו סת״ת ׳סופרי
 בתורה גדול ונלבב משכיל איש רוח ה' העיר לכן

 כרוך בשם נקרא בישראל שמו גדול הרב הוא ותעודה•
 זרוע וחשף ואות אות צורות על עיניו פקח 'אשרשאם

 חיליו יוחקו ובספר סופר עע להרים תפארתו
 גוברי' רב כמה וראה בא וחשבון בציור ולעד

 קארו מוהר״י ישראל גאון הגדול שהרב עד
 מדברי׳ מעש העתיק עליו נשען יוסף בית כל אשר

 והמכתב הכתב צורת תפילין בהלכות יוסף בית בספרו
 להתחבר ולקלס לעלה עצינו ובאמת הלז ב״ש מספר

 מקורו ויהי ישראל לבית גמל אשר שובו רב על הלז
 סת״ס סופרי הס עמינו בני לעו׳פו*•' ולמד שאתר ברוך

 תראשו דגלו על אגתיותיה׳איש ודיניהןוצורי הלכותיהן
 לא עוד הלז ספר חובר מאז אמנם • רגלו כף עד

 מעינותיו הפיצו לא ועדיין בתקהלו׳רבבות אורו הופי'
 מועתקים בכתובים התה הגה עד דבריו כל כי חוצה
 יצא והנה * הדפוס בתכבש באו לא ועוד לכ״י מכ״י
 הקצין הראש הרבני ה׳ה תשרשין ונצר תגזעו חושר

 במוהר״ר ישראל תוהר״ר הנדיב תפורסם הנגיד
 אשר איש מק״קתאהליב בער ישכר

 כסף והזיל הספ׳הלז להרי׳דגל בו רות
 ביעקב לחלקו בכדי הדפוס במכבש אותו והביא מכיסו

 :,תכסי כתיסליס דעה הארץ ותלא' בישראל• ולהפיצו
זלל חפץ מו׳נתןנטע בלא״ח שמעוןזימל

המחבר בעל הקדמת

עזבוני ואתי

 ואתיתו חשדו עזב לא אשר ישראל אלהי י׳י ברוך
 שמשת יתומו ותעס ישראל מעמו •

1 שאמר בחר המכונה כר׳אליעזר
וא 1 אבי כי

 אתי שדי על מבשחי מבטן גותי הוא ׳.כי יאספני וה'
 ואת אותי הביאו ז״ל ואמי אבי כי מרחם השלכתי ועליו

 פראג לקהילת מולדתי ארץ זאקסין ממדינת אחיותי
 ח׳ בן יתום לבדי ונשארתי לעולמן כולם הלכו ושם

 יתותיס אני כדין בנתיבותיו ת״הי הדריכני אז שגיס
 ואמרתי הכנסת בהשכמ׳לבית בוק׳ובוקי בכל ועמדתי

 נבל כרז״ל ה׳ שתנניי ערב ובקול רם בקול שאמר ברור

 עד בו והחזקתי מגרונך אלא מהונך א״ת מהונך ה' את
 ובתוךרבי' אהודגו תשירי ע שאת׳ע׳ ברוך אותי שקראו
 אמנ׳אחרי' לי צר ביום ומנוס לי משגב היה כי אהללנו

 חסדיו וברוב ברחמיו השובו׳שעשה על דרכו ראשית סי
"׳ היוסהזה עד מעודי

 עוד הנחני אשר ישעי אלקי וירוס צורי יי ברוך
 בבית שתים מלאכת לקחת אמת בדרך 1
 מתפלין שידע הקבלת כל ולמדני ז״ל יששכר ר' אדוני

 הקלפים עשיית והן ועשייתס הבתים הן הכתיבה הן
 מתפילין אחת גוסחא עוד לי ונתן וכדינס כתיקונם

 בדורו תפיליןשהיו כותבי לכל ראש אברהם רבי מהרב
ואתרץ



1

שאמר ברוך ספר
 עליו וכותבין עור דחשיב טהור תעוף גרע דלא עיר

 על כתב וחס עורות '7 על יכתוב דתניח ועוד תפילין
 דלענין ואע^ג עור מיקרי דקלן* אלמה יצא החת עור

 בכך תיןקפידא בשיעורן וקלף עור חלוקיס שבת הוצאת
 בו נעבדה שלח מפני מקנן* לעשות והגון ששוב י״א1

 והשיני״ן הבתיס מהן לעשות ונוח טוב וגס השמיש
 העור נוטל הרוקח וז״ל י מיימוני מהגהות הועתק כ ע

 לעבדו ויתננו כבש של עור או בפרה הנמצא השליל מן
 ברזל או עץ ויקח בטוב העור ויתקנם תפילין לשס

 ל ,ז׳ ו בספרו ס4הרתב כתב • ן שיני ב' בו ועושה מרובע
 במסכת דתניא לשמן לעבדן צריר ורצועה הכתים עור

 עציהן שטלה או זהב ציפן הדין נגמר פרק סנהדרין
 ר׳ כשרה טהורה בהמה עור פסוצין טמאה בהמה עור

 עד פסולות כשרות ת4ה.מ3אף אומר בןגמליאל שמעון
 ואמר דאביי עליה פליג רבא הרא״ש שיעבדןלשמןת"ל

 לשמן שלא הילכךאיעבדן לאומילתאהיא הותנה
 ורבא דאביי ועוד כרבא אמרינןהילכתא והתם פסולים
 לפסוק הוצרך ולא קג״ס מיע״ל חוץ כרבא הילכתא

 כיחידאה ורבא כרבנן סבר דאביי משוס אלא כרבא
 רביט בן יהודא רבינו של בנוסחאות מצאתי וכן כו'
 פסולים לשמן הבתים עור עבדו לא שאם ו״ל רמי
 צריכים כולם והבתי' הרצועה ועור הקלף האשראי לשון

 כדברי לעשות וטוב ג;/הסמ וכן ל על׳ לשמן עיבוד
: הלה ע״כ המחמיר

 כשאין אבל ריוחבדבר להגוי שיש *והוא הרה
 במרצע או במחט מזת׳לסייס וודאי להגוי ריוח

 נפקותא שוס ולא ריוח שוס לו שאין כיון הגוי יזייף לתה
 הנקבי׳בתרצע וכשמסמנים מיימוני הגהות וז״ל בזיוף
 הנקבים לתת יכול כי לזייף שיכול אע״פ אותיות כמין

 שעושה הנקבים דרך באמצע וינקב נקובים שאינו על
 שיבין ירא הגוי כי לזיוף חוששין אין העלב ישראל
 שאלו מפני או בסימנים לו שיש העין בראיית ישראל
 יהודה ר' השיב כך משלו יותר מחדש געשו נקבים

•• הג״ה כ ל
 לא כי סיד בלא לבד צלולים במים העורו' ישים גאז

 שישים לא אס קלפים ולא לבתים טוב יבש העור יהי'
 לפי או יומיס או יוס הפחות לכל צלולים במים העורות

 בפה יאמר אז במים אותה וכשישים יבש שהעור מה
 ומזוזות תפילין ולשם ישראל תורת קדושת לשה כך

 העורות ששרו ואחר העורות אלו תעבד אני וקמיעות
 אותם ויגדר המיס מן יוציאם אז במים יוהיס או יום

 עכ ובסיד במים יניחם ואז והדם הבשר בצד בתער

ה הב •
 רבינוברוךז״ל ^ב וכן

 נקראי׳קמיעו' שעו׳בתיס
 וכן לשמה עיבוד שצריכין

 וכןרבי' ברוקח וכן בא״ח
 וכן ברזילי בר יהודא

 ולא הסת״ג וכן האשר״י
שכת' ורש״י ז״ל כרתב״ס

 עיבוד כדי בסיד במקל ינענע בסיד שיכניסס ובטרס
 תפילין ולשם ישראל תורת קדושת לשם בפה ויאמר
 לו די ולא העורות אלו מעבד אני וקמיעות ת ותזוז

 ביום הזה בדור כעושין הקלפים לאפוקי צבו במחשבת
 והוא מדיפתרא גרע והוא סיד בלא צלולים ממיס א'

 ומגילות וקמיעות ומזוזות ולתפילין לספ״ת פסול
 וכשיכלו פסולה הדיפתרא על בגת'כתבה דאמרינן
 מן יוציא ואז ימים ט או ח' אחר זו מאליו השערות

 הסיד לתוך יחזירס ואח״כ בתער השערות ויסיר הסיד
 הסיד בתחילה וינער
 לשם בפת *ויאמר במקל

 וכו׳ ישראל תורת קדושת
 העורו' שיהיו ואס כדלעיל
 לעכב צריכין אזי גדולים

 העברת אחר בסיד
 •־ ימים ו' או ה' השערות

 צלולי' במי' זבשישי׳אותס
 כלל עיבוד צריכין שאין קדושת לשם בפה יאמר
 בהג״ה שכתבתי כתו ולשסספ״ת ישראל תורת

 ולכל תתחלת היא בסמוך וקתיעות ומזיזות תפילין
 הקדתוני׳וכו׳ע"כהג״ה* אלו תשים אני ומגילות
פי על ואף במים העורות
 לעשו' איסור אין ת״ת לשמה כבר נעבד והקלף שהעור

 העורו׳בתים כשישים וגס * מרדכי הדיוט* צרכי בהם
 דברים כל כי וכו' קדושות לשם *בפה יאתר צלולים

•* הן עיבוד לצורך אלו
 עכ״ל במחשבה סגי דלא בסת״ג אתמר וכן הג״ה

 בעור לשמה עיבוד צריך הקדמונים ולכל
 ורש״י הרתלס כמו ולא קמיעות הנקראים הבתים

 הוא שליל ואס כלל עיבוד צריך שאין שכתבו ז״ל
 על תפילין לכתוב ומצוה ימים בד' או בג׳ לו די אזי

1 
ין

5

ו

ו

 אחר בבהמה נמצא אלא נולד שאינו פי' שליל של עור
 כדילפינן גוי של וטרפה נבלה של שליל ואפי׳ שחיטתה

 מלך שהרגו לי דמה גבילו׳וטרפות ואפי׳ מבהמ׳טהורה
 עלה׳ מןהנשתט היא יפה דבר אספקלטו׳אך הרגו אן

 אז גוי יהיה פועל אס השני הסיד מן שיוציא ואחר
 העור ט ויפש קלף שיהיה העורות לפשט ישראל יסייעו
 לכתוב די שיהיה ארוך שיהי׳הקלף כדי כחו בכל לארכה

 המלות יסוד כן כי אחת בחתיכה יד של פרשיות ד' עליו
 ויוציא התער ייקח או העור שפשט ולאחר לכתחילה

 יניח ואלכ יכולתו בכל העור של צדדים ב' מן המיס
קלף של עורות ומאותן ולייבשן הצורך כל לפעול הגוי
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עאמר כרוך ספר
 תחילה שיעיי{ טוב אכל ירצה אס לכתיס אחד עור יקח

 יוציא לכתיס שיקח עור ואותו לבתים סוב עור איזה
יהיו ואז בקלף כמו הכל ולא קצת בעצמו הוא המיס

5 הג״ה ע״כ הסיד מכח וחזקים קשים הבתים
 הסיד ויערב המיס אחר בתער יברר הרצועו' עור וגס

 ולשם ישראל קדושת לשם בפה ויאמר יחד והעפר
 מעבד אני תפילין של ותיתורן והמעברתות הרצועות

 העורו' בו וישרה העורות יניח סיד העירו׳ובאותו אלו
 שיפלו קודם אסיוציאס ואף מאליהם השעה׳ שיפנו עד

 דיפתרא נקרא זה כי בהם יכתוב לא מאליהן• השערות
 בגמרא כדמפרש ופסול צרכן כל נ£ל נעבד שלא פי'

 כדפירש כמוהו סוב עיבוד או בעפציס עיבוד שצריך
 מעיפוץ ועדיף סובה שלנו דעיבוד ר״ת אמר כי ר״ת

 ישראל ע״י שלנו העיבוד לעשות סוב הילכך שלהן
 לשון והוא ת״ז סימן * וס״ת ומזוזות תפילין ולשם

 והגון ששוב וי״א משליל קלף לעשות ויכול הסמ״ג
 גרע דלא עור ונקר' תשמיש בו נעבדה שלא לפי ביותר
 וגס עכ״ל שרצים ח' בפרק כדאי׳ שכשירה טהור מעוף
 ראש של לתפילין שליל מעור יפת פעולה לעשות יכול

 עיבוד ודווקא עבה מבעור יותר דקים שהס מחמת
 צריך אין והשירטוס הקלף תיקון אבל בעינן לשמה
 דלית נראה ולי מ מרדכי : לעשותה הגוי ויכול לשמה

 או הגוי בעצתו המים מן יוציא אס נפקותא שוס בי'
 באותו יותר בו לפעול הגוי את יניח ולא * עכ״ל יהודי
 כדי הקלפים שקולפיס כמו הקלפים יסיר שלא פי' עור

 ונראה תייתוני הגהת : לבתי׳עכ"ה חזקה העור שיהיה
 אסיכול ספק בהן יש הרצועות של דהשחרורית לי

 למשה דהלכה כיון או העור תיקון כשאר להשחיר הגוי
 ואסור לשמה להשחיר צריך שחורו׳אז שיהיו הוא מסיני
 דבעינן וציצית דתכלת וצליעה אסווי' דהוי מידי בגוי

 ספר • ב תע׳ והמחמיר התכלת בפרק דאי' כתו לשמה
 כטווי' לשמה השחרורית צריך הרצועות פסק המצות
 זרוע סי׳אור לך והא •מרדכי• דתכלת וצביעה דציצית

 מבחוץ מילי והני מסיני למשה הלכה שחורות דרצועות
 שירצה מה בכל לצבוע יכול הראש כלפי מבפנים אבל
 לצבוע צריך זצ״ל שמחה רבינו ואמר אדומים לבד

 יצבע הבתים ועור צבועים שהבתים צבע מין מבפנים
 שחורות בבתי' שנהגו ועתה מאדום לבד שירצה מין בכל

 מבחוץ ובין מבפנים בין הרצועות להשחיר צריך אז
 תפילין של הבתים שעישין ז"לכתביש והרשב״א

 באותן הגוי את לפעול יניח ולא הג״ה עכ״ל לבן מקלף
שיהא ויעיין יראה אכן לייבש יניתגו אלא כלל העורות

 מן העור יוציא אז ג׳ או
 הנקרא קליפות של המיס

 וישחרג׳מיד בל״א לויג״א
 יקבל ואז לח העור בעוד
 " בסוב השחרורית העור

 ישחרנו עצתו והישראל
 הרצועו׳ כי הגוי ולא

 הבתים וכן הל״ת שחורות
 ואסהשחירוס והתיתורות

 הקבוע ואדם פסול גוי
 יעל׳השתרורי' ביתו בתוך

 *וכך • לו נאה וזה בעצמו
 ברזל יקח השחרורי' יעשה

 וישים חדש הן ישן הן
 עליו וישפוך בכלי הברזל

 גאלווירא שקורין דק שכר
 עד בתוכה הברזל וישהה

 מיס יקח או שישחיר
 באתרוג' השעוה שרותצין

 קודס הדבק הדבש אתר
 מיס יקח השעו׳או שיתיכו
 האבןהמשחיזיןבהם שתחת

 הברזל כח כי הסכינים
 זה כל לו אין ואס משחיר

 מן גוי של יקחהפחרורית
האוצר

 שקורין השער לצד פי שלם העורות אותן של הנוי
 זה משום נאים הבתים שיהיו כדי ישרו״א אשכנז בלשון

 נאה בתפילין במצות לפניו התנאה פי' ואנוהו אלי
 לשון נאה)הג״ה ובקלף נאה ובטלית נאה תורה ובספר

 במצות לפניו התגאה ואנוהו אלי סופריסזה מסכתא
:סנהדרין( במסכתא כדאיתא תפילין

 עב יהא אז גדול עגל של עיר הוא אס העור וכשייבש
 לב' קליפות אותה יקלוף אז ראש ל ש לבתים מדאי יותר

 יותר עב כשהעור כי מעס מעס עור של צדדים
 ראש של לבתים יפה פעולה לפעול יוכל לא אז מדאי
 שוס לקלוף שלא שהיא כמו העב העור באמצע ויניח

 גודליס ה׳ נגד רוחב ושיהיה העור אורך כל קליפות
 הבתי' יעשה הדקה ומן • יד מעברת׳לבתיסשל לעפות

 ג' או ב׳ימיס הקליפות במי א^תו^עור וישים ראש של
 אז הקליפות במי העור יגיח ואס השתדוריא לקבל כדי

 תיק כמו קשים להיות מבתיה ודין רך העור תהיה
ה הג *ואחרב'ימיס הסכינים•

 לעשות סובה עצה וזהו
 לו שיש מי אבל אח' מעור
 אחד יתקן אז הרבה עורות
 ואחד ראש של לבתים
 ידולמעברתות של לבתים

 עושים וכן לעשות נוח וזה
כי ע'׳ הבקיאים
־ה הג

 פסול שייך ברצועה דווקא
 שנא' לפי גוי השחירס אס

 לתים אבל הל״ת בהם
 כי אדרבה לא ותיתורות
 שאיןלעשו' כתב הרמב״ם

 שיהיה רק שחורות הבתים
 אך לשתה תעובד הקלף

 ובס״ג ובסמ"ג פי׳בס״ה
 הבתים גס לעשות שיש

 הל^ת תכח לא אך סחורות
 נלע״ד לכן הרצועות כתו
 של עורות הגוי השחיר אס

 פסולים שאינס הבתים
 תעלה אינו שהגוי שאחרי

 קדושה שום ת^ריד ואינו
 המובחר מן מציה אך בעור

שמיס מלאכת כל ביהודים
לשו;



שאמר ברוך ספר
 ד״ה בהקומץ התום' לשון שלפניו הכלי מן ולא ל האז

 שעושין יש שחורות ,רצועו קויב״ל שקורין בתלחכתו
 מקלן< תפילין של בתים בטומאה עשויס כבר >י

 שחורות אמרינן דלא לבן המותר מן זה ואין ממנו
 ג עכ״ל רצועות אלא מותר האוצר מן אך בפיך

השחרורי׳מאד שומרים כי
 בלא פס הולכים שאין שטא"נד שקורין באוצר בנקיות

 שחור הנקרא,לרפוא שותריןהשחרורית וגס רחיצ׳ידיס"
 ותיתורות הבתים עור ביןשל העורות וכשישחיר הלשון

 יפראל תורת קדושת לפס יאחר אז ומעברתות
 תפילין של ובתים ותיתורי' ותעברתות רצועות ולשם

 למשה הלכה הרצועות השחרורות כי העור משחיר אני
 שנית פעה ישחיר אז קצת וכשיתייבש • מסיני

 לכל שחור העור שתהיה עד שלישית פעם וכן
 עור ובין עגכ^^רצ^עות נין כעורב ממש הצורך

 יחתוך אז העור וצשיתייבש הבתי׳והתיתורי׳ולועברתי'
 יהיה ורצועה רצועה העור'וכל לאורך לרצועות העור
 תפיסת כדי לו שתהי' כדי הפחות לכל אצבעות ,ר רוחב

 רצונו כפי למשוך יכול ואז הדפוס צידי ,בב בריות יד
 הבתים כשיכניס גס רצונו כפי יפה פעולה ולפעול

 נקבי תחת ,הצדדי מכל הבתיס עור יעבור אז בארובה
 עס צד מכל הבתים עור לתפור יכול ואז התפירה

 של עור המקצרים סופרי׳ מכתה לאפוקי התיתורי'
 מלאכתן ופוסלין התיתורי' עס תופרים שאינם בתים

 מגיעין היה שלא תפילין הרבה ראיתי )וכן : בזה
 רק החפירה חבור בלי והיה התפילין תחת קצוותיה'

 לא כי זה תכח אותם ופסלתי וראיתי הארובות נחדוק
 של לעיל(*וכשיעש׳הבית כתבתי,כאש,קבל׳אתיתי קבלו
 הרצועה תן יכרות ראש

 א' חתיכה דקה שהיא
 ז׳גודלי׳לתפילין שאורכה

 יותר ולגדולים הבינונים
 ובלבד פחות ולקטנים

 כל שיהיה ויתדוד שיכוון
 ברוחב עתוק ובית בית

 יותר ולא פחות לא הפרשה
 חתיכה אותה ילחלח ואז

וזה בפיו או פיו של ברוק

הג״ה
 שהי' האתצעיס והרצועות

 שתהא אותה יחתוך עבה
 לחתוך כדי ,ה׳גודלי רוחב
 יד של תעברתו׳ תתנו

 הרצועה-מעברתא ברוחב
 השחורות רצועות ,פי

 יד של הבית על ,העובר
 וישחיר ומשמאלו מימינו

ע״כ אותם גס
הרוק כי ממיס יותר טוב
 קשה העור יהי' וכשיתיבש המיס תן יותר תרכך לכן >ס

 והבתים התפילין העורות כל לכן תהתיס יותר מהרוק
 אותו ויעבור ברוק לרכך יש והמעברתות •התיתורים

 השני יכפול ואז תאוד רכה שתהא עד ידיו בין חתיכה
 הפרשה יקח ואז נדו״א הנקרא בפנים הגוי יחד ראשין
 וימדוד למעה חתיכה אותו של הכפל על ויתדד שכתב
 ואז אחד כפל צד לכל צדדי׳ מב׳ הבתים עור ויכפול

 ראשים ,הב יכפול ואז הבשר לצד כפלים ,ג כלס יהיה
 וכן * זה בצד וזה זה בצד זה כפליס ,ג על החתיכה של

 רוחב כפלים ,ג על העור ראשי כל שיעבור יעשה
 סכינים ,ג יקח ואז צפורן חצי כשיעור כשיעתוד
 הג' וישים להרחיבם כדי הדפוס חריצי בג' ויכניסם
 העור באתצע העץ וישים העץ בחריצי העור כפלי׳של

 הדפוס ויהפוך הדפולז צידי השני בדפוס יתפוס ואז
 השני בדפוס העור ידיו בשני ויתשוך בטנו כנגד לתטה
 תעט שיעבור ויראה הדפוס צידי תשני החתיכה ראשי

 ראשי השני יחזיק ואז ציפורן כחצי הכפלים על
 שהוא סכין ויקח הדפוס על אצבעותיו בשני החתיכה

 יהא שלא ובלבד * חדודו כתו כתעט תגבו תאחוריו דק
 חריצי בין הסכין אותו ויכניס העור שיחתוך כך כל חד

 יקשור ואז חריצים בג' לתטה העור וישפי' ויעתיק העץ
 העץ חריצי לדחוק כדי עב בפתיל היטב הדפוס סביב

 היוצאים הכפלים כל ויפתח יחתוך אז העור יצא שלא
 של העץ עד הדפוס צידי תשני לתטה לדפוס חוץ

 שישארו האתצעיסלתטה כפלים הב' יחתוך ואז הדפוס
 והב׳כפלי׳החצוגי' פחות או צפורן כחצי חוץ לצד ,לתעל
 צפורן כחצי שנשארו ילחלחהב׳כפלי׳ ואז שליתיס יניח

 עם העור ויתפוס מאוד• רכיס שיהיו פיו ברוק פחו' אן
 האצבע ויניח לדפוס סמוך שמגיעים וקתיצ׳עד הגודל
 ולירד לכנוס שיוכל כדי תחתיו וישמבנו לתעלה עליו

 אותו ויקשור התפירה עד עכוב בלי לבית בית בין החוט
 יקח ואז ויקשור אחר לצד יעשה וכן הדפוס סביב בחוט
 בכל וישרטט הדפוס על וימשכנו העור של אחר רחש
 חזק פתיל יקח ואז שבשיאן הזיי״ן צורת שירצה דבר

 שלישי שגי יהיה תזה השי״ן באורך למטה ויאחוב ומחט
 החוטין יתשוך ואז שנית פעם ד ע ויתחוב הפרש׳ רוחב

 הנקב את הפתיל יחתוך שלא כדי היטב העור וילחלח
 הזיי"ןשבשי״ן צורת יתקן ואז הדפוס על למטה וימשוך

 כשא׳האותגין ולא רבותינו כדברי שהקתטיןעומדין עד
 צדדים ,ב של העור ישים ואז בכפלים השיני״ן העושין

 יכפול לצדדין העור ן ת שישאר ותה ויהי׳שי״ן זה על זה
 ב׳ השני ראש ישרטט ואז האתרים כל כדרך תחתיו

 הראשונה שי״ן עשה כאשר אותת ויעשה שרטוטים
 *השיגין ראשי שיהיה כדי תאוד לתטה בחוטין ויתשוך

פן יחד לתעלה השיניץ ראשי וידחוק הדפוס על שויס
ירחיבו



עאמר ברוך ספר
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 בהושכן מלאי יות' ירחיבו
 יהיו והשימ׳ן למטה אותן

 שלישי שגי עד ארוכים
 זה דוחק וכל הפרשה רוחב

 צריך הנכ'כי דברי לקיים
 מקום עד החריץ שיגיע
 יותר ולא פחות לא התפר

 לבית בית שבין חריץ וכן
 התפר עד שיגיע צריך

 אומנים מכמה לאשורי
 שאין קצרה השי״ן שעושין

 ושפעתי' התפיר׳ מגע'עד
 השיגיקלהטה תכוסי׳קצת

 שבין העורות בעובי
 ובזה והארובה התיתורי'

 ההלכה דברי נתקיים לא
 עמי כל וראו כדכתיב

 נקרא ה* שם כי הארץ
 וא״ר ממך ויראו עליך

 שבראש תפילין אליעז׳אלו
 שי״ן ר״ת נקרא ה' שם כי

 שכל בתלמוד וגסאמריכן
 אחד בבית ופרשה פרשה

 לדחוק יש לכן לבד
 ברוחב הבית ולהעתיק

 הפרשיות שיעמדו הפרשה
 לאפוקי בארון כספ״ת
 יתחול שלא און מפועלי

 לעולם השם להם
 הרבים את שמחטיאים

 שחיג׳עמוקי׳ ועושי׳בתיס
 ורובציס קופצים ובזה

 שהשיעה למעה הפרשיות
 רבוצה שוכבת ,אחרוג

 ׳בכפלים שעישי השי״ן וגם
 הספ'בקמט* דברי זה ואין
 מד׳ השי״ן עושין וגם

 הצד מזה כפליה ב' ראשין
 וזו אחר מצד כפלים וב'
 יהיו לכן ",ע בתוך ע' כמו

 האמצעי׳קרוביס הקמטים
ג׳ של ן השי׳ ני לזה זה

הכא״ז דג
 תפילין של ן שי' אביי אמר
 אליקיס ,ר פי' הל״מ

 יחד למעה הבתים שדוחק
 ונראה למעלה ומתרחבים

 יודא וכת׳ה״ר * שין כעין
 שיש ז״ל ורבי׳שמחה חסיד

 בדפוס הבית שקובעין
 בולעת שי״ן עליו כשחקוק
 על הבית עור ודוחקין
 מהר נעשית והיא הדפוס

 שיי׳ן תואר לה ויש ויפה
 יותר ובזיוג' בחליותה

 בעו׳עכ״ל מקומטת תשי׳ן
 של המסקגא וזה ופו׳ ר״ש

 של ן שי" שמחהז״ל רבינו
 היא שמסורת לפי תפילין
 נכון אין מסיגי למשה

 זקנים ממנהג לשנותה
 בקמע אותה עושים שהיו
 עשה אם מיהו הבית* עיר
 אותו כתבו או בדפוס אותו
 בידינו אין הבית על בדיו

 רוקח וז״ל עכ״ל לפסול
 עושין בתים כל בעור
 בג' שי״ן אחד בצד ץ קמט
 ואס בד׳ שי״ן השני ובצד

 לימין שמאל שי״ן החליף
 2 עכ״ה בדיעבד כשר

 חיים ר' כתב והמסקנא
 שלו א״ז בס' הל' בזה

 וסיים שמחה רבינו בשם
 כאביי ן נ עבדי דלכתחילה

 להו פסלינן לא ובדיעבד
 וק״ל מנהרדעי דימי כרב
 במיימוגי וז״ל דימי כרב

 של החריץ שיגיע וצריך
 התפר עד ראש של תפילין

 כדי ניכר החריץ היה ואס
 ראשיןנראיןלכל ד׳ שיהיו
 תגיע החריץ שאין אע״פ

כשירות התפר מקום עד
ואס

 ניכר החריץ אין ואס הנקבים מן נעשית ראשין
 בין להעביר וצריך כסולן' שהוא הש"יןמד׳ראשין של

 גבי על וחריץ חריץ כל לכן לוחות של השי״ן
 משיחה או חוש העור השי״ן קתעי כשיתיבשו

 לבית בית בין להבדיל הקמעין ירחיב אז קצת
 גידי להעביר פשוט מנהג בכל או רע בסכין למעלה

 חריץ בכל התפירה מגידי שיהא חותך שאינו דבר
 פרש״י עכ"ל משלשתן יהיו ואז קעין כמגן

שזו קאי ן שי׳ של דחחריץ כל כדין באמצע האמצעים
 החריץ אותו בעור תקומט • שבתורה שי״ן

 צריך שי״ן של תחתיהן
 אין אס תניא בברייתא וכןמשמע התפר למקוס שיגיע

 מחו׳ ג׳ בגי' שיין א 7וי המיי׳ עכ״ל פסול חריצקניכר
 ב״ש בא"ת ומצפ"ץ ברחמים בגי' ן ותצפי ץ מצפ" כמו

 כמו הפי"ןלמעה יכסה שלא יזהר ה' ירא כל וכן ירוה
 יראת רוקח לשין וזה • כמ^^רים הרבה שעושין

 שדי ושם לכבודו די שאין הקל'ה מן שיראו פי' זהו שדי
 שיהיה )ד״א ״ יתלונן שדי ל3ב שנח׳ המזיקין מן שומר

 כי הרע תיצ׳ וינצל שדי נגד בביתו יום בכל עובר אדם
 כותבין ׳ריש׳<יכן׳צדי׳ ׳יוד׳ פדי ס״ת במילוי יצר

המזוזה שעל הברזל וגוקבין במזוזה
 ב״ש בא"ת יהוה כי המזיקין להבריח ניכ׳שדי שיהא כדי

 אותיו׳כוז״ו י"ד כנגד וד״י שי״ץ עולה ומצפ"ץ תצפ״ץ
 שדי כותבין ולכך במזוזה שכותבין כוז״ו במוכס״ז
 כנגדהצואר וד' בראש בתים בד׳ ן השי" כי בתפילין

 יעקב יצחק כי ותדע האבות נגד שד״י כי ביד והיו״ד
 אהי״ה כמנין ור"ת שדי ב״ש בא״ת בק"ס ס"ת אברהם

 נאמר לכן אל כמכין לך יהיה יו״ד ישראל תוסיף ואס
 ועוד עכ״ל פדי באל וגו' אברהם אל וארא באברהם

 שאיןלספר שדי שיגי"ןשל על סודות הרבה הרוקח כתב
 שעל השער לגלח שיש וכתב פה הכל לכתו' ונלאתי
 על סוד וכתב בשרו על נוגע הרצועה שתהא כדי הצואר

 שבראנן תפילין אלו רבה מקומץ התוס' וז^ל ל עב" זה
 ונרא׳דדלי״ת וד' שי״ן השם רוב עליה׳ שכתוב פירש*י

 מהשם תשיבי ולא גמורו׳הן אותיות לאו שברצועה ויו״ד
דמגילה פר׳בתרא ובריש הכא להו מדתשיב שד״י של

 לא דוכתא ובשום קדושה עצמן הן ולא קדושה ■תשמישי
 בתה פ׳ אתר ועוד " תפילין של קשר אלא להו קרו

 בהתה עור אלא שמיס למלאכת הוכשרו לא מדליקין
 שי״ן אביי והאתר לעורן אילימא הלכתא למאי טהורה

 ותסיק בהת׳טהורה דצריך פי׳פפיטא הל״ת תפילין של
 ואין אותיות תשיבי לא ויו״ד דד׳ משתע לרצועות אלא

הל״מ ג



עאפר ברוך פפר
 כמין אלא לאותיו׳כלל דומה שאינו טעמא והיינו ^ל״ת
 מראש תפילין חלו קאמר דלכך וי״ל בעלמא קשר

 לאות לך אמרינן זה שעל יד משל יותר דנראית משוס
 בזרוע הלב נגד לכוין יש וכן " עכ״ל לאות לאחרים ולא

 מיחוש כאן אין תפילין למחזי יד של בית נקר' אס שמאל
 ר׳ הרב מפוסקי' עכ״ל "ח הרי אתמר לאות לך דבמקו׳

: הג״ה על׳ל ז"ל חזקיהו
 הרה לכך אותר אברהם *ואני
 להבין יכול בקושי ומאוד מימין רחשין מד' השי״ן

 על הבתים עשיית ולידע כי המניח ולשמאל הקורא
 זו נוסח לשון אחר נכון שנאת' הקורא הוא הקנ״ה
 מיד נכונה קבלה צריך אך לכן תמיד לכבדי ה' שויתי
ע״י ולא לפה ומפה ליד לימינו לוחות של השי״ן
הרמב״ס כתב כאשר כתב לתו דת אש מימינו שנאת'

 תמצא ואז ערים ^בי ראשין ג של והשי'ן וגו׳
 נכונים זו שדברי'?גלה אתר ג המניח האדם ציתין
 דעת למוצאי וישרי׳ ?מנין תפיליןהל״מ שי״ןשל אביי

 •' עכ״ה התה ואתיתי׳ לוחות שני לך פסל )וסימן
כי שי״ן אלא שני תקרי אל

 הקב״ה שאתר לפי שיני"ן אמר ולא שי״ן( אותיות שני
 ופסל מיתיני שים לך כותב הלוחו׳שאני של שי״ן לתשה

 וראו לקיים לימינך שיס ן שי" ה אותו של פסולת לך
 העם וכל שי״ן ר״ת נקרא ה' שס כי הארץ עתי כל

 מן הראוני )כך החלל ר״ל שלה ופסולת השי*ן ירחו
שנא׳ לו ין מסייע לטהר הבא דאי׳כל תה לקייס השמים

 *תיתא - ליראיו( ה סוד
 להודיע כדי שי״ן לתה
 פחות תפילין לישא שאין
 שס״ה בשנה יתיס מש'

 וד'ימי' שבתות נ״ב תוציא
 וט' עצרת יתיס וב' פסח
 וי*כ ה ר" וב'ימים באב
 ופעמים סוכות ימים וד׳

 הרי בשבת שנה מתחיל
 ישא לא ימיס תש' פחות

 ולכךהשי"ןמבחוץ תפילין
 ש״א ולפעתיס העור על

 להציל תפילין ישא *מיס
 פושעי אילו נופח לא מאש

 תנח דלא קרקפת' ישראל
 *שי״ן לב״י תפילין

ימים *ש לומר כבאפילין

ה הב
 שיני״ן 'לשני רת״ז

 כתיב ראש של שבתפילין
 הנך יונים עיניך יפה הנך
 בתפילין רעיתי יפה

 עיניך יפה הנך שבזרוע
 שבראש בתפילין יונים
 וכו' מנגדי עיניך הסיני

 וסמיך בהם אין שכולה עד
 מבעד רקתך הרימון כפלח

 תפילין בגי״תפילק לצמתך
 ב' הרי • וליד לראש בגי'

 באותו שיניך ־פעמים
 כעדר שיניך פסוקים

 כעדר שיניו הקצובות
ב׳שיניןשל כנגד הרחלים

• תפילין

 המניח לשמאל ד׳ענפיס בת שי*ן * תפלין יניח בשבוע
 וד' לימין אבות שג' המניח לימין ענפים ג' בת ושי״ן

 שניתנה בתורה ן קורי בשבוע ימים ג' לשמאל אמהות
 פסוקים בג' • שאיןקוריןבתורה בשבוע בימיןוד׳יתיס

 בוהיה וח'בשמעו־!' כי בזהיה ח' לטוטפות בהן שכתב
 פסוקים ד' באנו • ולזכרון כי בוהיה וא' שתוע אס
 ישא לא רוחו גס לומר מג' חוץ ביתא אלפא כל יש

 לעצמו טובה מחזיק ואין נמוכה שרוחו מי אלא תפילין
 לשמור היודע הקטן מיהו מצות ועושה לומד כשהוא
 דעתו יגשה שלא יזהר אך תפלין לו יקח אביו תפלין

 שהיה כתו מבחוץ ראשין. מד' ״)שי״ן הרוקח עכ״ל בהן
 סביב האוירים ^יו לוחות נבוב כשהיו בלוחות נכתב
 לימין לוחות של ושי״ן ראשים ד׳ השי״ן ובתוך השי״ן

 הקב״ה הראה כאשר בגמר' שם אי' ועוד הקב״ה של
 בד׳ הקב״ה והראה היאך ידע ולא השי״ן לכתוב למשה

 הראה אס מסופק משה היה ועדיין עשה כך אצבעותיו
 האצבעיס או ראשין ג' ויהיה האצבעים של תחלל לו

 בג׳ אחד שניהם עשה ולכך ראשים ד' ויהיו עצתן
 יצו ישראל הכותב נרא׳לי ולכך ראשים וא׳בד׳ ראשי'
 במקום ראשים ד' של לשי"ן למטה ריווח להניח שטוב
 ליחד באים האמצעית ן7שי של התחתונות ראשי ששני
 החלל יבילבל שלא כדי השי״ן גוף אל לדבקס צריך שאין

 את ואף יעקב בריתי את וזכרתי ג'(* צריך החלל כי
 ובלם בק״ס ס״ת ״ אברהם בריתי ואף יצחק בריתי

 שבתפלין שהו׳שי״ן השי״ןלפי הוא הכי שדי בא"תב"ש
 בכסא למעלה החקוק יעקב כי בראש לתעלת מונח

 שהד׳שברצועות הד'לפי הוא ביצחק וק' הכבוד
 ששם הצואר נגד לעורף תן לתעלה תונח שבתפלין

 בקדשים המזבח גבי על שנעק' יצחק כתו מולקיןעופות
 הוא שהיו״ד לפי י' ב״ש בא*ת הוא שבאברהם הת'

 ב׳ ע״כ נסיונות בי' שנתנם: שם על יד של שברצועות
 כל לותר בראשית בפסוק שיני״ן וב׳ בתפלין שיני״ן
 במעשה למקום שותפות לש"שנעשה תפילין המניח

 קבלת שאין לומר שמע בפסוק שינין ב' וכן * בראשית
 *7 • ע"כ תפלין תניח אא"כ שלימה שתים תלכות עול

 שבאדם הרגשות ה' כנגד ביד ואחד בראש פרשיות
 ותבחין תמשתש וא' והטעם והריח והשמיעה כראיה
 באד׳ע"כ־הדפוסות אתר הרגש ואין ביד תלאכתו ותבין
 דרך פי׳ רחבו על יותר מעט יהיה אורכו ליד או לראש

 כפלים תג׳ כשתכניס לפי ארוך יותר יהי׳מעע חריצין
 של דפוס גס מרובע הבית יהיה אז בג׳חריצין הבית של

לצדדיי כי ארוך יותר מעט יהיה ואסור פניס לרך היל
ישכב



עאמר ברוך ספר
 רוחב פני על החעברת' וגס זה על זה הכית עור ישכב מ
וכן הבית רוחב פגי על פי' מרובע יהיה ואז הבית י
 וכן ז״ל שמחה רבינו כתב זי
 רבינו כתב א״ז הרוק׳וגס !!
 רבינו של משמו חייס י"
 לא רוחב פני על שמחה '?!
 של חרכו על ן עושי כיש ז

 סת״ג וז״ל י עכ*ה זרוע 5!!
 מרובעות תפלין תניא ממ
 ן בתופר רבא אמר הל״מ נמו
 העורןנכפל ובאלכסונן מ
 הת/תור' שהיא למעה 5■:׳
 וכן בריבוע סביב יתפור ;,י!

 בתפירה זויות יהי' כתי ל!
 זת שיעור שיהא וצריך מ׳
 אמתא שכל באלכסון י*
 חותשא ותרי בריבו׳אמתא נ?
 יותר ארכו ולא באלכסונה :נ'
 עור גס רחבו על 6'

 חוץ היוצאים התיתורים ים
 בריבוע קוצצין לתפירה ־
 הנכפל הפליטה ועור "

מקצרי' מעברת' הנקרא
 עור ריבוע ניכר שיהא 0*

 הבתים עור גס התיתורא !ץ
 ראייה שאין אע״ס בראשו

 ההלכה מתוך גמורה מ
 גבהו שיהא שיצטרך !ם
 ארבעתן מרובעות ס
 בשימוש' מ״ת יחד ח
 מרובעי' שיהא משת' רבא ל
 אייתי התם דקאמרינן י;
אצבע תרתי טבא אעא *

 דבית תרתיאצב'אבל על
 ריבוע צריך אין לבדו אחד ן׳
 אין הבתיס של בגובה גס ש
 תפלין וכן בריבוע קפידה ין
שצריך זה ן די לה יש יד של ן;ן

 בעור וכן בתפירה ריבוע
רוחב בגוף וכן בתיתורא $

* עכ״ל בראשו הבית
ר״ת אמר מיימני הג*ה "ן

 רוציס דיש שמחה רבינו
 שלנו קלפים להכשיר

 צד באיזה עליהם לכתוב
 עופץ כשהוא רוצה שהוא
תחילה יקלף ו הנשר לצד דכיו^רא^ הצדדי' משכי
שיגרור מתה יותר *הרבה לו דיש וי״א הצדדי' מב'

 ואותן מבפני' שגוררין עכ״ל דבר מעמי הזי פזק
 כי לתפלין הקלפי'פסולין

 ואו כדפי׳ שיעשה יזהר לכן שסדוכסוסטוס עליו ירד
 יטעה שלא כדי בשר של צד איזה לידע העור יסתן

 הקלף יחליק ואז שיער לצד כתבו אס מלאכתו ויפסול
 שוס הקולמס ימצא שלא כדי פימיס שנקרא האבן עס

 ביצת ומלובן חי תסיד העשוי' באבן עליו ויגרור עכוב
 אותו ויפזר דק אותו ויכתוש חי סיד תאבןיקח יעשה וכן

 כקתח יחד וילוש ביצה לובן בו ויערב פשתן בגד דרך
 מעט הקלף על אותו יגרר אז הצורך כל וכשתייבש

 האותיות ויטשששו יפזרו שלא הדיו יחזיק ובזה דק מעט
 לא ואי גדל תוקפת ואות אות כל דצריו כדאמרינן

 הוא כי מדאי יותר הקלף על האבן יגרר ולא פסולה
 המשחיר דבר בשוס ישרטט ולא מלילך הקולתו' מעכב

 ולמטה לתעלה ד׳שירטוטין וישרטט ובברזל בקנה רק
 בין והתשרטט סירגול ערבי כלשון שירטוש ולצדדין

בלא לכתוב יכול אין אס אך הדיוט נקרא לשיטה שיטה
 זה משוס ביושר ויכתוב שישרטט טוב ביותר שירטוט

 דלא כתבו והדחת ג וסמי ר״ת פי' וכן ג ואנוהו אלי
 בלא ביושר לכתוב יכול אינו אס בכך הדיוט נקרא

דוטי׳לעושס שאינם לפי דטעמ׳דטלהו זנ״ל * שירטוט
דבר

הג״ה
 לאחר יראיס בספר כתב

 כולם בין בתים ד' שעשה
 ד' שיהא מרובעים יהיו

 אמד בית ברוחב בתיס
עכ״ה

 כדאמר הספר כדברי
 ואמר הל״ת מרובעים

 ובאלכסונן אבייבתופרן
 יהיה ריבוע דין וגס

 בשל הבתיס בראש למעל'
 הקציצה גס יד ובשל ראש
ראש בשל מרובעת יהיה

 ג יד ובשל
 הלה

 פסלינין נ"לדלא אמנם
 בתפארה אלא בדיעבד

 ריבועה צריכת שהו׳הל״מ
 גמור ובאלכסוגו גמורה

 אין וקציצה בתיס אבל
 ריבוע בלא לפוסלו סברא

 והמחתי' גמור ובאלכסונן
 בהקותץ התו' וז״ל תע״ב

 כו' מרובעות תפילין רבה
 מקוס יששאיןמרבעיןאלא

 שיהיו צריך ושתא מושבו
 מרובעי' ראש של הבתיס

 כשארבעתןדבוקו'וכןבית
 קאי דלא ני' וקצת יד של

 אתופרן אלא מרובעו'
 שתפרש כתו ובאלכסונו
 וז״לא״ז • רבאעכ"ל

 הל״ת תרובעות תפלין
 פי' ובאלכסונן בתופרן
 ובאלכסונן בתיפרן
 הבתים שסביב תפירה

 אותס שיעשה צריך
 צריך ושמא מרובעות

 מרובעי' הבתים
וכן " דבוקות כשארבעת!

בית

 יש קלף דין שלנו קלף
 לצד עניו לכתוב ויש לו

 של הקליפה ונשארה הבשר
 דין ישלו השיע׳שאת״ל צד

 ין שגורר דוכסוסטו׳תפני
 השיער לצד אותה ן ומתקני

 צד של הקליפה ונשארה
 כתבינין הבשרא׳כהיכי

 שלנו קלפים על הפלין
 קלף על אלא דינו אין הלא
וכתב * פסול שינה ואס

 כדפי׳וי״א כר״ת קלף דין
 דוכסוסטוס דין שישלו
 שיער במקום עליו לכתוב

 כו׳עד תגוויל דלאגרע

 ואחר • עכ״ל יד של בית
 קלן<■ של העור שנתייבשה

 רעי״מץ הנקרא העץ על
 פור״מיא יון ובלשון בל״א

 האורח ויגרור יקלף אז
 ויקבל תחילה הבשר לצד

 שליל ואס הקלף מידשס
 לקולפו צריך אינו הוא

 תחת* השיער לצד תבחוץ
 ואס קלףגתור וזהו דקותו
 אתהשליל וגוררין קולף
 הבשר לצד השיע׳ולא לצד

 תפילין עליו לכתוב פסול
 דוכסוסטוס נקרא הוא כי

 יגרר לעולם הכלל ולזה

 השיעור לצד מבחוץ אותה
 מומחין מכתת לאפוקי

 הקלפי׳לצד אותן שגוררין
יותר־ממה הרבה השיער



ברוך ספר
 ש״מק שפטור כגוןחתן הדיוט שנקרא פטור שהוא דבר
 ה ואפ׳ יקרא פלא איפשר לשם כי לקרוא ראשונה לילה
 כינהרא ומיתזי צריך דלא חובה עליו והטיל קורא הוא

 אחר בעמן שא״׳א כיון שרטוט גבי אבל הדיוט ונקרא
 חובה השוס עושה אינו לכתוב שרטוט בלא •־ודע שאין■
בשם שהתה רבינו כתב וכה״ג ואנוהו אלי זה השוס אלא

 כהו ס״ת שירטוט ב ת ר"
 פי' אך זו בהגה שתמצא
 תפלין שכל שמחה רבינו

 שורה בין המשורטטין
 ע״ש פסולין שהם לשורה

 סמ״ק והלשון בספרו ט׳
 רוחות ,בד לשרטט וצריך

 לא לשיטה שיטה בין אבל
 הו' טוב לנאותה עשה ואס

 של הג׳ה וכן עכ״ל
 נקרא לא7 כתב ההייהוני

 יכול אינו אס בכד הדיוט
 שרטוט בלא פוה לכתוב

 אנו האשר"ידעל־הס וכן
בתראים היו כי סוהכי׳

ירה
 ס׳־׳ת ל שמח'ז* רבעו לשון

 אכןהשו׳ שירטוט בעי לא
 בקשורה לה השרטטין נוי

 דאמרינןמגילה לשור׳והא
 כאמיתת׳ שירטוט צריכה

 דיש זה הזו היינו תורה של
 שמים הלכות עול בה
 ממש בס״ת תיירי ולא
 דאהרינן ע$א * ו^

 הקשים יש וכו לירושלמי
 סגי העליון בשרטוט אי

 קיוצת״ו קאי האי כס״ת
 אלא ליכא הא תלתלים

 נ אחד סירגל
וכדי הדיעות ויודעים

 דעתי קיצור לפי לשרטט טוב הפלוגתא עצמו להוציא
 ולמעלה למטה אבל השיער לצד לשיטה שיטה בין

 שמחה לרבינו ומסופק הנשר לצד משרטטין ולצדדי'
 המתקיים בשירטוט הקפידי׳ אנו אס תשרטטין בהה

 בשרטוט סגי אס או כברזל השירטוט לעולם וניכר
 הכתב שתהיה כדי הכתיבה בשעת הסופר הנרא׳לעיני

 השירטוט שנמחק אע״פ בעופר' או בבדיל כהו שוה
 בסיקר׳ויתקייס או בצבע לשרטט יש אס או זמן לאחר

 לשון השמע שירטוט לשון מיהו קייס שהכתב ימי כל
 חליצה בסידור גרסי' בה״ג אמר ושוב ,וחריץ גומא

 איןכותבין שלש כותבין ב' דאהר יצחק כרבי דהילכתא
 לפי ונ״ל עכ״ל היא כלוט לאו בדיו ליה שרטט ואס

 תפלין ליה לשרטט דיכול הכאן דמשתע דעתי קיצור
 שמחה אפי׳לרבינו לשיטה שיטה בין בעופרת או בבדיל

 שירטוט נקרא דלא אתרי משורטטים תפלין שפוסלין
 שרטוט לשון כמשמע וחריץ גומא עושה א״כ אלא

 מורה פי על אס כי דעתי על לסמוך ואין " עכ״ה
 תהר׳י ז״לבימי אבי מהורי ראיתי הכותב ואני מומחה

 בסכין שרטוט ז״ל נחמן מה״ר ובימי כ"ץ מאיר בר׳
 ג עכ״ה ת׳/וס והגילה חומש דו בח עב אלא חד שאינה

שאמר
 רוחות מד׳ שיסרגל מ״הל יראים מספר ה הג

 שלש כותבי! שתים יצחק א״ר בגיטין כדאהרינן
 דאמרינן והא רוחות מד׳ שירטוט בלי פי' כותבין אין

 בעי מזווה שירטוט בעי לא תפלין הילכתא במנחות
 בין שירטוט בעי לא תפלין הכי פי' שירטוט

 אבל קודש כתבי כשאר רוחות מד' אלא לשורה שורה
 של שפרשיות לפי לשורה פורה בין שירטוט בעי מזוזה
 בעי לא ותפילין שרטיט הוצרך בתפילין כתובין מזוזה

 ועיקר ת הר שמעתי זה אבל אחר פי' ושמעתי שרטוט
 שיתחיל קודם הקולמוס ינסה ולעולס ג ה״הג ע״כ

 כותב אני ישראל תורת קדושת לפס בפה ויאמר לכתוב
 לכל יאמר וכן ר&שה לשם האזכרות וכל * אלו תפילין

 שלא <2כקל ויעיין ' לכתוב שיתחיל טרס ופרשה פרשה
 נקב שכנ ננקב האות יגרע ולא קטן אפי׳ נקב בו יהא

 קצר נ הוי יעשה שלא ויזהר פסול עליו עובר הדיו שאין
 מדאי יותר גדולי' היודי״ן ראשי יעשה ושלא יודי״ן כמו
 תחילה יד של הפרשיות ויכתיב כרי״ש נראה יהא שלא
 לך והיה שנאת׳ בפסוק ראשון הוא כי ראש של כ ואח"
 לן לית שינה ואס עיניך בין ולטוטפות ידך על לאות

 ולא ותמימות ומכרות אותיו׳טובות ויכתוב עיכובא בה
 • חובתם כדי ולתקנס גדולה ובכוונה במתון שבורות
 אין דקה כתיבה יכתוכ אס החשיד רבינו לשון הלה

 ינתר קטנים שיהיו כבודו בשביל הרי מהרה ונמחק יפה
 ולכתוב מקוס של כבודו וירבה בכבודו שימעט טוב

 אותיות ב' שיכנסו כדי האותיות ושיעור עבה כתיבה
 ר פא שי נמצא זו אצל זו ג׳אותיות אגודל ובשל בציפורן
 כתב ובאמצע למטה וכן אותיות ג' שיעור חלק למעלה

 הרבה עכ"ל־וכתב ממולאי׳בתרשיש זהב גלילי ידיו וזהו
 ליזהר שיש וכתב * פה לכתוב ונלאתי וטעמים ראיות

יכול שאין לנמנם כשירצה ומזוזות בתפילין יכתוב פלא
עכ״הג כלל לשמה יפה לכוון .
 כי במכרם ממון להרבות כדי ככתיבתן ימהר ואל

 נשמתו ולדיראוןויפסיד לאיבוד ילך ריוח אותו
 יאבד אחד חוטא נאת' ועליו הרבים את מחטיא הוא כי

 נאמר זה ועל משחית לאיש הוא חבר ואז הרבה טונה
 הראשון אשיבגן לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלש׳ על

 אהבתו • ועדותו וכבודו השם אהבת ומגרע שממעט
 עידי ואתם פנאת' ועדותו •כבודי האמירך וה׳ כדכתיב

 גגת׳ כדאמר אתפילין קאי קרא והאי אל ואני ה' נאום
 בעצמו שקר עדו' מעיד כאילו תפילין בלא ק״ש הקורא

 שהוא עבה דאחד יד' גדולה-ותלויה שמע של יל' *לכן
שהוא ועוד שני ואין אחד שהבורא להעיד כלומר עד



ברוך ספר
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 הקונה של מעותיו מזל
 יוצא שאין שמחטיאו ועול

 ועוד חובתו ידי בו
 ב' יום בכל שמעבירו

 שס את תשא לא על פעמי'
 מברך הוא כי אלהיך ,ה

 לבטלה ברכות ב׳ יוס בכל
 וע״ז בעטרה נוגע היינו

 בכסף מכרם על נאמר
 סבור והקונה וכו' צדיק

 שכן ?היא צדק בהמכיר'
 גדול סוד רמז בכאן )ונ״ל

 ובמעשה בראשית במעשה
 צדק צדק נאמר מרכבה(

 הוא אביון והמוכר תרדוף
 בעו״ה ננעלו זה ובעבור

הלה
 בס' בברכות עולה כדאת׳
 ק״ש הקורא כל הקורא

 מעיד כאלו תפילין בלא
 שנאמר בעצמו פקר עדו'

 ידכם על לאות וקשרתם
 עיניכם בין לטוטפת והיו

 אבא בר קייא ר* • וליכא
 עולה הקריב כאלו אומר

 בלא וזבח מנחה בלא
 בר חייא ר' ואמר נסכים

 הרול* ר'יוחנן אחר אבא
 מלכות עיל עליו שיקבל
ידיו ויטול יפנה שלימה

5 כו׳

 בתפילתן עומדי׳ומוכתריס הקוני׳אינס תפל׳כי שערי
 ניקנין אין התפילין כי התלמוד אמר זה ועל כהל״ח

 יעות שלא וצדיק שמומחה אדם פי' המומחה מן אלא
 תפילין שכותב מי כל לידע יש לכן לעיל כדפי' ויכתוב
 ומכופל כפול שכרו הוי יכולתו כל כפי וכשרים טובים
 העוסק כל מדאמרינןבמכילתא גיהנס של מדין וניצול

 תהי׳תורת למען שנאמר תורה מתלמוד פטור בתפילין
הג״ה מכאןנמי *וילפינן ה׳וכו'

 אלא פטור דווקא לאו התור' לכל תפילין שהוקשו
 כאלו הכתוב עליו מעלה לאות והיה שנאמר כולה

 לומד אס וכ״ש לומד עיניך בין ולזכרון ידך על
 טפי דעדיף בתפילין ה׳ תורת תהיה למען

 מספ' ומכופל כפול ששכרו ; בפיך
5 עכ"ה ז״ל שמחה רני׳ שולט הרע יצר ואין הרה

פפא רב ואמר • בו 1
 התפלה מן יותר תפילין מצות וגדולה נמחלים עונותיו ׳

 חכמים ואמרו הבורא תיקון וזה חכמים תיקון שזה
 וישכיל יבין לכן ובמצות בעונות מכרעת תפילין שמצות

 ולא הרוקח ז״ל • ובכוונה כראוי הרבים לזכות הסופר ץ
 אלא בתפילין חייב ישראל בר דכל תפלה בשעת מבעי'

 כשהוא לבד בתפילין חייב מלאכתו שעושה בשעה אפי׳
 ובשבתות בלילות ולבד טינופת למקום הולך או ערום

 יפנה שמיס מלכות עול עליו שיקבל והרוצה • ובי*ט מי
 דקורא מכלל בכונה ק״ש ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול ץ
 רב אחר עליו חסירה שמיס מלכות תפילין בלא לש 1'
 עשה ח' יום בכל עובר תפילין מניח שאינו חי כל ששת :י|

ז עאפר
 דהיינו פשה חרי קיימי אחת גהןבכל יש פרשיות ד' כי

 ולזכרוו ידך על לאות והיה כתיב נפ׳קדש כגון שמונה
 ונר לאות לך והיה כתיב יביאך ובפ'כי * עיניך בין

 כתיב אס והיה ובפ׳ וכו׳ וקשרת'לאות כתיב שמע וכפ׳
 המניח כל ועוד עשה ח׳ הרי וכו׳ לאות אותם וקשרתם

 עלי! שקבל מפני כולה התורה כל קייס כאלו תפילין
 יזכה שבשבילה חכחיס שגו ועוד * שתים חלכות עול

 המניח כל לקיש ריש אחר • העו"ה ולחיי המשיח ליחות
 כל רבא אמר יחיו עליהם ה׳ שנא׳ ימים יאריך תפילין
 ואחר העה״ב בן שהוא לו מובטח וכו' תפילין המניח

פפא רב ואחר בו שולט גיהנם שאין בו אני ערב אביי
* בו שולט הרע יצר שאין בו ערב אני אף

השם כתיבת דין
 צריך הכל ועל אות־ות בכל גדולה כוונה וצריך

 שואל המלך ואפי' ובשתיקה נשקן כוונה
 שכותביןכלא וס״ת ישינגתי"ת^לרץומזוזו' לא בשלותו

 "וכשיכתוב הן ופסולין בתו1א ידי כלל כהן יוצא אין כונה
 - טרסשיכתו׳האו׳האחרונ׳שלפני שלו יעייןכקולחס השם
 וכשיטבול קולמוס לטבול צריך אס בקולמוס יעיין השם

 אחת באות הקולמוס שעל הדיו נקדש צריך הקולמוס
 שטבל אחר השם חיד יתחיל ולא השם שיכתוב טרם

 שיגמור טרם לדיו צריך ואס לקדש צריך אך הקולחס
 הם לחיס שעדיין השם שלפני באותיות יטבול אז השם

 או השם לפני אות שוס הניח שלא שכח ואס השם ויגמור
 לדיו הצריכין זיון או תג או אות שוס ימצא אס יעיין
 כונ* צריך זאת ולכל השם שיכתו' טרס בדיו לקדש כדי

 כתפו* ושליחות טובות אותיות ויכתוב הטיב ויעיין
 יו״ד כחין ראשונה נקודה א עקיבא דר׳ ביתא באלפא

 בוראה על שמראה מעלה כלפי הגג באחצע ופניה
 שלא כדאתרינןבגמרא מעלה כלפי עקום וגגה שבראה

 כמו קצת לעקמה שיש מכלל עייגי״ן אלפי״ן יעשה
 כעובי הפחות לכל הגג תן ירחיק ורגלו להיפך ז עי"

 ידבנן גס האל״ף באתצע הרגל וידבק הקולתס
 האל״$ רגל נוגע ואס האל״ף לתעל׳בגג יו״ד של רגלו

 פסולה תחתיה בגג בפנים שנוגע לחעלה היו*ד פני או
 להיות צריך וכתבתם דכתיב בדבוקות למחוק ואין

 ולא וכתב שנאת׳ גט גבי כתו חקיקה ולא תחה כתיבה
 ענייני יש וז״ל העזרי אבי כתב וכן הג"ה : וחקק

 תלאכת שאותנתו מי לכן דר׳עקיבא ביתא אלפא אותיות
 לעשו' עקיבא דר* ביתא באלפא שיש ויראה יבין שתים
 ולשון באות אות שלו בתיקון ר״ת כתב וכן כתאת' מצות

אלפי"! עייני״ן או עיעי"ן אלפי״ן יעשה שלא ?רוקח
?יתיץ ד
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שאמר ברוך ספר
 כפופין ?"ד זי״ו וי״ו יו״ד בית״ין כפי״ן ביתי*ןכפי־*ן

 פתוחים פתוחים סתומים כפופין פשוטין פשועין
 העכןרה ירחיק וצא החשיד ז״ל * הג״ה עכ״צ סתומים

 מגיע היה מתוח חות היה אילו אלא הגג מן אלף של
 וכן הג״ה • עתרה ראש כנגד התחתונה יוד רגל סוף
 אל״ף של וגופו ז״ל ו בכת״י ממיץ אליעזר הר״ר כתב
 במסכת וטעמו פשותה ולא ימין לצד מעט עקומה תהא
 שלא תמה כתיבה שתהא וכתבתם הבונה בפ' שבת

 יעשה שלא ליזהר שהוצרך כגון עייני״ן אלפי״ן יכתוב
 שיש מכלל שמאל לצד כעי״ן ימין לצד עקומה ממש

 דאמרי' הא האשרי וז״ל • ימיןעכ״ל לצד קצת לעקמה
 וכן * בקריאתן לפישדומין עיינין אלפין יעשה שלא
 הגג באמצע תהיה האל״ף של שהיז״ד החסיד כתב
 ולאפוקי אל״ף של חרטומו יקצר ולא הגג בסוף ולא

 וכותבין ^לג^צ׳אמיתית שלא בזרים סופרים מכמה
 לצד הגג לסוף חוץ בלמעלה שהיוד שלהס אלפין כל

 יחבר פניס כל על כי ח/יהג • ף אל" ה של ימין
 האמיתי השם ליחוד רמז האל״ף כי פירוד בלי האותיו'

 כמנין הם ו' כמין שהוא התיכון והבריח יודיען הב׳ בי
 לחכמה עליונ׳רמז שהיו״ד ועוד המיוחד כמניןשס כ״ז

 שהוא והבריח לחכמ׳תחתונה רמז השני והיו״ד עליונה
 התיכון והבריח קצוות וי״ו שהוא לרמז זי׳ו כמין

 שעל והקיץ סוף אין עד הקצה % הקצה מן המבריח
 בה תופסת המחשבה שאין לכ״ע רמז העליונה יו״ד

 שבלשון ונ״ל יבין והמבין אחד להיות האוהל את לחבר
 למען מתורתו נפלאו' יורנו וה' אורה שערי כתב הזה

 גדול עון כמה התבונן והנה המרובים וחסדיו רחמיו
 כאלו נ״ל כי ־ כדינם האותיו׳ את מחבר שאינו מי הוא

 כדי באותיות לדקדק רבה מצוה לכן בנטיעות קוצץ
 לא אשר שכתבתי וזה והמ״י להיו׳אחד האוהל את לקבר
 ואין נואש שאמרו חצץ לתלאו׳פיהס שכוונתי אלא כדת

שמו למען ויסלררלי לי ויכפר ל ימחו והש״י קפיד׳בדבר
: עכ״ה בכאן האלו דברים שכתבתי הגדול

מחיקה דין
 סתומות פתוחות עשה אס בסמ״ג כתב וכן הלה

 חק נקרא סתומה אותו עשה ואס למחוק שאין
 כתב אמנס עליה שמה היה לא בתחילה שהרי תוכות
 אחרי לאות אות נוגע כגון דביקו שאר למחוק שמותר
 חק מקרי ולא למחוק מותר אז כדינו נכתב כבר שהאות
 למחוק שמותר כתב המיימוני וגס הלה * תוכות

 בתחילת גוויל הית'מוקפת לא אס סמ״ק וז*ל הדביקות
 אם אבל ופסול תוכו' כחק הזי הדיו נטל ואת״ס עשי׳תז

 כדאמר יטלנה עליה הדיו ונפל כתקנ' נכתבה כבר
 חק התרומה בספר קרח בזה גם ומיהו ־ בירושלמי

 ׳ס מהר של יסוד לך והא הלה :הסמ״ק עכ׳ל תוכות
 שאינן ומזוזות תפילין כותבי כי ראיתי מרוטנבורג

 בספר נתפרשו שלא הצורך כל אותיות של בגופן בקיאין
 האלף יודי"ןשל שני באותיו׳כגון ריוח ונתנו התרומה

 בי״ת וכן ולגג לגב מדביקים שאינן שבראש והתגא
 וכן ג כזה הגי״מל וכן ב כזה הבי״ת שכותבין יש

 הפרש בלי דבוקה להיות צה יש ואות אות שכל ונרא'
 מה' לבר שניס ולא אחת וחד׳אות חדא דכל כזה

 טעמא ובפ׳הבונה בהקזמץ כדמפר׳ כרעייהו דתצו וקוף
 מכלל כרעייהו ?תלו ה׳וקוףמ״ט מבעי׳לה מדקא ועוד

 ,זק דה' למימר זליכא פירוד בלי דבוקי' כולס דאינך
 אבל דבוקי' יהיה שלא כרעייהו דליתלו דווקא בעינן
 האלית׳חדא איבעימפוזרי' בעידבוקי' אי אינך

 מ״ט למיבעי ליה הוי הכי כ״דא הכי משמע לא דלישנא
 למימר ליכא "כ ע ועוד דווקא כרעייהן דליתלו בעינן

 מפורדים או דבוקי' או עגיד דבעי כמה אינך דכל
 אלא עומדי' היו בנס שבלוחות זס' מ' אמרינן דהא

 שמדים הי' לא לגמרי דבוקי' לאו דאי דווקא דבוקי׳
 דבוקי' נמי כולס הני דווקא דבוקי' דהנך היכי וכי בנס

 דוכתא בשום אשכחין לא דבכולהו מה׳-וק' לבר דווקא
 לבד ודיבוק חיבור לענין הפרש ביניהם שיהא מפורש

 טעמא בתלמוד כדמפרש הכלל מן שיוצאים וק' ,מה
 עומדי' היו ובנס היו דבוקי' וס' מ׳ קאמר מדלא מאי
 דנוקי' ליה פשיטא אלמא לא ותו עומדין היו בנס אלא
 שדבוקי' פשיט׳ליה לאשמועי׳ומהיכא ולאאצטריך היו
 ולא במשנה לא תני דלא כיון אותיות משאר יותר היו

 ע״כ אלא איתמר לא במימרא ואפי' וברייתא בגמרא
 לבד פירוד בלי דבוקים שיהא בעינן אותיות דכל משוס
 אלא לאשתעיכן חסדא לרב איצטרך לא הילכך וק' מה'
 עור בקמט העושין תפלין של משי*ן ראיי' ועוד הנך

 דבוקי' אלא הפרש בלי למטה נוגע השי״ן שחלל הבתים
 ליזהר שיש האומרים אדם בגי מאותן קי לאפו בעינן

 בין גויל מוקפת הכתב כל שיהיה כדי למטה יגע שלא
 כל שרצי' ח' פר' דאמרינן ועוד מבחוץ בין מבפנים

 עוברת הדיו ושאינן נקב אינו עליו עוברת שהדיו נקב
 באמצעיתו נפרדת שהאות לפי ופסול נקב הוי עליו

 שיכול ס״ד אי ועוד פסולו' דהו כל ובהפרש נקב מחמת
 שזמר הבונה בסוף כ א ירצה ביןהדבקי׳אס ריוח לתת

 ופריך ב חי שתים בידו ועלו אחת אות לכתוב נתכוין
ד ין צריך שהי׳ כגון חייב דתני הא ושני פטור והתניא
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#אמר בחף ספר
 ט״ד לכתוב והי׳צריך פשוטה צדיק לכתוב ונתכוין ונו״ן
 כתו דכתב מחשבתו נעשית כהרי חייב כה״ג דכל ונו״ן

 אותיות ב' והכותב שצריך כמו הס ונו״ן ויו״ד שגתטין
 צריך והיה 1ץ״ לכתוב במתכוון כמי לה משכחת
 האותיות אילו כל כ ע" אלא 1^" כזה וכתב ש לכתוב
 כל הפרידן הילכך וק׳ מה' וכבד פירוד בלי הן דבוקי'

 רבה בהקומץ תכן דהא • ומזוזו׳פסוליס בתפלין דהוא
 אלא נצרכא לא בגמר' ומפרש מעכב אחד כתב דאפי'
 יודא דר' אידך לכי אלא פשיטת ופריך יו״ד של לקוצו
 רוחות מד' בויל מוקפ' שאיכה אות כל יודא רב דאמר
 כיתן אס שמעכב בעצמו אות סףיבת תקון ש״כ פסול
 ועוד היפך או דבוקים להיות שיש במקום והפרש ריוח

 ותחוברי׳מכל דבוקי' האותיו׳יהיו דכל ראיי' להביא יש
 דבעי היכי כי א״כ הכי תימא לא דאי פירוד בלי צד

 שהם לפי כרעייהו תלו וק' דה' כרעי מ״ט תלמודא
 ליה הוי ה״נ ופרוד חבור לעכין אותיות משאר משוכי'
 תשא״ב דווקא מחוברי' שהן וס' מ' מ״ט למבעי
 אותיות לשאר שוות וס' דת' ש׳'מ אלא אותיות בשאר

 מדברי ראיי' להביא יש ועוד מחובר בעינן בכולהו
 ליבונ' כתב גבי רש״י שפי* מה על כ״ג בפ' התוס׳

 עומדי' היו בנס האותיות כל זה לפי א״כ התוס' והק׳
 ואות אות כל להפריד שיכולי' לר״י דסברי איתא ואס

 דשמא ום׳ מ' אלא בנס אות פוס היה לא אז במקצת
 הפרש ובאותו קצת הפרש הי'להם שבלוחות האותיות כל
 סנפירים של הלוחות כי נופליס היה ולא נאחזים היו
 והיו נאחזים היו שהוא כל ובאחיזת קשים שהיו היו

 שצריכי' כדברי סובר ר״י שגס ש״מ אלא יפה עומדים
 ותמימו׳ומשולבות ושלימות דבוקיס להיו' האותיות כל

 כתב)בת״א( דלתא וליכ׳לתידחי וק' מה' לבד צד מכל
 נאחזי' היו לא אס יפה נקראת האותיות היו ולא ליבוגא

 ליבונא מכתב מ״מ יפת יפה ודבוקי' צד מכל ותחוברי'
 דבוקים האותיות כל ליבונא כתב תה שלנו לכתב נשמע

 דלית הוא פשוט דבר תלתא דבהא כך שלנו כתב אף
 אפשר ליבונא בכתב ר׳ גס כי ועוד * פלוגתא בזה

 איפש' כי בנס יעמדו ואפי׳שלא יפת נקרא' להיו׳שיהא
 וניכרת האות בולט׳ שתה' עד אות כל סביב יפה לחוק

 תיאחז מקצת ובאותו לעבר מעבר יחוק לא במקצת רק
 כולה פני על האות שכל ש״ת אלא ,בלותו האות ותסרך

5 פירוד בלי לעבר מעבר סביבותיה כל לחוק צריך
אותיות לחבר דין

 בזה ואין האותיות לתיקון תקנת שיש נ״ל אמנם
 נמי שניתקנו שקודם דכיון כסדרן שלא

ח
 קרי מצי טיפש ודלא חכים דלא דינוקא האותיות הוי

 ולהדביקן לחזור יכול אז כדינא נדבק שלא אלא להון
 תולין ואין בספרי' תולין דמגילה בירושלמי מדגרסי׳

 הא יכול דלא תוליןהוא דווקא תשמע ובתזוזות בתפלין
 ה״ה למיתר דליכא דמי שפיר בעלמא האותיות לתקן
 משוס תולין דנקכו והא לא נמי האותיות לתקן אפי'

 דהא דמי שפיר נתי תלייה ספרי׳דאפילו דשאר רבותא
 תוליןבתפלין ואין בספרי' תולין דא״כ ראיי׳הוא לאו

 אלא ותזוזות בתפלין תולין ואין נקט הדר ט ת* ותזוזו׳
 תיקון הא דלא הוא תליי' נתי תפליןותזווות אפי' ש״ת

 אילו יוכל ז״ל מהר״ס עכ״ל דתי שפיר האותיו׳בעלמא
 וגיתלי״ן שבאלפי״ן לוזין בארז מצאתי פסולו' אותיו'
 ולא 3 צ פ א כזה מחוברים היו לא וצדין ופי"הן
 וגס צדי' של ויו״ד פא של היזדי״ן ולא גימל של רגלי
 גמור פסול שהוא גץ זיו/^םגנטנ׳'ז שוס בהם אין
 על זיון לא דאס ר״ת בשם וא'[ רבינויחייס שכתב כמו

 יודי״ן של קוצות וגס " פסול שהוא ג״ן שעטנ״ז
 ,כתובי היו וגס בהן היו לא ר״ת של בין רש״י של בין
 ושלש מחדש הימני א׳ פרשת כי בתורה כסדרן שלא נתי

 ישנים שהיו שמוע" אס והיה שמע• כי" והיה פרשיות׳
 רחמי על .וסמכתי יששכר ר' מורי של ידו מכתב הרבה
 ופסלתי בר׳אליעזר שמשון אני בכפי נפשי ושמתי הש״י

 בעזר הכרס תן קוצים וסילקתי האלו התפלין כל את
 לומדי מקצת לו עוזרי' היו שרבים אע״פ רמים משפיל

 ותגיני ותעזי עוזי היה הש^י כי הש״י להם תור׳שיתחול
 לעיל׳ כתבתי כאשר שתו למען זרתי וגע לבי בטח ובו

 הרבים את שהחטיא הסופר לאותו וצוו שלי בהקדמה
 מותו יום עד תפילין שוס לכתוב לו שאין מל׳שניס יותר

 הסכים וכן ז״ל כץ ותהר״א הישיש מהר״ס בגזיר׳נת״ש
 ג שלי"נן עוזר מה״ר

דיו טיפת נפל דין
 באות או ,ח או ב' בחלל דיו טיפת נפל ואס סמ״ג לשון

 של שמאל ירך או עליה הראשון שתה אין ועתה אחרת
 ב! סתומה כזו ונעשית תחתון לשל נוגע פתוחה מ'
 למחוק תקון יועיל לא כה״ג כל ר ונעשית ר אות או

 כין ופסול תוכות כחק דהוי בתער ולגרור להטיפה
 אח״כ יועיל ולא ובגיטין ובתזוזות בתפלין בין גס״ת

 לרבנן ולא יודא לר' לא האות על הקולתס להעביר
 לפתה נכתב שלא האות קולמוס העברת תועיל דאס

 יועיל לא אות לשיוייה 'ת ת אבל לשמה אותה לשוריה
 ולא תיקון לחברת'"מועיל אות נגע ואס קולמס העברת

 אות נגיעת מכשיר בירושלמי אבל י תוכות חק מקרי
לאות



בחף פפר
 אס ומסופק • למעלה אות נגיעת ופוסל להטה ואות
 כל מהלא ,אפי האות בחלל נקב יש ואס באמצע נובע
 לה דמג בירושל' אבל רבה כדתפר׳בהקותץ כשר החלל

• סמ״ג עכ״ל ובפנים האות סביב בויל וצריך
 הפחו׳כשיעו' הב׳ירחיכלכל חלל כי □ יכתו׳כזה לו□

 לה להיו' צריך ג*כ וכןהכ"ן< הקולהס עובי רחב
 שברא' בוראה שמרא׳על לפי שמאל צד למענ׳לפני תג

 יהין בראש מאחרי' מוקז להיו׳לה וצריך למעלה שהוא
 והעוקץ כף ולא ,ב שהוא מראה העקב כי למעה ועקב
 הבורא לשס אחריה ראשונה שהיא ף האל" על הראה
 בראך הי אותרי׳לב' במדרש כדאי' ואחד ראשון שהוא
 ואין&ני• אחד א׳שהוא למעל׳ר״ל במוקצה מראה .והוא

להן שיש האותיות שהכ׳הן החסיד כתב וכן הרה
 א״ר שמחה רבינו וז״ל הרוקח וכן זויות

 לה יש ב' מה לך בכ/ותר מתחלת התורה למה אושיעא
 מי לב' אומרי' ואחץףדחחר^" למעלה אחד עוקצי' ,ב

 זה ואמר מעלה של נגוקצה להם מראה והיא בוראך
 בעוקצה להן מראה שתו ומה * בראני שלמעלה
 לפישהבי״ת ב כזה שמו השם ואומר שלאחרי'

 קטןכצד "ג ת ליתן צריך לפיכך אחד לאלףוהוא סמוכה
 בראשית מעשה ברא שהאחד מראה למעל׳שהוא שמאל

 שמאל לצד בראשה שיהא צריך שהבית האשרי כתב כן ו
 למה רבה ובבראשית דחגיגה בירושלמי דאתר קטן תג

 למעלה אחד ב׳עוקצין לה יש נ' מה בני׳ מתחיל תורה
 וכן דל שמחה רבינו שכתב כמו וכו' מאחרי' גאסד
 גורים מסופרי' ולאפוקי המיימוכי של בהג״ה נמצא

 וכ״ל כמו למעלה עגול הניתי״ן כל שכותבין
 שאין להיכרא למעה עקב לה שיש אחרי שסברת'

 ובזה יותר צריך אין אז טיפש ולא חכים דלא לתינוק
רוא׳מאת׳דברי את כאשר באת' טעו ס״א באתת טעו

 : ה״הג ע״כ לעיל שכתבתי ז״ל רבותינו
 מאוד דק ולמטה עב ראשה ך נ יכתוב מלימ

 יורד שמאל והרגל שמאל מרגל וארוך
 בו יגע שלא הרגל בצד אחת אות להושיב שיכול למטה
 שלא הספר שאתר לפי דק ימין ורגל עב ראשו גלכך
 שאס כך ג' יעשה שלא ,פי צדי' רגימ״לין יעשה

 פשוט' צדיק שתהא לתעלה תהא שלמטה מה תהפכנה
 כמו האלף שעל יוד כתו ראשון ראש פשוטה הצדיק וגם
 ית׳ בוראה על להראות מעלה כלפי ופני' יא

 תהפכנהמה שאס דק ורגל עב השני וראשה שבראה
 אמר דהכי : לגימ״ל דומה תהא שלא למטה שלמעלה

 לג' שיש לפי פי' צדיק גימל יעשה כלא הבונה >'
 פשוטה לצדיק דומה הפוכה היתה ואס לתטה רגלים >'

עאמר
 הפוכה היתה אס צדי' שתהא יעשנה שלא קאמר לכך
 נראית דאז עב יהתחתון דק עליון ראש לעשות כגון
 שמאל שרגל קאמר א״נ 4 כזה הפוכה היתה אס צדי?

 שני שיהיו עד למטה למושכו ביות׳ולא ימשוך גימל של
 וכן לתעלה צדיק ראשי בשני למטה שוין ראשיהן

 אין למה היא ופליאה * מיימוני עכ״ה ג צורתו תהיה
 לכ שמאל רגל כותבין כי זה על הסופרים כל חוששין

 גדולה זהב ועטרת תע״ב והתדקדק יתין כרגל ארוך
:עכ״ה ראשו על

 תדמה פלא טוב עוקץ לה שיהא כך יכתוב הדלית
 בתלמוד דאת' גג' לצד ימין לרי"שנראש

 כלותר העולס כל מחריב שבעוקץאחד בכס הזהרו בני
 ברחש תוסיפו אס או אחד תד׳של עוקץאחד תחסרו אס

 כל את מחריבי' הייתם אחר לאל תשתחוה דלא הרי״ש
 באותיות ולדקדק לכתוב גדולה מצוה לכן כולו העולם

 לכתוב ויש סיני מהר קבלס כאלו שכרו והוי כהלכתא
 לצד והרגל לזיי*ן תדמה פלא ד כזה הד'ארוכה

 ודק חצאית כתיבה דהוי ד כזה ולא ד כזה עב הגוף
 כמו פשוטה לכף תדמה שלא ארוך ולא למטה וקצר

 יהיה הדין שתן אותר אברהם ואני העולם רוב שעושין
 א' אחרי' שעותד מה על שמראה טוב הד' של עוקץ
 האדם היינו דלים ד׳ חסדים גומל ג' בורא נ׳ אחד
 היינו ה״ה מיד כתוב לכך הגון ואינו במצות שדל

: שבה הנקודה
 תג ובראשה ד דלת כמין הא כך יכתוב ההא

 הספר שאמר כמו תולין שבתוכה ונקודה
 כעולם היינו הה׳ כי יען ודקו״ף דה׳ כרעיה תולין

 של הד' בראם בה׳ בהבראס שנאמר בה׳ שנברא הזה
 והנקודה שתחפוץ איזה אחד ורוח שמיס היינו הה״א
 לא לכן בתשובה התלוי האדם זה שתאלי רגל היינו
 בתשובה מקבלו שהקב״ה כלל לתעלה הנקודה ידבק

 ישוב אס שתים בין כלומר הגג ובין שבינו פתח באותו
 שנאמר כתריס לו כותר שהקבלה הה״א על תג יש ולכך
 פתוח תחתיו ישוב לא ואס אלהיך ה' עד ישראל סובה
 הה״א של הגג לכן אומר אברהם ואני בגיהנס ויפול
 לאדם אומר השתים זה הגג כי כרי״ש ולא כד׳ דינו
 : תאבד פן תהרה בך חזור לכן לשביס פתוחה דלת

 להיות דינה דה״א שמאל שרגל האפירי בלשון ותשמע
 תחת באמצע ולא שלתעל' הגג תחת בסמוך גגה כפוף
 והחי״ת הה״א ככתיבתן דומות אינו אחר בעניין כי הגג

 החי*ת של כשרגלה רק לה״א חי"ת בין חילוק אין כי
בקו״ףג וכןהדין הקו״ף כמו תלוי' והה״א לגגה מקובר

וזה



שאמר ברוך ספר
 ולא הר\א ירך לא להרחיק אין החסיד לשון וזה חלה י
 ויפריד הקולמס עובי כשיעור אלא הגג מן הק' ירך "
 אמה ברחוק שביניהם הלובן שיראה הגג ובין הירך בין "
 עכ״ל* לשנה בן עד לה מבן אלא בזקן ולא כיצד ולה יי
 הזה שהעולם מפני דה׳ כרעיה תולין הסמ״ג לשון "

 הרוצה לתטה׳שכל פתוחה לפרוזדור ודומה בה' נברא
 למעלה אחד קטן פתח לו ויש יוצא לגיהנס למל לצאת ::

 ליכנס עצמו ידחק למטה מלירד להינצל רוצה כאם
פתח לצד לה' תג ויש לשמים העולה תשובה בפתח

 לו קושר אני בו חוזר אס הקב״ה אמר ה כזה התשובה -"'
 מפני קטנה שהיא בילד נברא והעולס^בא כמוני כתר ׳

 מפני כפופה■ ראשה והיוד מועטין שבן שהצדיקים י'
 הגדול מחברו האחד שמתבייש מפני כפופים שהצדיקי' "

 ן חיתי" ה״ה יעש' שלא וז״ל האשראי וכתב עכ״ל ממנו
 למעלה קטן תג וישלה בקריאתןובכתיבתן דומין אלו י
תג לה חית טעם מה רבה הקומץ בפ' ואת' שמאל לצד מיו

 כמוני כתר לו קושר אני בו חוזר הוא אם ה ׳,הקב אמר
 למעלה אתת נקודה יש ,ה בירושלמי דחגיגה ב' ובפ' וון
 עגולה תהא שלא דלאחרי' בעוקץ דמיירי ח״ר ופירש מ
 פ"גן ובעירובין בכועה דדלית לתגין דומי׳ מאחוריה ין

 הקומץ כדאי'פ' למעלה ה' רגל יגע שלא ליזהר וצריך
 דת״א כרעיה בו ^ע ואס דה' כרעה דתלי' מ״ט רבה מ
ולא בתזוזות בתפילין ופסולה ,ה צורות לה אין למעלה־ 1"!

 בקוף וכן כסדרן לכותבה צריך כי לתקנה תיקון יועיל
 אחד גולם שיהיו צריכין תה׳וק׳ חון האותיו' שאר אבל

 ואחורי שבזיץ תה וכן ף״באל יגע האל״ף שעל והיו״ד
האותיות נוגעות אינם ואס ןיגיע. שבשי וכןתה הצדי"?

 החסיד■ כתב וכן * עכ״ל האות צורות נשתנה אז האלו *
 עגול ולא מאחוריה זויות להן שיש האותיות מן שהה״א מ

בעיגול שכותבץסה״א הזה סופרי'בזמן לאפוקימקמה
בתייתוני הג״ה > עכ״ה רי״ש כמין מי

 הקב״ה אמר דה' תלי׳כרעי' מ״ט תדקאמר התם אכן 15
 כפרש״י כמוכי כתר לך קושר אני כך הדר אי

 פתח לצד דהיינו שמאל לצד לתעלה תג לה״א שיש
 הדר ת״ט הבונה ־7פר קון( גבי איתמר והכי התשובה■

ולמעלה זקוף מקל משת' ותגא ריש לגבי דקוו< תגי' דם
 דקוף זיון משמע כתוני כתר לך קושר אני ומדקאתר ׳'
? כ״ע האות בעיקר תיירי ולא ייז
 שוין פנים לה ויעשה בשוה כראש כך יכתוב וי//הןי ף
 כי ו כזה לתעלה קצר ולא ולמטה לתעלה ז
 בל״א משיטא וחצאי׳כתו שבורה ולא תהיה תמה נתיבה מ
 והולך מתמעט אלא במחזורים שכותבין כמו ולא ך

 תדמה שלא קצת ארוך הוא של וירך למטה מלמעל'

ט
 ג לזיי״ן תדמה שלא דק וצוארה ליו״ד

 אלעזר רבינו של תלמידו מנחם הח״ר וז״ל הלה
 שם כתר בספר הוי״ו על כתב אשר מגרמייז'

 מעילתו נאצל אשר האצילות על מורה הוי״ו שלו טוב
 והולכה נתמעט שהי' עד ונמשכה מלמעלה עב שהוא

 למדריגה ומדרגה תלתעל׳לתטה הפח אצילות לתט׳גס
 האדם לגוף שתגיע עד תתציא׳לתציאה לסיבה מסיבה

 וחזקה למעל' עבה הוא כך המ״ו כח והוא כח תש שהוא
 • אבן רבינו כתב זה וכל ״ עכ״ל וחלושה דק למטה
הווי״ז החכ׳על זה הפליג כמה וראה עיניך פקח והנה

 ועל כזה שבורה התיבה כמו כלל לכותבה שאין
 אותם שכותבין כמו וחצאין שבורה כלל לכותב' אין כן

 אלא ומתרבה השפע שילך קיבול שאין במחזורי'לפי
 תפילין כותבי הרוב ולאפוקי והולך התמעט

 ופולין אושטרייך שבתדינת אפי'העזמננן* הזה שבדור
 כתו שלהם הווי״ן כל שקרבין מדינות בשאר וכ״ש

 כדינם באותיות המדקדק וכל חצאין כתיבה או מישיש
 * ועכ״ה ל על׳ יכין והמכין הברכה בזאת ה' יברכהי

 תדמה שלא מדאי יותר ארוך הווי״ן של ראש יעשה ואל
 אותה ויעשה יותר ולא אחל קולמס כשיעור אלא צרי״ש
 לזיי״ןעלה תראה שלא בזויות ולא מאחריה קצת עגול

 יןוכרמ<3י בראשי׳והמשכיל במעל גדול סוד כאןנרמז
 :ע"כ למבינים תבואר בתסכ׳כבתברמז הכבוד באוצר

 יורד והגוף צדדי' משני עבה הראש כך יכתוב יןיןן
 לנון תדמה שלא אריך ולא תאהצ׳קצר למטה י

 שם על | כזה ולכאן לכאן זיין של ראש ולכך פשוטה
 השבת כהלכתו שבת שהשומר לפי זי"ין נקרא שהשבת

 שולחן בו והכניס שעברה בשבת כבדהו ואם שותריהו
 שיהיי י״ר אומר טוב מלאך דולק ונר ותלמוצע' ערוך
 : בע״כ אמן אתן אומר רע ומלאך כך הבאה לשבת
 כלפי• אחד תגין ל לה יש כזייפן לשוןרבי׳שתחה הלה

 יראים בספר חיתא וכן " חי״ת כלפי ואחד וא
 קילקול ואיןבתוספ׳הזה שניהם יעשה שמיס וירא וז״ל

5 האשי"רי עלל האות
 כתן פי' דחי״ח לגגה חוטרא כך יכתוב ח^ת

 ומור׳על באמצע גבוה שהוא הגמל חטוטרת
 אותר שהספר ועוד עולס של ברותו שהוא עולתים חי
 רת לפי׳ וזה זיין תרי לשיירי דחי״ת לגגי נטלת כי

 שמאל לצד דקוץ תג גגה ועל כזה יעשה לפי׳רלי אבל
 מקל ולבסוף גג גבו ועל כזה זיין כתרי■ לעשות יש לכן

 פוסלים זרביס • שניהם דברי לקיי' כדי כדפרלי
מר? של שיטה בסוף שהם החי״ת שמאריכין מלאכתן

והיה ה



שאמר בחך ספר
 בראש יביאו פרשה של זבח וח׳של יד יביאךבשל והייני

ג כזה זיין שסתרי אין חי״ת אריכות חתוך
 דייקני ,לסופרי רבהחויגן בהקומץ אמרינן הלה

 חוטרא תרגומו מקל ופרש״י דחית לגגו דחטרי
 חקל כמין לתעצה לה יש שמאל לצד החית בסוף דהיינו
 ת 7דחי' לגבה שיש דגמל לשוןחטוטר' דחטרי ,תפ ור״ת

 דחית קאת׳לתגי ולא דחית י לגג ,ותדקאת כזה באמצע
 האות באמצע אבל תג קרוי למעלה שהוא דדבר משמע

 ,ב ועשאו חית של לגגו שנטלו כדאמ׳פ׳הבונה גג קרוי
 ב׳זייניןעכ״ל געשית החית גג אמצעות דינקובמחיקת

 דאמריגן ההיא יתיישב לא לפרש״י כי פוסקי׳כר״ת וכן
ראי׳מאלע׳בית׳דר״ע מביא כו׳וע״ז דחית לגגו שנטלו

 דדלית לתג נטלו קאמר דלית וגבי המיימני ••לשון "חנפר
 בהבונ׳גבי ר״ת גרסת וכן בפ״ק ובעירובין בסוטה וכן

 ביתא ובאלפא ^י^לתגו לתגי דלת וגבי לגגו חי״ת
 מפגי כתר קשור חי״חלפממהתין אמריגן נמי דר״ע

 בסוףהאו׳א^כ הוא ובוש׳ואס גנאי להם יש חטא שבעלי
 הספיקא מן עצמן להוציא כתרוישעושיןשגיהן לה יש

 תחוייבי' שאין היינו כתר קשור אין והאדקאמרחית
 שרגילין כמו שמאל רגל בהתחלה שנראה כיון לעשות

 מפגי קאמר ימין ולצד כתר נראה אין לעשות הסופרים
 כתר לעשות ,סופרי רגילות אין שם כי כתר קשור מה
 אלא כזה ימין לצד עוקץ לה אין ש לדקדק יש משס נס

 של לגגו מעט זוקף שכתב כפר״ח משמע ובערוך כזה
 עולם של ברומו הוא שחי החוטרא שחראיאותו ח׳כמקל

 ,בתגיל בעצתו ר״ת אכן ר״ת כמו התנהג והנה עכ׳ל
 עכ״ל כזה ועשה רש״י דברי קייס לעצתו כתב אשר

 זיון יתין צד על א״כ כתב ובתרדכי בתיימוני הג״ה
תחתת נעשה לא שתאל שבצד והתג כתר קשור שאין

 5 כתר ,נקר לכך בכוונה שלא שתאל רגל ,התחל
שיטה לסוף קרוב אלא שיטה בסופי דווקא צאו אך

 ולא ברוקח ולא ברוך רבינו בדברי מציגו לא כי
 ובלאו שיטות בסופי באות תיבות שאלו נוסח כשום

 בתפילין בין מדאי יותר אות שוס להאריך אסור הני
 דימייתוני הג״ה בעל שהוכיח כמו בתזוזו׳ביןבס״ת בין

 ,,העמוד וו״י העושין הבורים סופרי על תהר״ס לפגי
 שלא ,מאריכי׳האותיו זה תחתת כי הס כדין שלא ס״ת3

 גדולות האותיו׳שהם רק להאריך ולא לקצר חין כי כדת
 דתייתוני ,הפני מלשון משמע וכן מסורה וקטנו׳ע״פ

 שלא ל׳,קיתזרבה-וו ,הגת לשון תביא רביגרשמח־ וגס
 ריות תפני >א שלמעלה ריוח תפני לא הכתב ׳ימעט

מפני ולא לשיטה שיטת שבין רווח תפני ולא מלמטה
•־ עכ״ל לפרשה פרשת שכין רימז
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 אות זה בלשון וכתב הרוקח אלעז׳בעל ,ר כתב וכן
 שיטין לראשי כלל לכוון פלא עוד וכתב באות

 לעפות שאין השיטין להשלים אות פוס להאריר ולא
 אלא התסורת ע"פ כ״א קטנות או גדולות אותיות
 ולא שוות השיטות רק ,לי דתתרתי כתו בשיטה יכתוב

: עכ״ל השורה( )'בשיטה יוצא ושאחד נכנס שאחד
 שאין כתבו הגאוני׳ אילו כל רואות עיניך ןהגה

 ולא במזוזה ולא בתפלין לא לקצר ולח להאריך
 אינן הסופרי' מדוע בעיני היא נשגבה ופליאה ת״בס

 ראשי כתב ברוך שרבינו ואע״פ •־ רז״ל לדברי חושפין
 כתב הוא אלא רבותיו מפי כך כתב לא אפ״ה השיטין

 ראשי כתב הרוקח וגס * הראשונים הסופרי' נהגו שכן
 כדי השיטין בראשי כלל לכוין שלא כתב אפ״ה השיטין

 לקצר ולא האמצעית בשיטה להאריך יצטרך שלא
 הדעת בשיקול נ״ל לכן אחרונית שיטה בסוף

 באותיות קצת להאריך לסופר שיש הקצרה
 כדי מעט התיבות ולהרחיק שניה ,בשיט כשיתחיל מיד
 בשיט' וכן תדאי יות' השיט׳להמשיך בסוף יצטרך שלא

 הסופרים ומנהג רז״ל דברי יתקיים ובזה שלישית
 אבל תקנתיה תאי יודע אינו אחר בענין כי הראשונים

 לעשות טוב שיותר אזג״ל זה לכויןבענין יכול אינו אס
 ממה ליה דאיתרתי כמו בשיטה שיכתוב ל 7ז' ר כדברי

 סופרי׳הראשוניס של כמנהג השיטין ראשי תכוון שהיה
 האתצעית בשיטה אות פוס להאריך צריך אין אז כי

 בשיטה אות שוס לתעט לא וגס השיטין ראשי מפני
 דאין וראי׳גדולה רז״ל כדברי הפרשיות בריות אחרונה

 ב׳תפילין לו שיש מי השיטיןששנינו נפקות׳בראשי שוס
 ,אפי ראש לשל אחת עושין ראש של לו ואין יד פל

 הניח שלא ,חדשי ראש בשל או בישנות ,ואפי לכתחילה
 ולת״ד יד. לשל ותניח תהן אחד על עור תולה מעולם
 זה יתכן ואיך מעיקרא עלייהו דתתני תילתא הזמנה

 ר״ב בקבלת שיטין ,ד ראש ובשל פיטין ז' יד בשל והלא
 כלל אות שוס להאריך שאין ע״כ אלא ולרא״ת והרוקח
 תספר דתייתוני הג״ה לשון " השיטין ראשי בשביל

 שיטיןבכל ,ד קבלה ע״פ ראש של שיטין מנין התרומה
 יל של הן ואילו פרשה בכל שיטין ,ז יד ובשל פרשה
 לתת ,ג יוצאים ,ב היום את א' וידבר ראשונה פרשה

 רחם א' והיה שניה פרשה ז' תורת ,ו ההוא ,ה חג ,ד
 ,ז לאות ,ו בהמה ,ה הקשה כי ד' לאתר ,ג בשה ב'

 ובלכתך ,ד לבבך ,ג והיה ב' את ,א שמע פרש׳שלישית
 4נפשיל א'ובכל והיה פרלרביעית ,ז תזוזות ו' ידך ה'
״. ז׳ ביתך ,ו עיניכם בין ,ה אשר ד' אף ,ג ואכלת ב'

ואלו



שאמר ברוך ספר
 פרשה בכל שיטין ד' ראש של שיטין ראשי הן ואלו

 פרשה ד' זה ,ג הזאת ב׳ מזה א* וידבר ראשונה פרשה
 פרשה ד' פטר כל ג' תתצריס נ' פטר וכל ה' והיה שני׳

 פרש׳רביעית ד' על לבניךג' ב' נפשך א' שמע שלישית
 כתב זה כל ד׳ בניכם את ג' תתן לא ב׳ עשב א' והיה

 בזה אין שינה שאם ואע״פ הקבלה מפי התרומה בספר
 של תפילין ב' לו שיש מי רבה הקומץ פ׳ תדאתרי' ענוב
 מהן אחת על עור תולה יד של תפילין לו ואין ראש

 ביניהם חילוק שאין משמע יד של תפילין לשם ומניח
 הפיטיןמקבלת ראשי עוד וכתבו דמיימוני הג״ה עכ״ל
 קבלתו אחר נוהגין אנו אין כי לןותב' וגלאתי רא״מ
 אגו ר״ב קבל' אחר רק מיימוני של בהג״ה כתבו כאשר
 שיטין מראשי הזכירו לא והסמ*ג משה ורבינו גוהגין
 פרשה ראש שבשל שקבל כתב ורמ״ת : עכ״ל כלים

 א'אל ראשי'וידבר הן ואלו שורות ,ישבו! ראשונה
 ,ו לבנך והגדת ה' היום ד' נשבע ג' היום ב' העם

 א' והיה הן ואלו שורות ה' בה שני'יש פרשה ז׳ ולמען
 ה' שלישית פרפה ה' ממצרים ד' כן ׳ ג יד ב' להשם

 בביתך ד" את ג' וחרה ב' ואספת א' והיה הן ואלו וחצי
 שמע הן ואלו ג/וחצי רביעית פרשת ו' לאבותיכם ה'
 כתב יד של ובתפילין ,ד וכתבתם ,ג בביתך ב' והיה א׳

 הזכיר לא המצות ובספר שם עיין שורות ד' להיות שיש
 התרומה ספר כדברי הסופרים ונהגו כלום זה מכל

• במיימוני הג״ה
 יעמיק ימין ראש של ראשונה משיכה כי כך יכתוב ט

 ימין הראש מן משיכה לירד שיוכל כדי לתחתיה
 כלל הטי״ת בקרקעית למטה יגיע שלא ויראה למטה
 ומזה עגול אותה ויעשה למטה הטי״ת גוף בטוב וידבק
 הראשון מראש בפנים משיכה אותו עושים אנו הטעם
 בידו ועלה אחת לאות נתכוון הבונה פ' דאמר הימין
 בטוב למטה הט' ידבק לכך וזיי״ן פ' דהיינו שתים

 בארפו"רט כי ויעגיל ידביק בשי״ן וכן טוב ובעיגול
 על ועמד' למטה נדבק שלא וקשרתם של שי״ן מצאתי

 ז' ע' על ג״כ בשה של שי״ן מצאתי ז׳ובנורנבו"רג ע'
•* בזה הרואים אותה וקורין

 למדנו פיי״ן טית"ן יעשה שלא האשר״י לפון הג״ה
 דומה ואינו. הפ' לכפיפות דומה הט' יפת שכפ

 ר״ת אומר היה ולכך בכתיבתו ולא בקריאתו לא לו
 שיהי׳כפיפת כזה למטה כפוף הטי״ת של ימין צד שיהא

 שלא להזיהר והוצרך הש׳ לכפיפת קצת דומה "ת הטי
 הפ' לכפיפות לגמרי דומה תהא שלא כ״כ פיה יכפה

 נתכוון הבונה בש׳ ר״ח וכן מיימוני7 הג"ה כתב וכן

 שהם השמאלית החיצון יריכו הדביק ולא טי״ת לכתוב
 מה מפגי אמר דר״ע ביתא ובאלפא לגמרי פסול שתים
 פרוטה הנותן כל קשר קשור ראשו וזאוף ידו טמון הט'

 לתוך היינו ידו דטמון משמע בסתר לו יתן לעני
ג דמייתוני עכ״ה חללו

 לה יש כי מעלה כלפי פגיה ולא יפרה יכתוב היוד
 בראה שהוא בוראה על שמראה לתעלה תג

 של לאש למה דאמריגן למטה תג ויש למעלה שהוא
 לכן ראש כפופים שהם הצדיקים על תורה כפוף יו״ד

 פנים לצד ועקום קצר והרגל י כזה ישרה היוד יכתוב
 שיתחיל טרם תיד יעשה קוצות וב׳ לוי״ו תראה שלא

 קוצות ב' אות' בלא היא פסולה כי אחרת אות לכתיב
 שכל כת' ושאז לתטה או לתעלה אחת חיסר אס לר"ת

 ואני פסול אחת זיון אפילו או תג שחיסר ואות אות
 אח״כ הקוצות לתקן אוסר תוינא חיים שהח"ר שתעתי

 שלא כתב שנקרא ואות' ב^פי^ין חסח יתצאס אס
 לתקן פרש״י על סותך אברהם ואני : ופסולין כסדרן
 יודא רב שהרי יותר נראות ר״ת פראיי' ואע"ג הקוצות

 אפי* דאמ״ר קוץ תצריך רבה בהקותץ תנחות תסכ'3
 אותר ימיוור״ת רגל שהוא ופירש"י תעכב יו״ד של קוצו
 שתאל לצד שלפניה והקוץ רגל אס כי קוץ קרוי שאין
 יו״ד של ראשו לתה לעיל ראי׳שכתבתי והביא קוץ קרוי

 אז הרגל אין שאס פשיטא חסר שהוא ימין ורגל כפון<
 וכן אחת£ נקודה נס״א בעלמא נקודה אלא יו״ד אינה

 רגל שחסר בתזוזות או בתפילין אדס יתצא אס האמת
 כסדרןופסולי' שלא כתב ונקרא לר״ת פסול הכל ימין
 אני וסומך אותו תתקן אברהם אני שלפנים הקוץ אבל

 לתקןהקוצו׳ולסמוך לימיני עומד פנחס ות״ר רש״י על
 לתקן יש לפניה קוצות בלי יו״ד שלי וראיה ״ רש״י על

 עלסנחרב הנביא שניבא הנבואה כי לר״ת אפי'
 רק שם נשאר ולא ,וגו כבודו ותחת המלאך שישרפס

 נער אס לנו די כן על יו״ד היינו יכתבס והנער עשרה
 להניח אין לכן קוצות בלא ימינו רגל עס יו״ד יכתוב
 כי שלפנים וקוצות ימינו רגל שיעשה עד מידו היו״ד
קטנים הקוצות ויעשה קוצות שני אלו בלי כשרה אינה

: היו״ד יקלקל שלא ודקים
 דהיינו מעכב יו״ד של קוצו אפי' הרי"ח לפון הלה

 אמת זה דפשיט' אומר ור״ת היו"ד של ימין רגל
 היו״ל של ראשי שיהא בעינן אלא ימין רגל חסר אס

 מאותם לאפוקי • עכ״ה פסול חסר ואס קצת כפוף
 מהרגל הקוץ הרבה ארוך יותר שלפניה הקוץ ושין1ש־

המשוך ביו״ד הקוץ יעשה לכן חי״ת כעין נראה דאז
למטה
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 במהר״ס גס הג״ה : עכ״ה מהרגל הרכה קוצר למסה
 שלא כתב מקרי ולא הקוצות לתקן ותות' שיכול משמע
 מכירם טיפש ולא חכים דלא שהתינוק אחרי כסדרן

 אחרי הקונות נתקן ומותר שיכול שנא ה״נ-צא א״ב
 והמניח •־ ל על׳ קוץ בצא לקרו׳היז״ד יכול כו' שהתינוק

 איש יברך אס כפרה לו אין במזיד וקוצות רגל בלי יו״ד
 וכן הקיצות תיקון בלי לעולם היא פסולה כי עלי^ס
 המתי׳שיורדיס על מורה היו״ד בארפורט-ד״א פסלתי

 ומחיה ממית ,ה שנא' שעולין מורה לתעלה תג כה ויש
 החוטאי' על מורה ,צתס הקוץ ד''א • ויעל שאול תוריד

 שחת לבאר תורידם אלקיס שנא׳ואתה לגיהנס שיורדים
 שנאתר שעולים השביס על תורה למעלה והתג וכו'

 יכתוכ לכן בעונך כשלת כי אלהיך ה׳ עד ישראל שובה
: קוצות ובשני יתיני ברגל היו״ד

 תדתה שלא מאיד^חריה עגולה כך יכתוב הכף
 כעובי הפחות ל5נ שבפנים-יהיה והאויר לב' "

 כדלי״ת ולא הרי*ש כתו עגולה פשוטה והל'ף הקולמס
 שהכפופיה אצא אחד הכל והפשוטים הכפופים ל׳ף כי

 והל׳ף התיבה בסוף והפשוטה התיבה ובאתצע כראש
 ל׳ף תהיה ,אות תכפול שאס ארוך יריכה תהיה פשוטה
 ונקרא ידכה על דכתיב לדברי ,ראי והבאתי כפופה

 היינו פרקים ה ידכה על ט״א " כה' עליו ונדרש ידך
 פשוטה ף שהל׳ מכלל לתעל׳מהקיבורת זרוע של כגובה
 יאבד פן לתעלה ׳ף הל יאריך ואל עקומה ף ל׳ נעשה

 הלף של ורגל החסיד לשון )וכן ש כי ונראה קריאתו
ג על׳ל( מגגו להיו׳כפלייס צריך

 במחזורים העוצם רוב עתה שכותבים כמו ולא הלה
 בתפילין ,אפי בורים סופרים וקצת ובחומשיס

 הלף כתב שאס דעתי קיצור לפי ונ״ל וס״ת ותזוזות
 תיקון כצל יועיל ולא פסולה דלי״ת כתו בזויות פשוטה

 בתקוס דלי״ת כתב שאס לו דומה תוכות חק נקרא כי
 למחוק שאסור למטה וחברה פתוחה ת' שכתב או רי״ש

 לש ר\נ בסל׳ג ר״מ כדכתב תוכו' חק תשוס להפריד
 הל׳ף יקרא שהתינוק ואע״פ תוכו' שנקר׳חק ף ל׳ דגבי

 ראיה בזה אין אלה זויות בלא כתו בזויות פשוטה
 בלי שהוא ממה יותר בזויות מכירה התינוק שאדרבה

 כמעט כותבי׳עתה כאשר הסופרי' שיבוש מחתת זויות
 בסל רא״מ • עלה ראיה אין מזה לכן בשיבוש רוב

 עגילה כיי-־ות צריכה פשוטה ל׳ף וכל וז״ל יראים
 פשוטה בין חילוק שאין וטעמה ארוך ורגלה מאחריך
 הלף לכוון צריך הלכך ופשיטות כפיפו' אלא לכפופק
 כפולעכ״ל ף כל מכוונת שתהא רגלה כשכושי ^זול

 להאריך אין החסיד לשון וכן מיימוני הגהת כתב כן
 הל׳ף של רגל כי רי״ש כמו שנרתת פשוט' ל׳ף של גגו

 מסופרים לאפוקי עלל מגגו כפליים להאריך צריך
 של גגה שמאריכים בס״ת מלאכתם שפוסלים בורים

: עלה רי״ש כתו פשוטה הלף
 ושתי והראש הצואר בפשיטות כך יכתוב הלמד

 הפורח מגדל נקרא הראש כי למעלה תגים
 תילין תילי עקיבא ר' דרש תגים ב' אותם ועל באייר
 בין וט' חסדא רב אמר רבה בהקותץ הספר אמר ולכך
 צוארא ריוחלכתוב שיהא כדי שיטה כמלא לשיטה שיטה

 למפרע ל׳מ' ,כ ט הוא ודין תגי' וב' וראשה למ״ד של
 כדי ביתא אצפא של ובאמצע תלך באתצע והוא מלך

 כנגד העולם באמצע שהוא עולם של תלכו על להורות
 וכתיב ותרעד לארץ המביט כתיב ועליו המקדש בית

 צוהר יהא צכן הארץ יושבי כל על השגיח שבתו מתכון
 כולה ביתא אלפא כל על לראות שתוכל ארוך הלמ״ד
 לעיניס־לאכוקי טוב נראה שיהא ועב טוב יהיה והזנב

 יהיו והשיטו' הזנב על מקפידים שאינן אומנין מאותן
 בתפילין בין לשיטה חון אחת אות יצא שלא שוות כולם

 אות לכל יעשה גס בס״ת כן שאין מה במזוזות בין
 וי״א הבק״י אותיות ולכל מידו שיניחנו טרם דינו ואות

 אותם ויעשה שתאל לצד אחד תג יעשה הבדיקה אותיות
 זקופי׳ופשוטי' ותגיןיהיו האות יקלקל שלא וארוך דקי*
 ה ־הקב" להם שעשה אותיות כתרי הס כי עקותין ולא

 קושר שהיה להקב״ה מצא לתרום תשה כשעלה בעצתו
 שפי' אחריס ותגין וכו' הקב״ה א״ל לאותיות כתריס

 דתגא ביתא אלפא כל רבא אתר רבא בשימושא רבא
 על ראשון דחתן חץ קדש בפר' הן ואלן בתפילין איכא

 ג׳ג׳ דיבוסי ו״ס ועל ן תגי ,ה הצדיק ועל ן תגי ד' הח'
 שלא דקים מאוד מאוד הוי״ו על שיעש׳תגין ויזהר תגין

 כזיי״ן או נרא׳כרי״ש ויהא קריאתו ויאבד הוי״ו יקלקל
 ראש על תגין ו' אשר של השי״ן ועל התגין מחתת
 ג' השלישי ועל תגין ב' שני ראש ועל אחד תג ראשון

 תגין ויעשה תגין ,ג לי ,ה עשה של היו״ד ועל תגין
 חרוכה או גדולה יו״ד תהא שלא היו״ד על דקים מאוד
 ויאבדו בקל יתקלקלו והיו״ד הוי״ו כי אחרת מיו״ד

 תגיןעל ,ד לתען ועל י מאוד בהס יזהר לכן קריאתם
 דלא אחרי תהר״ס תגיןואת' ,ג דתורת ת׳ ועל אות כל

 מ״ם אתרוייהו לתייג יש לכן מהן איזה על קיסלן
 ג' יתימה של הה״א ועל תגין ,ג מיתיס של סתומה

 יו״ד וחסר תגין ג' דיביאך של ב' שני' בפרשה חגין
של הלם על תגין ג' ואות אות כל על ראשון פטר

 הזכרים
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 על חגין ד' '7 דישאלך אך ועל חמן ג׳ ג׳ הזכרים ׳יין
 ח' על חמן ,ג דהקשה קו״ף על תכין ג' יד דבחזק ׳7 לן
 ע״ע ועל חגין ג׳ ג' דידכה כ״ה על ב׳תגין דשלחינו מ
 ראש על הראשוןוג׳ ראש על ב' תגין ה' ה׳ דעועפות גן

 ועל המן '7 פ' על לזמן ה' וספות ע של פ״ת על השני
 וחד דהקשה וב' דונתנה חד ההי״ן ה׳ ועל אחד חג הת' 181
 תגיןבפרפ׳שלישי׳ש' ל אחד כל על דידכה וחד דויהרג <

 דשתע ,דש השי"ןוי״א על תגין ה׳ ןי"א תגין ,ג דפמע
 חמן ה' ועליה ותלויה גדולה דפמע ע חמן ד' '7 ׳;׳1

 ראשון ראש ועל תגין ג' ועליה תלויה שבתוכו והזיי״ן !מ
 ועלי' שבתורה דנתי״ן מכל גדו^׳ועב׳ דאחד ד ב׳תג־ן זז,
 הד' גודל כי וגדולה עבה אותה יעשה פ ועב יזמן ב' זג׳
 העולם רוחות ,לד ומלך ויחיד מושל שהקלה מראה גע!
 למעלה ויחיד מושל מלך שהוא מראין פעליה תמן וב' ימו

 העי״ן הוד על מרמז בעיי״ן התלוין והתמן ולמעה מ1
 של ק׳ על תגין ג' דנפשך נלן על " מרכבה שבמעשה נלג
 של ט״ס ועל תגין ג' ג׳ דוקפרתס ,ק ועל ובקומך גוץ
 ועל אחד תג לשעפת של הת' ועל המן ד' ד' לעעפת ימ
 ג׳תגין דמזוזות ראשון ז' ועל תגין ,ג ובקומך של הח' ילין
 בתגין מיירי ג״ץ שעענ״ז של לתגין דאיכא היכא וכל !וז
 ואס וכמזוזות בתפילין זיוני צריכין הכי דבלאו גדוליס "א
 * יו״ד של מקוצו גרע דלא ת ח' בנמצא פסול זיין לא תז
 הפ' על תמן ג' ,ג ואספת של ס״פ על רביעית פרשה עי׳
 יעשה פרעה ולשל פן של ב׳תגיןפ' יפתה פן של כפול' 5-'
 ד׳ד' ששפת של ש״ש ועל מבפני׳ומבחוץ רווחה פתוחה זו
 ג תגין ג' הארץ של צ' ועל אחד תג הת' ועל יזמן זי'
 הצואר שמקצרים בורים הסופרים מכל לאפוקי ה הל !!
 מחמת יו״ד כמין הלמ״ד על ועושי׳ לת״ד של ול
כדברי שיעה כמלא לשישה שיעה בין עושי׳ריוח שאינם י

 לכתוב שיש בהדי' כתב הרוקח כי הקומץ פ' א7חס רב
 ,מפ בהג״ה מצאתי וכן יו״ד כמו ולא וי״ו כמו הלמד על ן1

 לר כגון הכתב מן העדי' להרחיק אין וז״ל פשוע גש ז;
 הרי בעינן אווירין וד' שיעין שני אלמא זה ע״ג זה לך נ׳
 השישה כמלא מןהשיעה למעל' הל' צריךלהיו׳גולגול' ,ין
 הג״כ ז״ל רבי׳החסיד בשם שמחה רבי כתב וכן * עכ״ל 5:

 רבי׳שמחה' ז״ל וגס באו' אות הזה לשון פשוש גע מפ' זו וו
 עכ"הג אחרת אות אורך כשיעו' האותיו' מכל גבוה ל' :ל
 הרבה כתב אשר הלוי עודרוס רבינו דברי לך להא ,א

 הלמ״ד שיהא ודעתי הלמ״ד על פירושים מיני 0'
 אך בו נקראים וי״ו דלי״ת ויהא ולפנים לאחור בזויות '
 שהלמ״ד החסיד בשם רבי׳שמח׳ כתב כאשר נוהגין אנו ו
 בדה בזויות הן ואלו זויות בלי העגולות האותיות יון }

 • טיכדססרשם זויות בלא הן ואלו חספףת

יא
 הסירגל התיבו״תוך רוב ויהיו יראים ספר לשון הג״ה

 ג׳איתיו' איןכותבין רוחות ׳7מ לסרגל דהל״ח
 או אחת אות כתוב אס פסול שאינו משמע לשיעה חוץ
 תע"בי זו הנוסח ז״ל אבי לשיע׳והמתמי׳כדברי חוץ ב'

מזוזה דין
 ב' או אחת אות יצא אס קפידא במזוז׳אין ומיהו הג״ה

 יעשה שלא ובלבד כשירה ואפי'כתב לשישה חוץ
 החיבורי' וכל התיימוני כתב וכן כקובה או כזנב אותה

 שלא במזוזה ג״כ נהגו ומיהו בגמר' בהדיא איתמר וכן
 אס פסול לא בדיעבד אכן לפיעה חוץ אות אפי' יצא
 שיעה כל בשיעו׳קצרות שנכתב מזוזה הרי״ח וז"ל יצא
 כשיר' ושלש ואחת שתיס או בג׳כשיר' או בכ׳תיבות רק

 עכ"ה-ובהרוקח פסול כזנב כתיב׳א׳ב׳וג׳כקוב׳או אבל
 אך ג' רק נוהגין ואנו תגין ד' יעשה בתרא את איתא

 בר יודא ר' נמי כתב גוונא האי כי כמהר״ת תרווייהו
 אותיו' דמספק׳בכתרי אחוס וזיל בתשובתו ברזילי
 המרבה פה על וקבל׳יש בכתרי׳מלג^ע להוסיף מועב
 דתגי מילי הני כל מצאתי עוד * משובח זה הרי בתמן

 מדברי ולא השמועה מהןמפי אצלנו ולא גפישי דקדוקי
 דעתו כפ• עביד וחד חד וכל כלום הגאוני׳ז״ל רבותינו
 בקוצי שידרוש חי היום אין בעונותינו כי בו המשגת

 כעורב עליהם משחיר אדס שוס שאין תפני התלתלים
 בתגיןמתפילין עעמיס קצת איתא ונספ׳המורה עכ״ל

 הז״ס על מצאתי החסיד ובקבלת הכל• לכותבם ונלאתי
: עכ״ה שניהם לתייג עוב לכן

 פיחת או הוסיף אס המייתוני בשם סח׳'ג לפון הלה
 וכתב עכ״ל לדקדק מצוה אך בה לן לית בתגין

 זיונים ג' צריכין אותיות ז' ואמ׳רבא וז״ל בסי' רא״ת
 מפוך אלא עגולה ראשו יעשה שלא פי׳ ג״ץ שעשנ״ז
 בני וראיתי תגין ג' האות ראש לכל שיהא ג״ץ שעענ"ז

 בא שלא בידם ועעות כזה מתגין ג״ץ פעענ״ז אדס
 הל״מ נמסרו האיך האותיות של גופן אלא ללמדנו רבא

 וז״ל כתב שמחה ורבינו • רא״מ עכ״ל בעלייתו
 שיש פי' זיון לזיין י״ת זיון שלשה צריכים ג״ץ שעענ״ז

 זיין כל בראש שיש כמו זויות ג׳ ואחת אחת לכל לעשות
 בהקומץ התוספות לשון • עכ״ל תגין ג' וי*מ יחידה

 אחד שמאל צצד שנים זיונים ג' י"א לץ שעענ״ז רבה
 כתב אשר בפירושיו י רש׳ אבל למעה ואחד למעלה

 מימיו כי נוהגים אנו וכן • כרא״ת דלא ידו בכתב
 ׳,גרס הקומץ פ׳ המיימוני של ה4הג לפון שותין אנו

 צריכין אותיו' ז׳ מאלו אחת כל ג״ץ שעענ״ז רבא אמר
בספר זיינם גרשום ורבינו שמאלי בראש פי' זיונין ג'

קדשים 1



שאמר ברוך כפר
 כאדם ידו בכתיבת בפירושיו רש״י וכן שכתב קדשים
 שאקעושין ויש ולפניו ציתיןילשמאצ ומניפו זיין שאוחז

 קנוני׳ תגים ומשמאל ומימין באמצע גדול אחד תג אצא
 תפילין רבא בשימוש' דאמרינן והא • עצמה האות מן

 ז' דנפשך ,נ דטוטפות 1ש"נ ישמע ש״ע ץ ג" שעטנ״ז
 ג' ג' הפרשה דלסוף* הארץ דעל צ' דדגנך ג' למזוזות

 ואפי' זיונין צריכין לא ג״ץ שעטנ״ז דשאר מכלל תגין
 הן פשוטות הן זיונין צריכין דכולהו כן אינו בתפילין
 זה ע"צ-וכל זיונין לבד קאמר תגין לענין א״נ כפופי'

 שעטנ״ז אותיות ק סמ׳ וז״ל ר׳ת בשם רבי׳שתחה כתב
 שסותכין ויש שמאל בצד זיונין ,ג אות בכל צריך ג״ץ
 ולשון:עכ״ל באמצע אחד ובמקל האותיות קרנות על

 ג' להיות צריכין שמאל בראש דווקא משמע המיימוני
 ש״ע ן ג" שעענ״ז רבא בשימושא דאמר והא * זיוגין
 בתגיןגדולי׳ תיירי התם ג׳ג׳זיונין כדלעיל כו' לשמע

וכן שיני״ן זד'ראשי ב$ל וגסמיי^י תקנות כעין שהן
 ג התרומה ספר ^נכ״ל וט׳ וצ' ע' רחשי בב׳

 ומתוך כלום מזה הזכיר לא המחבר רבינו אמנם
 ועוד • רא״ת כדעת שדעתו משמע דבריו

 מזוזות פרשיו׳של דב' אתזוזה אלא רבא אמר שלא ר״ל
 ורבינו רש״י זיינן כאשר זיונין שצריך פי' ושם קאמר
 שפירש״י כמו ג״ץ שעטנ״ז העזרי אבי לשון - גרשון
 וראי׳ יו״ד של מקוצו גרע דלא פסול זיין לא שאס

 בעי דלא הא פטור זיוני דבעי הא הבונה בפ׳ לאתר
 המיימוני ולשון •־ לעיל עיין כו' דאמרי' והא חייב זיוני

 כל על אותיות ז' בו יש ראשונה פרשה תזוזה תתיקון
 וב' דנפשך נ' דשתע ש״ע הן ואלו זיונין ג' ההן אות

 יש שניה ובפרשה טוטפות טיתי״ןשל וב' דמזוזות זיינין
 דגנך של ג' הן ואלו זיינין ג' אחד כל ועל אותיות ו'

 וכן הארץ וב׳טיתיןדלטטפתוצ׳על תזוזות וב׳זייגיןשל
 תגין ,ב יפתה פן של הפ' על להיות שיש הרוקח כתב
 כמין לעשות לו שנראה שלו תפילין בתיקון כתב אכן
 ב׳ע״כ בתוך כותביןפ׳ תפילין כותבי אבל פ' בתוך פ׳
 ועל ב׳תג ראשון דלטטפות הפ' על בתזוזות שייך וזה
 ב׳ ב׳ דוקשרתס הק' ועל דבקותך הק׳ ועל ב׳ דפן צפ׳

י• בתפילין וכן תגין
 כי כלל חבור בלי פתוח׳לתטה כך יעשה פתוחה מ׳1

 פסולה למט שתומה הת אס השפרי׳אותרי' כל
 בראש והיו״ד תוכות חק דמקרי תיקון בה יועיל ולא

 ארוך קצת יהא הת' ומושב לראש שוה ויהא בטוב ידביק
 משמו ז״ל שמחה ורבינו ז"ל החשיד כתב וכן הרה

 תרנגול של ראשו כתו אלא כך ולא כך ת' וז״ל
* עכ״ל כרבלתו אז עובר תזקתון ששזז

 י עגול ולא כזה לגתרי מרובע כך יכתוב סתומה □
 הספר פי לגמרי סתומה ותהא לס' תדמה שלא

 סתומו' כי יען עומדי' היו בנס שבלוחות וס' דת' אתר
 שבפנים לחתיכה היה ולא סביבותיהן בכל ועותדין היו

כ״א אותיות היו לא אז נופל היה ואס וחיבר סתך שוס
•• לגתרי אותו יסתוס לכן בעלתא נקביה

 ב' כתין אותו יעשה סתומה □' הרוקח וז"ל הרה
 העליוןלחוץ עתוד יוליך מעט אך לפניו וידבקנה

 להם שיש האותיות תן סתומה שהת״ס החסיד קבלת וכן
 סתות׳ שהמ״ס נמצא דמייתוני והג״ה • כדלעיל זויות

 הסתימות רק לזו ביץו שאין פתוחה מ' תכח עגולה
 כי ראי' זה שאין שכלי מיעוט לפי נ״ל אך: והפתיחות

 יכול כי עגולה להיות דינה פתוחה שהת״ס לימ׳לן מאן
 בקבלז הלת״ד שקלקלו כתו הסופרים שקלקלו להיות

 ועל החסיד קבלת על סותך ואני ז״ל הלוי טודרוס רב
 והמותחי' תפילין כותבי כל כותבים וכן ז״ל הנוסח אבי

 פתוחה הת״ס כותב הייתי כח לי היה ואס ותשכח ודו״ק
 סתיתות כ״א לזו זו בין שאין מחתת בזויות כן כמו

 זויות לענין בהו חילק לא החשיד שהרי ועוד ופתיחות
בפתיחות אלא חילוק שאין משמע א״כ עיגול ולענין

: בזויות יהא סתומה הת' והרי וסתימות
 והמושב עב והגרון עבה ראשה כך יכתוב כפופה נ

• לב' תדמה שלא ארוך
 בכתיבה אומנו' שתראין מאותן לאפוקי הרה

ופוסליןתלאכתן קצר במושב נו״ן וכותביןאותו
 נרא' ותהא התושב ארוךכתו או עב כ״כ ראשד עושק או

 לכתוב שיכול רק נו״ן של ראשה יתעט ע"כ ב' כתו
 יאריך והתושיב ודי בזה זה יגיע שלא תגין ג' עליו
 : ערה גימגום בלא לקרותו התינוק שיכול כדי בטוב

ויריכה עב וצזארה עב ראשה כך יכתוב פשוטה ן
: ן יי" ז ל תדמה שלא ארוך

 אותה תכפיל שאס כ״כ הנו"ן של יהיכה ויאריך הג"ה
 שזו רק אלא לזו זו בין שאין כפופה גון שתהא

 פשוטה וכ״ף פשוטה בצדי״ק וכןהדין פשוטה וזו כפופה
: הג״ה ע"כ פשוטה ון<׳

 מאוד ועגולה קצרה ולתט׳ לתעל׳ארוכה כך יכתוב 0
 התינוק שאין ואות אות כל כי סתומה למ' תדמה שלא

 כל פסול׳לכןיכתוב לקרות יכול טיפש ודלא לאח;יס7
 ג גמגום בצי בו הקורא התינוק שירוץ כהלכתו אות
אצלה אחרת אות לכתוב שיכול בעמידה כך יכתוב ע

 לקרב שצריכי' אמר הספר כי עד כזה יגיע שלא
 כל בין שיהא ובלבד יחד ותיבה תיבה כל של האותיות
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. שאמת ברוך ספר
 יערב שלא יזהר השער׳יגס כחוט הפחו' לכל ואות אות

 או לי קדש כגון אחת תיבות ,תב לעשות כגון התיבות
 כל יקרב לכן בכך פסולה כי אתכס כגון שתים מאחת

 לתיבה תיבה ובין הפתו' לכל השערה כחוש ואות אות
 לפסוק פסוק ובין וי״ו או יו״ד כגון קטנה אות כמלא
 בחדש כגון סתומה לפרשה " קטנות אותיות ב' כמלא
 הקשת כי ויהי עבדים בית ובין יביאך כי והיה האביב

 כגון הפתוחה והפרשה אש״ר היינו גדולות אותיות שלש
 בפ׳שמע ובשערך יביאך כי והיה בפרשה ימימה מימים
 אשר פעמים ג׳ כנגד פתוחה ואחת אחת כל תהיה

 שינת ואס ראש בשל בין יד בשל אותיותגין ט' דהיינו
 כמלא לשיטה שיטה ובין הספרים כל לדברי פסול

 ולרגלי ,תגי ולשתי ולראשה הלת״ד לצוארי השיטה
 למעלה הלמ״ד ראש יגיע וך׳שלא ון' זף' פשוטה הכן<
 דסיפרא אטבא כגליון יהא ולמעלת י למטה ,וק וף׳

 נראה אין אברהם ולי צפורן כחצי ,הגאוני ושיערן
 אלא צפורן אחיזת כדי שמפרשים העולם פירוש
 צפורן חצי הפחות צרירלכל שודאי לפרושס ,פי עשיתי

 אחרונה בשיטה ולמטה ד הלת לצואר השיטה למעל׳מן
 אותם יקצרו שלא וק' הך' לירך צפורן כחצי חלק צריך

 ויפסל כה״ג כל וכן לזיי״ן ,והק לריש הכ״ן< וידמה
 הציפורן אחיזת שפירשו ,ופירוש כן שיעשה מלאכתימי

 וק' הך' מרגלי ולמטה הלת״ד מתג למעלה היינו
 ואס רוחותי׳ ,מד גוויל מוקפין שיהא כדי והן זהנז״ן

 שאין מלמטה בין מלמעלה בין בקרוב כ״כ נחתכה
ג פסולה גזיל ,מוקפי לאותיות

 הזיי״ן יפחות לא החסיד בשם שמחה להבינו הג״ה
 הזייץ ירחיק ולא ע כזה אלא ע כזה ין שבעי

 •וית.ן מחצי לתעלה בצדה הנכתב כזה אלא שבעיי״ן
 זיין ה יטה ולא שבו ולזיי״ן ימין צד של לחוליא הפרש

 כל יטה לא וכן שמאל לצד ולא ימין לצד לא שבו
 שנאמר כמקל ופשוטין זקופין אלא האותיות ירכי

 תפארתך ארצך כותב וכשהוא נגדך יישירו ועפעפיך
 ומן הצדיק תן פשזט׳לתטה דכף כרעיה להאריך צריך
 תוך הוא יכתוב תפארתינו ארצינו כותב וכשהוא התיו

 כי למטה יגיע שלא אע״פ ן נ כזה ולא 11 כזה נון
 ראשי כל ירחיק לא לכן הנז״ן תראש הוא ,להרחי אין

 לתטה קרובים תיבות של שרגלי ואע״ש כ״כ אותיות
 את יכתוב אתאי דאל״כ אותיות עירוב נקרא לא א״ה

 אס אותיות ■עירוב נקרא לא הלא הנו״ן בתוך ■הוא
 לתעלה ,מקורבי שאינם אע״פ לתטה מקורבים ,יהי

 ראשי בקירוב אלא אחת תיבה נקרא דלא ר״ל אע"כ

 לכתוב יש שכתב נוסח׳זו תלשוןאבי וכןתשתע אותיות
 אצלה אחרת אות לכתוב שיכול כדי בעתידה הירא

 אחת תיבה להיות חיבור נקרא לא א״כ בה יגיע שלא
 תשגיחי׳בקבלת תהסופרי׳שאינס ולאפוקי לתעלה אלא
 שאר או התתי״ן וראשי הנא ראשי כל וכותבין רז״ל
 .יותר או קטנה אות כתלא תזה זה רחוק אותיות ראשי

 וזה בזה שדי וסבורים לתטה האותיות שמקרבין אך
 פסלתי וכן * לעיל הוכחתי כאשר כלל להיות יכול אינו

 ועירוב פירוד בהן ,שהי הישינזת אפי׳ תפלין הרבה
 הרוקח כתב וכן הרה :לי וקדש אתכם כגון תיבות

 קבלת שאר וכן ופסוק פסוק כל בין להני׳תעטחלק שיש
 התומחי' ,אפי אושטריך טעם להבין ואין הקדמונים

 בני אך לפסוק פסוק בין ריוח שוס כלל ,תניחי שאינם
 ביןהפסוקג שמניחי׳ריוח חילם ויישר נזהרי׳בכך פולין

הפתוחות כל תונה היה הר^ב״ןז אתנס הג״ה
 פעתי׳שאין שלש כולה ה־תורה שבכל והסתומות

 הרבה דקדקו שסביבו הגהו' גם בפרשיות כלל לטעו'
 לידות תאותה הזכירו לא תזה אכן והסתומו' הפתוחות

 ובין והיה לבין אביב בחדש בין פרשה כין פיסוק שוס
 נתצא ס״ת דברזב ואע״ג הקשה כי לויהי עבדי' ׳תבית

 כאשר הוא סופר טעות אולי הרבה וריוח הפיסוק שם
 יעקב ויצא פיסו׳פרשה על התייתני של הג״ה בעל כתב
 פיסוק דלית ב׳פרשיות ,כותבי נקדנים שתקצת תה זז״ל

 בתחלת כי היטיב כיונו ולא ויחי ויצא כגון בראשיהון
 בבראשית איתא וכן בעתזד כתב כאשר פיסוק יש ויצא
 תכל סתומה זו פרשה תה תפני יעקב ויחי ,בפ ■רבה

 שלישראל עיניהם שנסתתו מפני שבתורה הפרשות
 זה על דורש טעמים והרבה ,כו הגלות שיעבוד מפני

 ואילו דל רש״י כתב וכן תנחומא במדרש אית' וכן
 מסיפרא בדקתי וכן כלום שם הזכירו לא ויצא מפ'

 להיות כ ,ג׳ ומצאתי במעלתם שם להס יצא 'אספמי׳אשר
 ׳ עכ׳יל בדבר לפקפק ואין יעקב בזיצא פרשה פיסוק

 שאין :ריס הס בכל מפורס׳הוא שטעות רואה אני זהכה
 כטע^סופר לומר יכול אני גם כ א" ויצא ,בפ פיסוק יש1

 נראה שאין היא פלוגתא שמא או ׳דלעיל פרשמת בב'
 אחרי וו הנוס' אבי כדברי ,הספרי כל מכת כיל לפסוק

 שום להיות שלא ,אומרי הגהותיו ובעל ז^ל שרמב״ס
 עבדים מבית ובין לוהיה האביב בין פרשה פיסזקי
 ותשכח ס״ת בהלכות בדבריהם הקשהזדוק כי לויהי

 ספר את הנוסח בעל רוקה היה שקם יונ^ל כדברי
 . אתהתפליןשהיש פוסל היה לא !והגהותיו התיימוני

 סופרי* נל ,כותב; ו^• לעיל“כ פישוק כתובי׳עלא
מפילי!



שאמר ברוך ספר
 פיסוק בלי המיימוני כדברי באסטרייך תפליןהמומחי'

 שכתבתי הראשונים התפלין על מצטער וחני כדלעיל
 קודם פרשיו׳כדלעיל שני בפיסוק זו הנוסח אבי כדברי

ככה על מרי לי ושרי והגהותיו המיימוני את שראיתי
•• הגדול שמו למען

 במצח פכפני׳אלא הנקודה תגע שלא כך יכתוב הפא
 נוגע שאין כן כמו תהא פשוטה הפ״א גס למעלה

 או למעלה בפנים הנקודה תגע ואס כך כמו בפנים
ג הגאונים לדברי פסולה למטה

 * לזו זו הכפולות ידבקו שלא הרוקח כתב וכן הלה
 כפיפתו׳ יכוון א פ" ל״ז החסיד לפון לך והא

 לירך ולא לגגה נא מדובק יהא פלא ולאמצ׳הפא בפנים
 ג כפופה צדיק של בהלה ונו' רא"ס בלשון ועיין ע״כ
 שכותבי' כמו הפ׳עגול •יכתוב וז״ל דמיימני בהלה וכן
 וז״ל החסיד בשם קהדיא כתב הרוקח אמנם על׳ל הל

 כ״ף כמו עגול ונא מרובע ב' כמו הל לעשות צריך
 בשם שמחה רבינו מרוב׳וקכתב להיות צריך ?ה וכן

 ונהיגןלרבען זויות להם שיש מאותיות הוא ת7 החסיל
 לפעמים וכתיב ומנשה אפרים לבני כתב ' שהרי
 ועוד פ' במקום מתחלף הב' הרי ומנשה אפרים לפני

 והחומרי' במבטא ושווים קרובה דגופה ולא ב׳דגושה
 פכין טיתן יעשה שלא שאחו״ל ממה ראייתם ככף פ'

 כמו אחרו שהרי ראיה אין ומי' כף כתו עגולה והט'
 הצדיק של ראשו כפיהפך תאמר אלא צדיק ג' לא בן

 כתו כ״כ לגמרי דומה שאין אלפ כל נראה אז למטה
 עגול ט׳להיו' של שדינו ואע״ס בט׳ ל למחלף אתי כן

 נהירא לא גס * בריבוע הל כותבי' ',המותח ורוב
 להם שיש אותיות הוא ת' ז' ,פ ס' ח' ה' ד' ב' שהרי
 כפיפת" כ״א פשוטה לל לכפופה בין אין ואות' זויות

 תמצא ואיך שוות זויות לענין חשתע הרי ופשיטת'
 שכתוב זויו׳כמו בלי ריש כמו הפ׳הפשוט׳לעשות לוחך
 * ע"כ הלכפופה כמו בזויות לעשות נראה אך בפנים

 מעלה כלפי פני׳ שבצדיק היו״ד כך יכתוב הצדיק
 היוד של והזנב צדיק בורא׳פהוא על שמורה

לחוץ למטה ימשוך הצדיק ומושב הצדיק לצואר ימשוך
* כזה לעיין תדמה שלא ימין לצד

 לאפוקי הל לירך יגע היוד של הרגל זנב פי' הלה
 הצדיק של ליוד רגל שוס עושין שאין תאותס

 שכותבי' כתו צ כזה הצדיק לצואר היוד פני שתדבק אך
 באות הרבי' את ומחטיא פסולים הס במחזורי'ובזה

 יו״ד של רגל בין חדאשמפרידי' טעמי בתרי אחת
 פירוד אדוקי׳בלי להיות האותיות וצריכי' הצדיק לצוהר

 אלף של בהלה לעיל מהלם שהוכיח כמו וה' מק' לבד
 כי כדת לא אפר הצדיק לצואר היוד פני שמדבקיס ועוד
 נדבקו שחס ועיין הפילן בראשי כמו בעינן גויל הקף

 ידיעתי קצור לפי נלל השער' כחוט אפי' הרחשים
מסלקס הייתי כח לי היה ואס שנא לא הכא גס שפסול

 : עלה לוזיץ בארץ שעשית כמו הכרס מן
לו שאלו הבהיר מספר גדולה ראיי' מצחתי ודגה

 צדיק דכתיב והיינו יו״ד נו״ן זה צדיק מאי
 כתב וכן הנא' לשונם יבין והמשכיל עלל עולם יסוד

 לא הנו״ן שאחרי היוד הצדיקי' של עוקצין וז"ל החסיד
 עלל כעיי״ן ירא^ שא״כ הלון כפיפת עד יעקימנו

 הצדיקים כל שהיו תפלין הרבה בארפורט מצאתי וכן
 " ץעכ מהלא לפני אותם עייניןופסלתי כמו כפופים

 כפופה וצדיק פ'כפופה יריאיס במפר דאתו־ רא״ס וז״ל
 שיהיו כשתפשטן התחתון לצד עגונות להיות צריכי'
 עגולה אותה לעשות צריך הילכך פשוטות מכוונת
 עלל כזה בריבוע בולטות ולא כזה ימין לצד למטה

 נגד אין מ ל רא״ם בשם בתיימוני בהלה כתב וכן
זרות להם שיש האותיות מן הס' שכתב החסיד קבלת

:עלה ימין לצד למעלה
 הירד וידבק כךיריכהארוך יכתוב פשוטה צדיק
: ונו"ן לירד תדמה שלא בצואר בטוב י

 החיבור מן למטה פשוט' צדיק של הרגל ויאריך הלה
שתהא פשוטה הצדיק תכפיל שחס היו״ד של

: עלה כפופה צדיק
 מעוק׳והרגל פנים לצד והזנב ארוך יהיה הגג דקלה

 כזה לד' תדמה שלא ארוך יהיה שמאל לצד י
 וי״א הבק״י אותיות כל כי, שמאל לצד במצח והתג ק

 של וטעם במצח לפנים צריכי׳תגים בדיק״ה אותיות
 שלא דק' וכרעיה דה' כרעיה ותולין הוא אחד וה' הקוף
 שוב לאדם הקלה שאחר טעס כלל בגג למעלה יגע

 נוגעים התלויי׳ואינס הנקוד׳שבקוףושבה״א והיינו תשיב
 מתחת למעלה נקב באותה בתשובה ואקבלך למעצה

 אכתיר תשוב אס ו שביס של תערומת מפני הכבוד כסא
 מהדר אמאי הספר שאמר האות לך וזה כמוני כתר לך
שוב לרשעי' קורא שהקב״ה לריש דקוף האחרון תג

: נגד יערוך ימין רגל פי' תשוב
 ולא למטה זנבו יעקס קוף ז״ל החסיד לשון הלה

 מלמעלה קפל פשוט בגט מדאמר כנגדן פשוט
 אלמ׳משמע לא או לזבוב חיישינן אי מהו מלמט' וכפל
 זבוב ימשוך אס מעט לא הקו״ף רגל להאריך שאין
כס' נראה שיהא ארוך רגל לקבל הק' של הקצר הרגל

 כזה
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 ק כזה עגולין צריכי' דלשניהס ה כזה ולא 0 כזה
 ' שמאל רגל נגד ימשוך ימין 'רגל פי' ק כזה ולא

ג עכ״ה להבין יוכל לא אחר ן בעני כי
 וראשה לדלי״ת תדמה שלא עגולה כך יכתוב
 קצר ויריכה כזה לוי׳ו תדמה שלא קצת ארוך
ך כזה ששותה לכף תדמה שלא

 וזאת זיי״ן כמין האמצעי ראש כך יכתוב
־של שי״ן * חקיקת זאת שהשיגן אחרי ראיתי ״
 וגבי למו דת אש מימינו גבי למעלה שפי כמו לוחות

 בחקיקה בין זיי״ן צורת האמצעי שראש מכלל לך פסל
 אותיות שכל הדרשן הכהן ר'נתן וגס>רש בבליעה בין

 השי״ן מן יוצאים כולם המזוייניס היינו שעטנ"זג״ץ
 ראש וזה והסהמזויינין ר"תשין כישסה'נקרא

 ולהפוקי ג״ץ שעטנ״ז של זיינין והיא השין של האמצעי
 אינו וזה כזה יוד כמו האמצעי ראש שכותבים מאות'

 מקום עד החריץ צריךשיגיע אמר הספר כי להיות יכול
 יכול דאינו מכלל השק חריצי עד רבותינו ודרשו התפר
 ר' לדברי וגס כזה למעה יגיע לא כי יוד כמו להיות

 ראש וגס ץ ג" בשעענ״ז יוד שום אין הדרשן הכהן נתן
•• הדרשן נתן ר' מעעס זיין כמו הוא העיין של

לכתוב בהדי׳שיש כתב ל ז" שמחה רבינז אמנס ה הל
 שני בו שיש פין כמו בקמעיס שין וז״ל יוד

 ל על׳ אחד ביוד שמאל לצד והשין ימין מצד יודין
 היוד שיהא צריך הרוקח וז״ל הזה בלשון כת׳ בס״ה וכן

 איך היא ופליאה עכ״ל שבשמאל זיין בצד שבפ״קנדנק
 ולא יודע שמא או האלו קבלות זו הנוסח מפי נעלמה
 אבי קבלתי אחר הכל כתבתי עת' ועד עליהס השגיח
 כקבלת שמאל לצד אךשדבקתיו • זיין כמין זו הנוסח
 עכ״ל הגדול שמו למען יבחר בדרך יורנו והפ"י הרקת

 תה לומר יכול אני כי ראייה אין שמזה ונ״ל ה דג
 תחתיתו עד היינו השי״ן חריצי עד רז״ל שפי'

 תקנתי לכן כזה הירד של תחתיתו ולא כזה השי״ן של
 : עלה השי״ן שבדכוס תיקוני אצל כזה הפנים ל>יצ

 שמעתי כך דלת כתו התא גוף כך יכתוב התיו
 לי מה כי קפידא ואיןבזה כך פי' זרוע שאור

 ימין וירך כדין ארוך יהא שלה שגג רק דנת לי מה ריש
 מדובק יהא שמאל והרגל פכוניה לה תדמה שלא קצר

 פנים לצד ולא חוץ כצד הרגל 'ועיקום למעלה בעוב
 שפי' כמו האותיו' לעשו׳כל מצוה לכן 5לן תדמה שלא
 קצת. שפירשנו כמו עע׳ יש דבר לכל כי חיסר }לי לעיל
 יאריך בראש בין ביד בין הראשונים הנדעין וכל לעיל
 אשר כג׳פעתי' בשיטקאחרוני׳פתוחו' שיהא כדי מאוד

יג
 * הסופרים לכל פסול׳והוא אתר בענק כי פחו' מעע או

 כמו התיו לכתוב שיש בהדיא כתב הרוקח אמנם
 שקרובים הפני שטעמו ונ״ל ן דלתי" שני

 לעיל ופ״ה בי*ת גבי ז״ל החסיד שפי' במבעאכמו
 לה יש שהתי״ו ל 9ז החסיד כתב וכן הפ״ה של בהג״ה
 כותבי' וכן ופ״ה הלתי׳ד בקבלת לעיל כדכתבנו זויות

 כ' כהו והרוקח לעז החסיד קבלת אחר המומחי' כל
 5 וכו' הרי״ח קיבל וכן עכ"ל ריש כתו ולא דלתי]

 כי כלל אות בשום לכתחילה להאריך דאין נ*ל הלה
 הראשונו׳ בשיטות מעע מעט ירחי'התיבות אס

:עלה לעיל כדפי'
 שס דווקא לאו המתחלת החית בהלה לעיל דלה

 ראשי ומענין האותיות אריכות מענק כתבתי
עכ״ה- השיעין

 ואהבת של בתי*ו תעע .יאריך ריך של בפרשה
 דלי״ת בתוך דלי״ת כזה רגל יעלה וגם

 של הלת״ד יאריך הראש $ל שתע ובפרשת כזה ולא
 ובפרשת • רביעית שכשיעה הפתוחה בשביל קצת ובכל
 בראש בין לגתרי סתותה תהי' שמוע אס והיה
 יותר הדיו יקח שלא הקולמס בטיבול ויזהר ביד בין

 לכתוב שיתחיל ערס הקולתוס לנסות וצריך מדאי
 להתחיל וכפרוצה • לעיל כתבתי השס וכתיבת הפרש'
 קדושת ולפס ישראל תורת קדושת לפס יאמר אז לכתוב
 פרשה לכל יאמר וכן התפלין אלו טתב אני תפלין
 יקראנ'ויוציאנה ותיבה תיבה בל שיכתוב וטרם ופרשה

 • וכותב אומר ומשה למשה אותר היה הקב'ה כי מפיו
 להוציא שצריך שתחהוש"גוס״ך כתברבינו וכן

 החסיד כתב וכן • עכ״ה שיכתוב טרס בשפתיו
 מה שיבדוק עד השתית יכתוב אל תפילין נשיכתוב

 בכתיבת ויגיעה השס יכתוב שאם כהלכתו הכל שכתב
 הרוקי! לשון ־ ע״כ גניזה לידי השס את יביא אז השם
 דאמרי׳בתיקון בלשונו לוחך דיו עליו ונשפך הפס כתב

 דע אבל בלאו עובר השם מן אחת אות המוחק סופרי׳
 אלא כוונתו היתה פלא למוחקו מיתר כתב ע״ג הנטפה

 אלקי אלקינו חלקיכם חלקי' אל ה' בשבועו' וק״ל לתקן
 נמח^ צבאות אבל נמחקים אינס אדני שדי אלקיך
 צבאות נקרא דלא דאמר יוסי כר׳ הלכה שמואל דפסק

 עמי את צכאותי את והוצאתי שנאמר ישראל ע״ש אלא
 כתן נמחק מלפניו לשם הטפל כל וק״ל וכו' ישראל בני

 כאחרי© הונא רב פסק לאחריו אבל נמחק לה׳הלמ״ד
 אוכ״ם מאלקינו נ״ו כגון נתקדש שכבר נמחק באין

נתכוון אס נמהכ׳סופריס כתב " נמחק אינו מאלקיכס
לכתוב
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 הה׳ ומוחק ה' הד' עושה יהודה וכתה השם את לכתוב

 אבל ספרי' שאר על נאמר וזה הרוקח עכ״ל מאחרון
 היה אז הד'ה'כי לעשות אין במזוזות או כתפילין

 הכותב ובעיני בגיזה וטעון ופסול כסדרן שלא נכתב
 מעולם• לקדוש' •נחשב האחרונ׳לא שהה״א באס דצ'ע
 בתזוזה או בתפילין ושם שם כל שיכתוב קודם יזהר

 השם עד שכתב פי' לתעלה שכתיב תה כל שיקרא
 אותו יכתוב לא אז אתכם ה' הוציא עד היינו הראשון

 שוס דילג וחס בפרשה שכתב תה כל וידקדק שיקרא עד
 שכתב הה כל הדילוג אותו הכל ימחוק אז אות או חיכה

 כל בין וידקדק יקרא וכן אחרת פעס ויכתוב השס עד
 הפרשה שיגמור עד השם את שיכתוב שסושסטרס

 היה שאס ופרשה פרשה בכל יעשה וכן כולה ראשונה
 השם שכת׳זה אחר השם זה לפני דילוג או טעות נמצא

 אחרת פעם שם יעוד ולכתוב תחיקה שוס יועיל לא אז
 הגאונים לכל פסול וזה נםדמ!ן שלא כתובה היתה אז כי

 לשתה שלא נכתב אפי' שם שוס כלל למחוק אין גס
 בתחיקה מאוד ולזהר להחמיר ונכון לשמה כ״ש1

 שאר אפי' אלא יאבד פן בלבד בשס די ולא ובכריתות
 פי' הזה הגדול האף חרי שנ׳מה בתורה כנרמז חיבות

 דימו וכורתי' המיחקי' אף הזה גדול אף יבא החור מן
 פרשה אותה לגנוז טוב נ״ל לכן החורי שעיר לבני

 הפרשת תן השם את כורתין שהיו תתה אחרת ולכתוב
 לדיראון ילך מעט ריוח אותו קלףכי מעט להרויח כדי
 שסיים ואחר * ז״ל מהר״ס בשס המחיקות אלו וכל

 קודם היטיב בה וידקדק כולה יקראנה אז כולה הרשה
 וכן שלישית שיכתוב קודם לשני׳ השני'וכן ־שיכתוב

 נמצא שאס ראש של בין יד של בין רביעי שיכתב נורס
 שכתב אחר ראשונה בפרשה טעות או דלוג שוס

 טעות שוס נמצא אין אפי' פסולות כולן אז ארבעתן
 ג' לאלו קדש פרשה לכתוב ן רשאי ואין אחרונות בג'

 ואם * ופסנלין כסדרן שלא כתובי' היו אז כי פרשיות
 ג׳פסולי' אותן אז בראשונה שני׳ולא כפ' טעות נמצא

 הג' ויגנוז וברביעי בשלישי טעות שוס ואפי'אין
 ואם ראשונה לפרשת פרשיו׳אחרות ג' ויכתוב ■פרשיות

 אז כשני' ולא בראשונה ולא בשלישי רק טעות נמצא
 אחרוני' פרשיות ויכתוב פסולת והרביעית השלישית

 כסדר לכתבן דבעינן בזה ראשוני'וכיוצא לב' אחרות
 נהיה שמע יביאך כי והיה י לי קדש כגון בתורה שכתוב

 כל לדברי פסול מהן אחת בשום שינה ואם שמע אם
 כסדר שלא כתבו הספר כדאמר גניזה וטעון הגאוני'
 לאחרהשס רביעית בפרשת טעות ;תצא ואס ?גנוזו•

 הכל הטעות מאותו או הדילוג מאותו ימחוק אז האחרון
 בתפילין ;תלות אין פניס כל ועל אחרת פעם ויכתוב

 שיתחוק עד פסול מלא החסר נמצא ואם במזוזות ולא
 מזזות או ־ בחוזק מלא וכתב יד בחזק כגון היתר את

 שלא ובלבד הר״ו את ימחק אז מלא מזוזות וכתב
 יקלקל ובלב׳שלא זות מז או זק בח כב׳תיבו׳כמו נשארו

 כדל״ת נראה הוא תזיין כי לקרבם כדי תת׳ הז'ולא
 ג זות מז וכן כדלי״ת נראה היא שבחי"ת הפוכ׳וזייןשני

ובקהזיי״ן שביןהחי״ת הוא מוחק כשהיה פירש הג"ה
 לכ"ע״ואס פסול וזה תיבות נראהיכשתי היה אז

 שבחי״ת שני בז' שמאריך כגון התיבה את מתקן הוא
 לעשות כדי מלאחריו החי״ת שאחר בזיי״ן או מלפניו

 ו,ת כדל״ת שכחי״ת הזיי״ן נראה אז אחת תיבה מהן
 קבלת גבי לעיל זו הנוסח אבי שכתוב כמו ג״כ פסול

 הפוכה כדלי״ת החי״ת שאחר הזיי״ן וגם ,לפר״ת החי״ת
 מועיל שאין נראה לכן• עליה שמה שאין אחרי ופסול

 וטעוניןגניז' התיבות אלו ככל כלל ותיקון מחיקה שוס
 כגון מלא חסר כתב ואם " במזוזות בין בתפילין בין

 זובח שאור חמור החוקה והאמורי כחודש יוצאים בחוזק
 הראשון מזוזות שנפרש'שמע לטוטפות בשיככך מאודך
 החסר שכתב בהם כיוצא וכן הטוב'אותם ולעובדו שמוע
 קלקול משוס תיקון יועיל ולא פסול ג״כ נ*ל מלא

 שהתיקון דווקא היינו היתר שמות׳למחוק ומה האותיות
 לפי ברי״ש או בדלי"ת או בתי"ו או בכ״ף או בב׳ תלוי
 באריכות הדלי״ת או הכ״ף או ,הב אות מתקלקל שאין

 ויהרוג תנינא יביאך העבודה לאבותיך כגון מועט
 וכל גבוליך ויצהרך ותירושך ביתיר ידיך לבניך מבכור
 נותן הוציאך הראשון כמצו' אני מסופק אבל בזה כיוצא

 למטה והצדי״ק הנו"ן הארכתם מועיל אם בהן וכיוצא
 החיבור הועיל למעלה דווקא אן אחת תיבה להיות כדי
 על כה״ג תע״כ והמחמיר בראשונות ופסול למטה ולא
 אבי ותדברי ז״ל רי״ח מדברי ראייה כתבתי העיי״ן על

 מועיל שאין משמע לעיל אכן מועיל ראינו זו הנוסח
 דווקא אלא אחת תיבה להיות למטה האותיות קירוב

•• הג״ה ע"כ למעלת
 גניזה וטעון תקנה לו אין חסר המלא ימצא ואם

 שלא שיהיה משוס לתקן ולא לתלות אין כי
 השם יבא שלא כעצמו יזהר השם ירא כל לכן כסדרן

 כשהיא ימתוק המתיקו" את וכשימחוק ידו על גניזה לידי
 וטוב יפה ויהיה כקל ק ימחו אז האש אצל בטוב יכש

 מוחה שהוא נמו יתטשטש ולא מחיקה אות׳ על לכתוב
כשל פרשיות הד׳ כל יכתוב ולכתחילה " לחה כשהתיבה

יד



שאמר בחך ספר
 יחתוך אז והיה לס׳ הקלף יקצור ואס אחד בקלף יד " ■

 או ט״ט נרחב חלק לוהיה ביןשמע ויניח הנשאר הקלף
 ופרשה פרשה כל בין וכן כותב שהוא מכתיבה 'ת,פ

כפר בדבק וידביקס הפחות לכל זה כשיעור חלק יניח
 לא * מאוד תבושל תקלף עשוי הוא לעיי״ס שקורין "
 שקוריןבלוז״א דג תשל או ס״א מןהשור השלפוחית יקח י

 יבשלנה ואח״כ לייבש יתים ג' ויתל׳לרוח ררחיצ׳היטיב
 ישמרנה אז וכשתייבשה לייבש לרוח ויתלנה בחומץ

 קטנה שעה הפה בתוך תכניסנה אז לדבק וכשיצטרך י "
 לעולס וידביק לפרעה פרעה שבין החלק תתנו ומשח י' י'
 בקרע בדבק דובקי' דמגילה לק בירושלים איתא והכי י■ י'׳
 לא כי יחד הפרשיו' שתיפריס תאותס ולאפוקי ס״ת של ׳

: בספרים זה מצאנו '1ט
 לתופרן שיכול הרוקח וכן החסיד כתב אתנס הלה "י :׳!
 או לעיי״ם שקורין בדבק לדבק וצריך וז"ל ד ד
 דברי ידך על לאות לך והיה שנ' בחוט בתפירה יתפרס !׳ !׳
 יוסי ,כר והלכת' צריכין אין אותר יוסי ור' יודא ד' 1' יו'
 מהר״ס אתנס • לדבקס אלא לתופרס לא צריך שאין )1 ן

 כדברי לתופרו ואין בדבק לדבקו הורה מרוטנבו"רג ס
: עלה זו הנוסחה איי י י

 לבד פרש׳ופרשה כל יכתוב הראש של פרשיות והד׳ ־
 הרבה שכותבין מאותן לאפוקי אחד בקלף

 תזה זה הפרשיות כורתים ואח״כ אחד בקלף פרשיות ן י;
 זה קלפים תיני ג׳ לי היה זתןשכתבתי כל אברהם ואני ! ו

 שמוע אס והיה ולפרשת קדש לפרשת כי תזה עב יותר מיז
 כי והיה ולפרשה ארוכי' הס כי תאוד *דק קלףא׳ לי היה ויהרג

 עב יותר תעט קלף לי היה תהם קצרה שהיא 'ץל^זך
 היא שקצרה לפי עב יותר קלף לי היה שתע ׳ולפרשה

 אחת ולא ארבעתם בשווים הבתים יתמלאו ובזה ביותר
 אלי זה משוס תפילין נר היא וזו גדולה ואחת קטנה זזיטו

 שיכרכס טרס הטיב עוד בהן וידקדק יקרא ואז ואכוהו
 ראש ושל יד של הפ' בתחילת חלק שיניח ויזהר בשיער

 קלף כ״כ לו יש אס תהר״ם כדברי ההיקף *כל לגול כדי הט;
 פ״ת או ט״ט כשיעור חלק יניח הפרשה ולסיף י יפארוך

 קצרה אחת ולא שוות השיטות שיהיו ויזהר הפחות לכל
 שעושיןלמזוז' כתו לראשו תסופו ויכרכס ארוכה גתזואחת
 קוד׳שיכרכס יבש הדיו שיהא ויזה׳מאוד שתע כלפי ^אחד

 ידחק אל לכן תלאכתו ויפסול מבחוץ הדיו ידבק שלא ס; ,
 תדאי יותר עב הדיו ואם בכריכת תדאי יותר ^הפרשיות

 ויורד זו על זו ויגרוס פילש שקורין אבנים ב' יקח אז /׳י
 ידביקו שלא יפריד מה אותיות כל על מהם לק עפר

 אז וכשכורכם הדיו על עוביו מחתת מבחוץ האותיות ;ןט

יד
 עגל של מזנב וארוך חזק בשיער אותס ויכרוך יקשרם

 תטונף הוא כי היטב קודם אכןירחיצו ושור פרה של או
 על לכפר כדי בשערות כורכם בירושלמי איתמר והכי

 של תיקון כל לעשות טוב הטעם ומזה העגל תעשה
 יש וכן עגל של עון על לכפר עגל של תעור תפילין

 תעור הרצועות שעושין תאותן ולאפוקי רבא בשימושא
 בטלאי פי' במטלית אותם יכרוך ואח״כ עז של או תייש

 תחת השיער יכרוך אס קפידה ואין כשר קלף של
 ותלמוד ירושלתי תלתוד כי התטלית על או המטלית

 בשערו כורכו אותר ירושלתי ותלמוד חולקים הבבלי
 במטלית טולן להיפוך אותר והבבלי במטלית וטולן

איזה קפידה שאין וס״ג ס"ה כתבו וע״ז בשערו וכורכין
ג מוקדם מהן

 הקצובות כעדר שינייך ז״ל הרוקח כתב *וכן הלה
 אין ושכולה תתאיתות תןהרתצה״שכולה שעלו

 מבהמה זהו הקצובות כעדר שינייך * הכל שכל בהס
 הרחצה מן שעלו " משני׳ולפנים שמות׳להכניס טהורה
 מתאימות שכולה * עפציס בתי לשתה לעבדם שצריך
 לתקן ענין באיזה לכוון צריך קטנה שמע שפ' אע״פ
תסירו' בהם שאין בהם אין ושכולה • בשוה להיות הבית

* עלל בחברתה אות ליגע ן שאי ויתירות
 הריב״ש וז״ל וסמ״ג מקורבי"ל הר״י כ' *וכן הלה

 בס״ג אבל ההיקף לגול לכדי ה תצריךבתחילת
 קלף לו אין אס נרא' ת״ת היקף לגול כדי תצריך לא

 את עליו ולגיל ד׳פרשיות עליו לכתוב שיכול כ"כארוך
 כדי יניח ולא פרשיות ד' לכתוב טוב יותר אז ההיקף

 ד' לכתוב לכתחילה צריך שללע אחרי ההיקף לגול
את לגול צריך ללע ולא אחת חתיכה על פרשיות

: עלה ההיקף
 כתב התיימוני וכן הלה ימי כל אברהם אני1

 במטלית לכורכו - כשניהם עשיתי
 המטלית על ובשער המטלית המטלי׳ועל תחת

 להיפך יש ובירושלמי ראש של כריכות ואותו
 וטולין בשערו כורכין הפרשה של ברוחב יכרוך

 ויש ס״ג עלל במטלית שידחוק כדי בעמידתו
 ג כשניהם לעשות יהי' ואז הפרש׳לתעל׳יחד

למט'ולמעלה דקת הפרשה
 הפרש' ויהפוך קצותיו מפני בידו השער ויחזיק ויתפוש

 ממיל'בלא השיע' שיעמוד פעמי׳עד כמה סביב סביב
 מעט להפוךהשיע׳מעט רניתנו בהיפוך קשיר׳אלא שום
 השיער ישבר אז בחוזק בשיע' יחזוק לא אצבעותיו בין

ואו מאליו ויעמוד לך יניחנו אז הרבה כשיהפכנו אבל
יסתכל



עא&ר ברוך ספר
 פתיח' של כלל מהו • פתוחה הפרשה היכן ״יסתכל

 הפרשיות בהכנסת ימינך ליד לעולם תהא הפרשה
 לצד הפתיחה יהיה לא כהלכתה יעמדו ואז -לבתים
 הפרשיות יעמדו אז לבתים הפרשיות בהכנסת לשמאלך
 לכן ופסולים למטה וראשיהם למעלה רגליהם ■הפונות

 הפרשה שיקרא הקורא לימין הפתוחה שתהא מאוד יזהר
 פתוחים שיהא בזה ידקדק גס * אותם נקיתפרו מיד

 ־וזהו הקורא ימין כנגד בראש בין ביד בין הפרשיות
 נגד העומד אותו וזהו הקורא ימין כנגד העומד אוחו

 * הבתי׳בסכין עור כשיפתח מיד לקרו׳בה שיכול המניח
 ומכניסים בזה מדקדקים שאינם מאותם ולאסוקי

 הפרשה סתימת והופכים כונה בלא בבתים הפרשיות
 כי אחוריו אלא לקרות יכול אין אז הקורא •מין נגד
 הפרשה ויכסה " המגיח לאחורי נהפכה הפתיחה דרך

 וערב בשתי זה עבר5ן זה קצרים קלפים בב' יד של
 אותסבמטלי׳ ויכרוך יותר ומעט הפרשה נשיעו׳רוחב

 שחורה רצועה הבית על ויאיים מאליהן ויעמדו בשיער
 יותר ולא פחות לא הבית בשיעו׳רוהב מעברתא הנקרא
 הזרוע לרוחב והיינו לשמאל מימינו הרצועה וישים

 בשל וכין יד בשל בין הרצועה מקום שהיא והמעברתא
 שתהא והארוג׳ התיתור' נגד צדדיה מב' יקצר ראש

 מרובע התיתורא שתהא כדי קטן כמגן המעברת'
 תור ויעשה צירק״ל הנקרא במחוג אותה וימדוד לגמרי

 יכולה כאשר ארובה הנקרא העליון בטבלא מרובע
 החור סביב וזויות זויות ככל בארובה הבית בין ליכנש

 כדתניא ובאלכסון לגמרי מרובע שיהא הבית סל
 ג ובאלכסונן כתופרן רבא ואתר הל״ת תפיליןמרובעות

מכמה לאפוקי שמחה ורצינו הרוקח כתב זה וכל הג״ה
 הרצועות והופכים בזה מכוונים שאינם אומנים

 כל לשון כי טעות וזה הזרוע לאורך לאחור מפכים
 ויכוין הזרוע לרוחב ,כדפי זה לצד זה מצד הספרי׳הוח

 של מןהעורות יכרות ואז י הקורא נגד הפתיחה שתהא
 העור שתהא כדי והיריכי' והצגאר הראש הרצועות

 ומן בעיגול סביב סביב רצועה תמנו ונכרות ־ עגולה
 תרובעו' קטנות חתיכות יחתוך ויריכים והצואר הראש
 ואחת אחת ככל ויעשה אצבעי תרתי על אצבעי תרתי

 בין הבית על אותם ויפיס הכית כשיעור מרובע חור
 עד שיגיעו עד זה על זה אותם וידחוק לארוב׳ תיתור'

 לא ,השיני של ,ותחתיה קרקעית' היינו השיני״ן חריצי
 קשה מעור ארוך עור יכרוך וגם יותר ולא פחית

 ומעברת׳ חיתורא בה שתהא לבד בסיד הנעבדת
 העליון הטבלא התחתון עור היינו תיתורא בארובה

 שאחורי הכפילה היא מעברתא ^תוכה נצגס שהכית
 יש וגס והנה הגה בה נכנסים שהרצועות מקום הבית

 על העוברת רצועות לחותה תיתורא מעכרא' קוראי'
 לעיל כדפי׳ הזרוע לרוחב לשמאל ימין יד של הבית
 והוא תיתורא זו לרצועות שקורי' גאונים ויש • עלה
 זה לצד זה הצד המיס על עובר שהגשר כמו גשר מלשון

 תפיר' ועד מהתפירה הבית כל עובר׳על זה רצועה כך
• עכ״ה לשמאל מימין

 על בעודנו הכית על הרצועה לתקן יותר וטוב הג״ה
 שמשים ממה יותר שלה ריבוע ניכר ואז הדפוס

 הפרשיות הכנסת לאחס התפיר' בשעת הבית על
ג עכ״ה בבתים

 יקח כאלכסונן גמור ריבוע שיהא יכוון וכיצד דרה
 באותו ויכוון הארוכה על עיגול ויעש' צירלל

 השערה כחוט לגמרי מרובעים שיהו נקבים ד' עיגול
 אלכסון יהיה לא בע״א כי ממילא אלכסון יהיה אז

 אע״ג כי גדול טורח י״ע כלל הריבוע עס מכוון
 הין האלכסון הדה נקבים ד' בכל מכוון הוא כריבוע

 גדול כיכ העיגול ויעשה כדפי׳לעיל ,יעש לא אס מכוון
 רא״ס וז״ל בית של תפירה כשיעור ריבוע בתוכו שיהא

 יעקב ,ר למדנו מרובעות פי׳ מ״הל מרובעים תפילין
 מרובעות יהו כולם מן בתים הד׳ שעשה לאחר ז*ל

 ריבוע' שוה שאז אחד בית ברוחב ד׳בתיס ארוך שיהא
 תפילין שהקלו מי דתניא והיינו יד של תפילין לריבוע

 אחל על עור טולה ראש של תפילין ב׳ לו ויש יד של
 מרובעים רבא אמר שוה ריבועס אלמא והכיח מהן

 העור יכוון שלא בתפירתו ישמור ובאלכסונןכי בתופרן
 זה על שמחה רביגו וכתב : עכ״ה באלכסון ויפסיד
 בתים ,ד שהכניס מהם אחת על עור טולה נקט דווקא
 עצמה בפני נכתב ופרשה פרשה שכל אע״פ אחד בכית
 ולא בקדש דמןעלין נכון לא אחד בבית להכניס מ״מ

 עלייהו דאתני' צ*ל היא הלתה הזהנה ולה״ד הורידי(
 צריכים הגתים פירש״י הרוקח לשון : עכ"ה מעיקרא

 התפלקעצתן הלא קבלתי לא הקטן החבעי׳ואני להיות
 התחתון העור הטבל׳הוא יכגו׳:מרוכעיס צריכקלהיו׳

 ביארבתופרןובאלכהונן ורגא מופכגי׳בתוכו שהבתים
 שהתפירז׳ ואע״ס עגולות מרובעי׳ולא סיהי׳התפירות

 בזויו׳פסולו' לגמד הכוון אלכסון בהן ואין מרובעים
 כמו צד בכל תפירות ג' תפירות י*ב לעשות וקבלנו
 צד בכל ג' מלאכים י^ב וסביבו הכבוד שעליו הכסא

 עכ״ל: צד בכל שבטי' ג' שכטיס ההשנןי״ב שביב ולכן
שיהאריות כדי הכית של מןהחור ,הד׳נקבי קיףךח

כין ■



טו שאמר ברוך פכר
 של הקנה רוחב כשיעור כחור וכין התפירה ־כין ;
 לסרשין' התפיר' יגיע שלא כדי צדדי' ר' מכל תבן \
 לגמרי מטוניס שירטוטין הד' ויעשה מלאכתו ויפסול \
 לגמרי מכוונים התפירות כל שיהיו כדי לנקב מנקב /
 על במרצע ינקוב הנקבי׳שלהתפיר׳וחז ?מרובעי'מכל ,"

 שוות התפירו׳יהיו אז תיתור׳וארובה הד׳שירטוטקדרך
 ג' צד בכל יהיו ואץ ראש בשל בין יד בשל בין כולן

 מימינו צדדים לב' יכוין אכן תם שבטי כנגד תפירות ׳;
 העוברת הרצועה באמצע אחד נקב שיהא לשמאלי ׳;?

 והתיתזרא החרוב' עם אותו לתפו' כלי יד של הבית על
 תכירו' י״ב סביב יתפרוה אז מעמדה על להעמיד כדי
 פעם עוד ויתפור יחזור ואז שהתחיל למקום שיבא עד

 לנקב נקב שכין מכיסה העור כל שיהיה עד להפך שנית "',י
 בכל או קשה בעץ אותם תיישר התפירו׳אז יעקיתו .ואס

 ובשל בתפירות מרובעו' הזויות ויעשה חותך שאין דבר '$
 בית שבין החריצים נגד צד לכל נקבים ג' יעשה ראש '
 לעבור כדי החריצים מכווני׳כנגד הנקבים שיהיו לבית ׳?׳

 כל נגד וב׳נקבי' עיכוב שוס בלי התפירה חוט ביניהם
 והפרי׳ מנשה תוספי' י״ד התפירות יהיו ואז ושי? ן שי" יק

 צריך אין קטנים בתפילין אבל גדולים בתפילין וזהו י■1:
 י״ב התפירו׳ יהיו אז ושי״ן שי״ן כל נגד אחד נקב כ״ח ימ

 ראשיןוהיה ד' של שי״ן בו שיש בבית קדש פרשה וי^יס ר י
 והיה שלישית בבית ישראל שמע שנית בבית יביאך כי

 שיהא ראשין ג' של שי״ן שבו רביעי בבית שמוע אס י׳יער
 שמוע אס והיה שמע הקורא לימין יביאך כי והיה קדש מ

 כתובין שהן כמו הקורא אותם שיקרא הקורא לשמאל
 הנחתם סידר וזה מאוח' ומאוחר מוקדם מוקדם בתורה ףז

 : ומכילתא רבה ושימושא והמיימוני לפרש״י גי׳ י
 שרירא ולרב גאון האי ור"חורב ר״ת לפי' אבל הלה ;׳'׳״

ר' שכתבו הגאונים ותשובת האלפס ור״י גאון
 והי' קדש התיקון כך ברזילי בר יודא ורבעו ט״ע יום^ ^'י
 והשיני״ן הדדי בפני׳גבי ההרות שמע שמוע והי׳אס כי יסצה

 מ*מ אבל שבבתים בעור הקתטין שיני״ן נגד מבחוץ
 לר״ת ואסשינ׳פסול ככתובי׳בתורה לר"ת צריךלכתוב :ווו

 שהכל יד של ר״ת תפיליןשל לכתוב והרוצה לרש״י כמו נ^1
 שמע פרשה ויכתוב אס והיה נגד חלק יניח אחד בקלן^

 לאחוריו חוזר שמע פרשת כשכתב והח״כ הקלן< בסון! יה"׳
 שינה ואס שהניח החלק במקום אס והיה פרשה ויכתוב צח ל

•• בס״ג כתב זה בלשון עלה לר"ת פסול
 מרובעו' שיהיו הקציצר' יכרות התפירה ואחר הג״ה ני■1צדי

: ע״ק צירק״ל שיקרא בחוג ויתדד
 הקורא ימין נגד הפתיחות שיהיו תמיד ויזהר

 העודפי' העור יכרות בנרתיקו שיכניסו וטרם
 עד בעומק לב זויותיה לד' למטה הבתים על

 עור כל לכפול שיוכל כדי הבית שבתוך כפליס אותם
 הבי׳בארובה יכניס ואז עיכובא בלי סביב סביב הבית
 שוה שתהא כדי הפרשה של מושב שהיא התיהורא וכנף

 כשיעור התיתורא ובין הבתים בין אחד קלף ישיס אז
 יתפרן ואז למטה פיהן לכסות כדי הפרשות כל רוחב

 השיני״ן יהיו שלא יזהר ולעול כדפי׳לעיל בריבוע יחד
 יותר ולא פחות לא התפר עד השיני״ן חרוצי ־ מכוסין

 המחנך יוצא ואז סביב לפ וכשתופר * כדפי'לעיל
 כ״פ הנקב לאותו הסמוכה התפירה תחת החוט לסביב
 ויעלה השנית בנקב יכניסנה ואז בלא שטי'ך הנקרא
 בין התפירה חוט יעבור ואז הארובה חן למעלה המחט
 שכנגד בנקב המחט עור לשלישית״ויאחוב השנית הבית

 יסכג ואז התיתורא תחת " למטה המחט ויצא החריץ
 פעם עוד ויתחוב לפ כבראשונה החפירה סביב החוט

 בין ג׳ פעס עוד יעבירנה ואז הארובה על ויעלנה ג'
 ,צרץ האמור הספר דברי לקיים לרביעית שנישית
 ובית בית כל בין משיחה או גידין של חוט להעביר
 כל כי ניכר חריץ שיהא בית כל בין ביניהם להבדיל

ג פסולה ניכרין חריצין שאין בית
 ,עהוקי הבתים עושין שאין און מפועלי ולאפוקי

 אינם וגס ביניהם ליכנס החוט שיכול י
 תפירות התיתורא מן למטה ועושין לעיל כדפי' עושים
 מחתת התפירות אות' כי מנייהו חורבה ונפיק ארוכו'
 ואו הראש זיעת ומן החמימות מחמת ירקבו אורכן
 ל נשברו אס בתלמוד דאתר התפירות לכל פסול

 כל ופסול יתקן לא ג' אכל יתקן התפירה של תפירות
 לא כי ובעו״ה בכולן חדשות תפירות וצריך התפירות

 ואיכא בפסול ומברכין בזאת מדקדקי' אדם בני הרבה
 שיגיע וצריך :המיימוני לשין כו'וכן משו׳לאתשא

 היה ואם התפר מקום עד ראש של תפילין סל החריץ
 לכל ניכריס ראש של ד ראשי״ן ,הד שיהו ניכר החריץ

 פסולה ניכר חרוצס אין ואם כשרה התפירה מקום עד
 בית בין להבדיל ביניהם גידים חוט יעבור לכן

 ככל התפירה מגידי גיד להעכיר פשוט ומנהג לבית
 שיהא צריך שמחה רכינו ולשון :ל״עכ משלשתן חריץ

 מדאי יותר מהודקים ואס כבתים ד׳ בין ניכר החריץ
 עכ״ל ביניהם משיחה או חוט נותן ניכר חריציה שאין
 שאין נכריס החריצין שאס דבריו מתוך משמע א״כ
כאן עוד עכ"הג חוט שוס ביניהם להעביר צריך

 ןו הנוסח אבי ל״ז אברהם הרר של מיסוד מצאתי
והנה ח



שאמר ברוך ספר
 החושי' על מקפיד זה הנוסח שאבי רואה אני ד!נה1

 למערב ממזרח בקרקעי'התפלין שמעבירי'
 אין רבותינו ושאר ובשימוש׳רבא עתיקא בנוסה אמנם

 ממזרת התפלין בקרקעית החועי' להעביר מקפידי'
 המתתלת אחד גאון בשם עתיקא נוסח והוא למערב

 רב אמר חננאל רב אמר : עכ״ה חננא׳ רב אמר
 ארמי כלשון גשר תיתורא פי׳ הל*מ תפלין של תיתורא

 רצועה יקח יעשה וככה תפלין של עליונה רצועה והיא
 וערב כשתי יד של התפלין על וישימנה דקיק׳ אחת

 כגפר עומדת והיא התפלין תפירות עס קצוותי' !יתפור
 המכסה עם קלף הקמיעות תחת ולישוויה הנהר על

 התפירה ליזה׳בשעת וצריך מלמס׳סביב התחתוןהחוזר
 בד׳ סביב יד של קגולין ותופר כקמיע יתחוב סלא

 וענין זרותה בריבוע שליראש וכן בריבוע קצוותיה
 השינן בב׳שרשי וב׳ ד׳בד׳^ויותיה י״ב למצוה התפירה

 הבתים חריץ היכר במקום מכאן המעברתות כנגד וג'
 וכתב י״ב כאן הרי המענרתות נגד מכאן נמי וג'

 מלכא שקלת' דני נשר עפרה היה אם רנה בשימושא
 ואי לוי שמשא יהודא מלכא פי׳ עשרת להו הוו ושמשא

 והוו ואפרים תוסיפת׳מנשה דני דמי שפיר ארבסר הוו
 שבעי כנגד תפיר' י״ב לתפיר הדבר ותורף י״ד להו

 ולא אחד להיות בחוע וצריך ועייל מנפק לבד ישורון
 ההועי' נפסקו ואם רבה כשמושא כדכתב פסיק'

 צריך ראש של תפלין שתפר ולאתר פסולין בתופר'
 מחובר שיהא ביעוד ראש של תפילין שתפר חוס ליעול

 כל בין יעשה וכן התפירה עד לבית בית בין ומכניסו
 פעמי' שתי אצבע כל הכנס׳בין זו ותהיה ואצביע אצבע ־

 ממזרת התפלין בקרקעי' החוס מעביר עושה הוא וכן
 כין שהוא כלומר החריץ על החוע חוזר ואח״כ למערב

 שניה פעס מעביר ואח״כ שמוע אס לוהיה שמע פרשה
 הכנס׳ ונמצ׳שתהיה תחילה שהעבירו עצמי נקב באותו
 רז"למעברתא החועי'שקורין ואלו פעמים שתי התוע

 תדא כל וכן רבה כפימושא המרי הל״מ שהיא דתפלין
 ולהדקי' למע' מלמעל׳עד גידי תרי למעבד בעו ותדא
 מעברת׳נמצא נקרא והס דלתופרןשפיר היכי כי שפיר

 לוהיה שמע ובין חועין שני יביאך כי לוהיה קדש בין
 וכפי*" מעייל מלכד דאמר והיינו חועין שני שיווע אס
 לשל קודס יד של תפילין ויעשה ויכתוב קדימה דין

 דכתי׳וקערת' הקדימו קרא הא כי ראש
של הקדים אס אבל עיניך בין ולטוטפות ידך על לאות

 " כלוס בכך אין יד לשל ראש
 דלי״יץ השירות ד׳ לן הוי קשירה ,ובת; קשירת דין

 השי״ן אותיות דהא סדר הוי הכי ומשו׳ יד לשל קודמות
 יד של ברצוע׳ י' ואח״כ הראש של דפוס של כתוב׳בעור

 הקשירו' סדר היא והכי שד״י האותיות ומצערפיןמאלו
 וישיש בנרתקו לה העשוי במקום הרצועה יכניס ד' של

 ומציע פניו כלפי הרצועה ויחזיר ארכבותיו התפליןעל
 שמחל שמצד הרצועות ויהח שוות שיהיו כדי הרצועות
 ימין ושל כעמב׳מלמעה יעשנה ארכבותיו על בהיותם

 הפנית העניבה על לשמאלו מימינו ומוליכו כן כמו
 קצה אותה ויקת לנמין משמאל העניבה מתחת וחוזר

 על ויכפלנו למעלה ממסה שעלה השמאלית הרצועה
 ויכניסנה למסה מלמעלה לכפול השמאלית קצה ארקן

 זרוע של וקשר * ד' ונמצא העשוי השמאלית בעניבה
 וימצעו* בנרתיקו לה העשוי במקום הרצועה יכניס הי'

 לבדו ויקשור האחד קצה ויקח שוות שיהיו כדי הרצועה
 הקשר אז ונעש׳יו״ד הקשר בתוך השנית הקצת ויכניס
 מרווחת אינו ראש של וקשר היתר בלא ונדחק מרווח
 אבל בראש להרוויח צריך ואין עשוי׳ועומדת והיא כלום
 הצורך כפי וקשרה ומרוויח' שמניחה זמן כל זרועו בשל

 הנחתה עת בכל ידיך על לאות וקשרתם כדכתיב
 קשירה צריך אין ראש בשל אבל הקשירה היא והרווחה

 עיניך בין לסעפות והיו כתיב ולכן הרווחה ולא כלל
י. :ז"ל ברזילי יודא רבי עכ״ל

 כתב שמחה רבינו אמנם הרוקח כתב וכן הג״ה
 של בקשר כתב שוס שאין דמילתא נמסקנא

 ליכנס' מותר והיה יד בשל ולא ראש בשל לא תפלין
 בו שיש לבתיס מחוברים אינם אס הכסא בבית עמהס

 תאמר שלא פי' הל״מ תפלין של קשר עוד וכתב שי"ן
 לשבור או קשר הרצוע׳בלא להניח רוצה אם הוא רפות
 אין וגס לקישרז שצריך הל״מ אלא דמי שפיר הקשר

 חתול הבאתי וכןלעיל עכ״ל• שבידינו מקבלה לשנותו
 שאין משס והוכיחו שבבתים שי״ן תקון אצל רבה מקומץ

ג עכ״ל ברצועה אות שוס
הרצועות שיעור

 רוחבו הרצועות שיעור הרוקח לשון לך והא הלה
 השיעור מזה פחות היתה ואס שעורה כאורך

 על שיקשר עד יד של קשר מן וארכו כשרה חיעה עד
 ורצועות* אצבעותיך על קשרם שם על אמצעית אצבע

 והולכי׳ וענקי׳לגרגרותיך שס על לצואר סביב ראש של
 והא ־ עכ״ל לשרך תהא רכאות שס על העיבור עד

 היינו כריסי עד ולימין החזה עד לשמאל עתקת נוסח׳
 בין שליד בין רצועה לו שמתהפך מי ולכל עיבורו עד
מצו׳צריךלכוון דבר כל כי כתענית לישב צריך ראש של

דעתו



שאמר ברוך ספר
 דדבריקדושז תפילין רכ^ש כמצות' ולעשותה דעתו

 צריך לכן תענית צריך כמצות' עשה שלא וכיון הן
ג עכ״ל מאוד בהם ליזהר

קדושה תשמישי רק
 נגנזים קדושה ותשמישי נזרקים מצוה תשמישי ר ת"

 ושופר ולולב סוכה מצוה תשמישי הן ואלו
 ספרים דלוסקאי קדושה תשמישי הן ואלו וציצית
 עכ״ל ורצועותיהן תפילין של ונרתק ומזוזות תפילין

 וזהיר זריז יהיה ית' השם ירא כל לכן י הברייתא
 ותיתורא מעברת' הן תפילין עניני כל ולגנוז לשמור

 והבתים והארובה התיתירא בין של החתיכות והן
 עצמן הפרשיות וכ״ש בהם כרוכין שהפרשיות והמלאים

 הן תפילין עניני כל ויקח חרס כלי יקח גניזתן וכיצד
 כלי באותו וישימם שגגות מחמת פסולות הן בלויין

 ז״ל המיימוני כתב כך ת״ח קבר אצל אותו ויקבור חרס
 אפי' נזרקים לסוף יהיו אחר בעניין כי הגאונים וכל

 ימים גניזה שם אין כי הקודש בארון אותו כשגנזו
 אין ראש של תפילין ז״ל רמב״ס לשון לך והא •* רבים
 חמורה מקדושה מורידין שאין לפי יד לשל אותה עושין

 רצועת וכץ ראש לשל אות' עושת יד ושל קלה לקדושה
 אבל כשלבשן בד״א יד של לרצועה עושין אין ראש של

 ליד להחזירם רצה אס מעולם אדם לבשן שלא תפילין
 שתעשה עד עור עליה עולה עושת הוא וכיצד מותר
 רבי' כתב זה ועל המיימוני: עכ״ל ידו על וקושרו אחת

 שמכניס מהן אחת על שעול׳עור נקע דווקא "ל ז שמחה
 בפני נכתבת פרשה שכל אע״ס אחד לבית בתים ד'

 מן הפרשיות להוציא אבל אחד בבית להכניס עצתה
 מתירין לת׳יד ואפי' לא אחד בבית ולהכניסם הבת־ס

 לא קדוש' תשמישי אבל מצות תשמישי ה״ת לבגד מבגד
 אפי' היא מלתא הזמנה ולת״ד הורדה דליכ' בלו אא״כ

ואס יד לשל עושין אין לראש שהזמינם אלא הונח לא
:על׳ל מעיקרא תנאה מהני לא הונחו

התפירות נפסקו דין
 התפירות שנפסקו תפילין המיימוני לשון לך הא1

 זו בצד זו נפסקות התפירו' שני היו אס שלהן
 אלו הרי זו כנגד שלא זו אפי' תפירות ג' שנפסקו או

 עבלה שפני זמן כל בחדשות אבל בישנות בד״א פסולות
 העור מקצת שאיחזיס כל החדשות הן ואלו קיימ׳כשירה

 נפסק ואין חזק והוא התפילין בו ותולין תפרו שנקרע
נפסק הוא אלא בו לתלות ראוי אין ואס חדשות אלו הרי

: ישנות אלו הרי
הרצועות נפסקו דין

טז
 תופרין ואין אותה קושרין אין שנפסקה רצועה

 אחרת ועושה וגנזה מוציאה אלא אותה
 כשיעור ורוחבה אורכה שיהא עד הרצוע׳פסולין ושירי

: ז*ל המיימוני ל4עכ יותר או
 אות ודין שניקב אות ודין אותיות עירוב דין

שנמחק
 דכרכו'־ בירושל׳פ^ד ודל ז״ל שמחה רבינו מספר

 ואית כשר תני אית האותיות עירוב אומר
 ליד אומר ר׳יוחנן בשס שמעון בר אדא רב פסול תני

 ארצינו כגון מלמעלה פסול ומ״ל מלמעה כשר
 של תוכה ניקב ליה* איכפת לא נוגעת שאס תפארתינו

 ואס פסול לאו ואם כשר צדדין מכל מקיפו גויל אס ה״א
 קענה ירך נשתייר אס אבל פסול ה' של יריכה ניקב
 יכול עיפש ודלא חכיס דלא התינוק כי כשר יו״ד כמו

 ואס יריאיס מספר רא״ס -לשון •* עכ״ל ה לקרותה
 מייתינןינוקא נקרעו או ונמחקו כדינם האותיו׳נכתבו

 שירי כמעיקרא בה מיקרי אי עיפש ולא חכים דלא
 רמי רבה בהקותץ במנחות אמרינן והכי וכשירה מצוה

 הוי״ו ליה איפסק דיקרלי בר רמי דהוא תמרי כר
 אייתי זיל א״ל זירא דר' לקמיה אתי בנקיב' דויהרג
כשר ויהרג ליה מקרי אי עיפש ודלא חכיס דלא ינוקא

• עכ"ל פסול יהרג קרי אי
 בלם מ ר מכפד ויתירות החסידות אלו
 וי*ו מלא הוציא • ליו מלא זכור * וי^ו מלא במר

 חסר בחדש * וי״ו חסר יצאיס * ליד מלא
 חסר החתי • לד מלא יביאך * יו״ד תצא האביב • ו וי״

 ליד ומלא וי״ו חסר ־לאבותיך ליו חס־ והאתרי ליד־
 חסר ראשון מצת * וי"ו חסר בחדש * וי״ו חסר העבדה

 שני מצות ושני ראשון יודי״ן ב' מלא השביעי * ר״ו
 לאות * לו מלא בעבור * לו חסר שאר * וי"ו מלא
 " ׳ן יודי ב' מלא עיניך • לו מלא לזכרון ־* לו מלא

 • וי״ו חסר התקה י יו"ד חסר הוצאך • לו מלא תורת
 < יודי״ן מלאים ימימה מיתיס * וי"ו מלא למועדה

 לו חסר לאבתיך ליד חסר תניין ־באך • שנייה פרשה
* ו וי" מלא אדס בכור • וי״ו חסר חתר ־ ליד מלא

 חסר ויהרג ליד• לו מלא הוציאנו לו* חסר יד בחזק
 • מלא בכור ועד • חסר מבכר • ויו מלא בכור ״ וי"ו
 כתיב ידכה ־ מלא לאות • מלא בכור וכל • חסר זבח
 " אחרונה ליו וחסר ראשון וי"ו מלא ולעועפת • בה'

 וי״ו מלא הוציאנו • חסר בחזק • יודי"ן ב' מלא עיניך
 לבבך * ליד וי״ו חסר מאדך • שלישית פרשה ג ליד
* שני ליד חסר בביתך * ליד מלא לבניך • לד מסר

ובשכבך
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 - יו״ד חסר וי״ו הלא ובקומך " וי״ו( חמר )ובשכבך

 ווי״ן ב' חסר למסכת יו״ד חסר ידך וי*ו הלא )אות
 וי״ו חסר הזזות • יודין ב' הלא עיניך * ושני ראשון
 • יוד הלא ובשעריך * שני יוד חסר •ביתך ראשון
 לעבדו • אחת בוי״ו מצות וי״ו חסר רכיעי׳שמע פרשה
 • וי׳ו מצא ומלקוש וי״ו׳ מצא יורה ראשון וי״ו״ הסר
 ויצהרך • וי״ו חסר יוד מלא ותירשך * ד,/יו חסר דגנך
 • מלא והשתחויתס ״ ירד חסר לבהמתך " יו״ד הסר

 * וי״ו חסר נתן י וי״ו חסר הנינה ״ וי*ו הלא •בולה
 וי״ו הלא לעועפת • וי"ו הלא לאות * וי"ו חסר אתה

 • וי״ו חסר אתה • יודין נ' הלא עיניכם י ראשון
 )בשכבך * שני יוד חסר בביתך • ראשון יוד הלא בגינם

 ,ב מלא מזוזות • יוד חסר מ״ו הלא ובקומך וי״ו( חסר
 " שני יוד הלא רששעריך *שני יוד חסר ביתך ״ ווי״ן

 יוד•• מלא וי׳'ו חסר ראשק(ילאנתיכס יוד הלא )בניכם
 מלאים קצת נתבו ל ז" והרוקח והחסיד רא״ס אמנם

 נוהלין אנו אין אבל אחר בסיגנון וחסרים
 וגסהרוק״ת ויתרות בחסירות הרמכ״ס כדברי אלא

 אתרי אלא נוהגין אנו ואין השיעין ראשי כתבו ורא״ס
 אבל התרומה כספר כרוך רבינו שפי' שיכין ראשי
 מדאי יותר שיכין ראשי כשל כאותיות יאריך אל מ״ת
 דווקא המתחל׳לאו החית של בהנ״ה לעיל הוכחתי ,כאש

 רצינו של השיכין ראשי כתבתי ההג״ה אותה ובסוף
 ולחושבי ית' השם יראי לכל תבקש אני ז״ל-ועוד ברוך
 אפר רז״ל ובדברי הגהתי אשר בנוס׳זו ימצא שאס שהו

 שיתקג׳ הלשון שיבוש3הןבדיןהן כעו׳ושגג' שוס כתבתי
 ולאלפוס גמור בעיון כה שיעיין ובלכד הש״י למען

 בצהרי' כעיור ימשמשו דברי שמקצת ידעתי כי דהיכא
 קבלה קבלו לא אשר לומדים אפי' או סופרים •אותם

• חן יתן ללציםיליזולעניים לכן האמתית
לעיל שייך זו הג״ה

 שוס כי שנה ,לק ,אפי נבדקות אין עתה ובעו״ה זזג״ה
בב׳מצו׳חמורו' להשתדל לכו על השים אינו אדם

 תפלקובלי בלי ימיהם כל שיושבים ונמצא בבינה ■האלה
 את לבדוק יתרשלו אל ית' השם ירא כל לכן מזוזה

 שני את לקיים כדי רז״ל כדברי תפיליו ואת מזוזתו
 קיימיןאקלסמוך שחפוייס ואע״פ ספק כלי האלה מצות
 קיימין חפויס נראים תפליושהיו הרבה ראיתי כי עתה

 הבתים היו אז אותם מחמ׳הזקג׳והשחרוריתוכשבדקתי
 בתוכו הפרשיות וכשהיו בראשיהם למעלה נקבים הלא

 היו וגם שחרורות מחתת נקב שום בהם נראה היה לא
 וכל הראש זיעת מחתת הבחוץ נדבקים כלס האותיות

 ונתקלקלוכל" השיער ללד מבחוץ עמדו האותיית
 שהים שס רבות שנים שהוציאו ונמצא מבפנים האותיות

 שאלו הזקן הלל בשם שנמצא על לסמוך ואין לבעלה
 היו פבדוקי' לזמר יכול אני כי אמי אבי של התפלין
 תפילין היו וגם חדפום בתים להם ועשו רבות פעמים

 | עכ״תג עכשיו הסופ״יס שכותבי' כמו ולא ביותר גדול
 של ה&חורית וכל המיימיני של ההגהות בעל לשון וזהו

 , תיקון שאר להשחי׳כהו הגוי יכול להסתפ׳אס רצוע׳יש
 | צריך אז שחורות שיהא הוא דהל״ת כיון שמא או העור

 וצביע' אעוייה דהוק מידי בגוי ואשור לשמה השחירה
 במס' התכלת ,פ כשמואל לשמה דבעינן לציצית תכלת
 הרצועה שעור המצו׳פסק וספר והמחתי׳תע״ב מנחות

 דתכלת וצביעה ציצית של כבווויה לשמה השחרה צריך
 שחורות רצועות זרוע אור סימני לך והא במרדכי רכן

 לצבוע יכול הראש גי'כלפי מכפ מבחוץאבל וה״ת הצ״מ
 ז*ל שמחה רביגו ואומר אדומות לבד שירצה מין כל

 ועור צבועים שהבתים צבע מין מבפנים לצובעו צריך
 שנהגו ועתה אדום לבד שירצה מין בכל יצבע הבתים

 בחוץ בין ביןבפגיס הרצועה להשחיר מצוה ואז שחורים
 מקלףלבן* תפלין של בתיה עופין יש כתב ז״ל ורשב"א

 עור כן כמו ושמא הל״מ שחורות רצועות סמ״ג לשון
 הבתים עור לעשות ויכול שחור להיות צריך הבתים
 עור שפיר תקרי רך שהוא ואע״פ לשמן מעובד תקלף

 :עכ"ל עורות ארבע על כתבם תניא כתיבה גבי דהא
 ועושיהו הדבר מן הפעור כל בירושלמי דאמרינן והא

 , תלש דפעור אחתן קאי דברכות ב' ,ובפ הדיוט נקרא
 אפעורי' ולא כיוהרא מיחזי קרא ואס הראשונה לילה
 אין התחילו אס בגת' דפבת פ״ק )ובירושלמי כל׳ג

 יתבין הוי יצחק רב בר שמואל ור' מיאשא ,ר מפסיקין
 1 דצלוהא ענתה אתת עולת כנישתא מן פסחא ואכלי'

 ■ כן לה מיאשא ר' א״ל ומצלי רב בר שמואל ר' לי קם
׳ כל חזקיהו ותני מפסיקין אין התחילו אס ר׳ אלפין

הדיוע(•׳ נקרא ועושיהו הדבר מן ,הפטור
 ׳ שיעור לו אין תפילין של דפוס האי לרב שאלה

 ׳ אצבעות ב' של גובהן איתן שעישץ יש
 , כיון הגאונים בישיבת מנהג וכן פוחת ויש מוסיף ויש

 י הרב הנהיג וכן ג'אצבעות שגובהן תפילין שמניחים
 : זלמידי' ה חכמי אבל הגאונים כמנהג במקומו המובהק

 " רם בפני תפילין לגלות דרך שאין רבן כפני הלומדים
 ; מצנפת תחת ומחצה אצבע כשיעור תפילין מניחין

 רבותס בפני עצתן ישוו שלא ארץ דרך מפני שלהם
דרך שתפילין מפגי ליגונש ותימין פ?יס כעזי ונראה

כמד



 אליעזר ,.ר דתני כו' הארץ עמי כל וראו דכתיב כבוד
: על'ל ראש של תפילין אנו אומר הגדול

שמא ,דחיישי כפולה יפתה דפן '3 ה לעשות וצריך
 פשוטה ,פ יכתוב דאס קלקול לידי יבא 1
 יפתה כן ויראה וירח׳ככ' שבפ' הנקודה ימחק לפעמים

 רגליו ישפיל דותרה ,הין וגם : כפולה פ׳ יכתוב לכן
 ממנו נמשך ויהי' אחרת ח' כמו יכתוב שלא מטה כלפי
 וכבר : מעכב לא עשה לא ואס הריון נשמע ויהיה קצת

 הקב״ה שיפשט כדי דוחרה ח׳ לפשט אחר טעם כתבתי
 למעלה חגין לך פסל של ,לפ יש ס״ת ביש :אפו חרון

 של שי״ן על חורין דלחעלה כי,,התגין והטעם ולמטה
 •־ ראשין ג של שין של שלמטה ותגיז ראשין ד'

 כגילה בדיני שרא בהיכן כהר״ם תשובת
 ר״ת כי אשיבך בקצרה שנייהור הח״ר כלבבי שוא

 חדבר קוץ ס״ת דין כל לה יש שמגילה כתב
 גידין חוטין ג' כה הטיל שאס איגרת שנקראת אהד

 ותניןשיטין דיןס״ת לה דברי׳יש שאר בכל אבל כשיר־
 ג' כשיעור העמוד ורוחב סופרים בחס' כדאית' מ״ב

 ,וביןתיב שיטה כמלא לשיטה שיטה ובין למשפחותיכם
 ושיעור גויל מוקפת ואות אות וכל אות כמלא לתיבה

 רוחב כמלא ודף דף כל ובין ד* ולמטה ג׳אצבעות גליון
 בסופה עמוד וחניה סתוחיס פרשיות וכל ,אצבעי ב'

 החגילה היקף כל לגול כדי ובראשה עמוד לגול כדי
 כרעי׳דה' ולתלות ור״ת רש״י כדברי חית"ןלא וחטרת

 ,ופ כפולה ט' האותיות גוף וזהו ג״ץ ושעטנ״ז
ולתליה וסח״ך מ״ם כפופה י כזהזד כזה ר כפולה

: כזה דה׳ כרעה .
 נעלס ולא קטנינו ליחוד תחילת* □7א לך הא

 לא וחכמינו זקנינו חרוב
 לבד תוארם על והראיות תבניתם סוד ולא תחונתס

 עד וראה חאתס נשתכחה צורתם תואר קבלת
 מקיבל אחד כל אשר בישראל הפרצה הגיע היכן

 הסופרים כל והרי עגולה והכ״ף זויות בעלת שהבי״ת
 עגולה ימין בצד הבי^ת בס״ת אפי' כותבים האומנים

 אצא בלבד זו ולא זויות שמה עושים ף7ולכ זויות בלא
 כותבים שראיתי תפילין כותבין מומחים הסופרים כל

 במיימוני בהגייה הוא כאשר עגול׳לחשה פתוחה ס המי
 בזויות למעלה פחה כותבים סתומה המ״ס אבל

 בין כי מעצתו סתזר זה ודבר רוקח דברי כמשמעות
 תואר להשוות יש הסודות או התמונות או הראיות לפי

 ולא י בעו״ה שאפרש כמו היכולות כל לפי צורתם
 לכתוב להזהר יודעים אין הסופרים שרוב חיבעיא

יז שאמר
 העם מקצתם אלא המודות ורומז' התמונו' האותיו׳לפי

 ,הנוהל בדברי המפורשים דבריס יש אכל מקובלים
 במקצת נכשלים ראיתי המומחים ואף וגלדס המצויס

 תהיה ימין בצד שהחי״ת צתיימוכי בהג"ה דאפרש הא כי
 שנו״ן שכתב רא״ס וכדברי אות׳עוקץ ועשו עוקץ בלא

 ואין * זויות להם ועשו עגילים בכפיפתס יהיו וצדי״ק
 אשר גמירי דלא כופרים שתם מכשלי להזכיר צריך
 דלא התינוק באשר שנפשן תדחה והל ידעו בלא אשמו
 כתב כי חובל ידי שיצאת לקרותו יכול טיפש ולא חכים
צורתם אלא הוא רק דבר לא אלקיס באצבע ניתן אשר
ג ניתנה מסיני תבניתם ומיד ,

 עת כי כדת לא אשר הסוד שערי אפתח כן
 מאמר לזה מצורף תורתיך הפרו לה' לעשות

 ואולי לשמה שלא מהצו׳ה לשמה עבירה גדולה ל7רז
 תואר מלשנות בוראם כבוד ויראוני הסופרים יראו

 תמצא לא אלף מיני אחת שס״ת שידעתי ויען הצורות
 יזכני וה' כמצותי' אחת לעשות בלבי עלה כתיקנו

 לחבר לטרוח הרבתי ע״כ * אותי בה לקרא לגומרה
 ,צורת תואר קבלתי אשר שנה ל״ג זה והנה ביתא אלפא

 שמשון ,הר ומן הר'מרדכי ומן ומרדת״א הר״י מן
 וספרים סופרים אחד חשיתי והלאה ומשם שאחר ברוך

 ,מחלוק ומצאתי ויגעתי יד על וקבצתי וסודות וראיות
 הסודות בעלי בין אף אלא לבד התלמוד בין לא בדבר
 אלא לי ראוי אין הכל ולפרש ,דברי במקצת -נחלקו

 בידינו אשר פסקים מפרשי כל לפי הלכ׳למעשה הנראה
 עקיבא דר' ומא״ב וירושלמי הבבלי מתלמוד והראיות

 ומתוךספד ז״ל ורבי׳שמחה והרוקח החסיד דברי ומתוך
 קבלתינו ומתוך וס'התמונה הבהיר וס' הכבוד אוצר

 צורתם קבלתי תוספת עם ספירות בעשר וידיעתינו
 בלי לבד צורתם תואר ,בראשוני ואבאר איש מפי איש

 הקוד^ לשון מבין אדם כל ידע למען וראיה טעם
 מביני ספר יודעי לחכמים אבאר ואח״כ ג האמת ללמד

 הגדולי': רבותינו קבלת ולפי וסברתם ראייתם ודין דת
 סול עם הרכבת' תמונת סוד לנבונים אבאר כ 7ואח

 לכל הידוע הקר״א כי זו אחר זו סדרם ואיך מספרם
 וחברתיו ,בתמונת ידיעתם החמונלוגס ספר לו הראה

 אשר הסודות למשכילים אבאר ואח״כ ־ ידיעתי על
 ביאור עם הספירות לפי ,צורת תואר וידעתי קבלתי
 עצומות לסודות רומזות מהמה יותר אך וסלח שמותן
 מי ואשרי ממנו הנעלמות מלבד הסוד בספר באשר

 לדעת ישלו הכל תחילידעת :כתיקון לכתוב שמדקדק
ן יה וכולן וק' ,הה לבד מדונק יהיה ואות אות שכל

מוקפות ט



עאפר ברוך ספי
 זולת לעצמן ולא לזו זו דבוקות יהיו ולא גויל מוקפות

•• דבוק חיוב שיש במקום ,
 עליה קטן ועוקץ יוד כמין עניונה נקודה תהיה אלף

 מעלה כלפי קצת הפוך העוקץ עם פניה ויהיה
 הגג סוף ויהיה הגוף באמצע הגוף אל דבוק ירך ויהיה
 תהיה שלמטה ובנקודה קצת מאחוריו למעלה עקום

 וחצי קולמוס עובי כשיעור הגוף הרחש-של מן רחוקה
 עוקץ ויהיה ימין צד למטה קטן עוקץ יהיה ולהנקודה

 של ימין עוקץ כנגד מכוון עליונה נקודה של שמאל
•• התחתונה נקודה

 וכן קולתסא '1 כעובי' אורכה מרובעת תהיה תי3
 נוטה ן ימי למעל׳לצד חד עוקץ לה ויהיה רחבה

 שמחל לצד למעלה קטן ומקל למטה עב ועקב א' לצד
• קולמוס כעובי חללה רוחב פני׳ויהי׳ על
 ורגל עב ראשה לזיין לומה וגופו ראשו יהיה גימל

 שמאל מירך יותר למטהימעט יורד ימין
 נמוך וקצת בשיפוע וקצת אליה עב משך יהיה והירך

ג ראשה על ן תגי ושלשה
 לה יהיה ימין ולצד קצר ורגלה ארוך גגה יהיה דלת

 כנגד בשיפוע קצת פשוט ורגלה טוב עקב
 ואותו למעלה פניה על בולט שמאל לצד ועוקץ בימל

:מקל כמו ארוך יהיה לא עוקץ
 שהנקוד׳תלויה רק דלי״ת כתו תהיה צורתו תואר ד!א

 בגגהולא למעלה תגיע לא נקודה ואותה בה
 עב ולמטה דק למעלה תהיה אלא משוכה הנקודה תהיה

 מגגה רחוקה הנקודה תהיה ולא ימין לצד עקומה תעס1
 שאדם עד לגגה סמוכה תהיה ולא קולמוס מעובי יותר

 ולא חמות ד' ברחוק ביניהם החלק להכיר יוכל גינוני
נגד שמאל תהי׳בצד אלא הגג אמצע הנקוד׳נגד תהיה

 : ולמעלה פ*יה על שמאל בצד קטן ומקל הגג סוף
 ורגלה שוין ופניה יוד ית״ןכמי לצד עגולה תהיה )ץ

 ולא בשוה תחתיה ופשוט קולמסין ב' כעובי ארוך
שתהא עד והולך מתמעט עובי' אלא באמצע שבור

: למטה חדה
 משני גופה על ועובר ומרובע עב תהיה ראשה |

 מעובי'שני יותר ארוך רגלה יהיה ולא צדדי׳
 ראשה"• על ושלש׳תגין שבורה תחתי׳ולא קולמסיןופשוט

 כעובי מזו זו רחוקה דיינין שיי כמו תהי' חית
 הז אבל לתעל׳יחדיו גבוה בגג ומאחו קולמוס

 יהי' קטן ומקל ימין לצד עגול ראשה יהיה ימין שבצד
• שמאל בצד פניה על

 ומשפי׳ראשה ארוך קצת הימין ראשה היש1 מית

 משוך ולא עגול ימין בצד למעלה ויהיה קצת
 השני והראש בתוכה למטה משוך פני' ועוקץ בשוה

 כשוה משוך ויהיה לזיין ממש דומה יהיה שמאל לצד
ג השמאל ראשה על תגין וג' למטה

 •רך ימין לצד לה ויהיה שוין ופניה ראשה יהיה ד1י
 על שמאל לצד ותג שמקל צד נגד ועקום קטן

יהיה העוקץ אבל למטה יורד קטן עוקץ וכנגדו פני'
: ימיני מירך קטן קצת וגם התג מן קצר

 למעל׳ולמט' ופני׳ צד מכל עגולה תהיה כפופה כף
: קולמוס כעובי שויןוחללה

 תג' יותר בה ולאיאריך קצר גגה תהיה פשיטה כף
 פחות אותם יקצר ולא ארוך ויריכה קונתסין

 עגילה: תהיה ובעקתימות גגה עובי עם קולתסים מה'
 ראשה מלבד נןולתסיס ב' ארוך צוארה יהיה למך

 לתעלה יתין לצד עגולה יהיה וראשה וגופה
 לפני׳ כפוף יהיה וראשה זויות לה יהיה שמאל לצד אבל
 וכפופה עבה תהי' וזנבה קטנים עוקצין ב׳ ראשה ועל

:היטיב לפני'
 אבל עגולה יתיןקצת לצד לתעלה תהיה פתוחה 00

 כתו עקב לה יהיה לא אבל זויות תהי'לה למטה
 ארוך גגה ויהיה עגול ולא שוה לתעלה יהיה בי"תוגגה

 יהיה שמאל שבצד והנקודה התחתון מושבה כנגד עד
 הרבה ולא קטן באלכסון בשוה וכמעט עב אליה מושך

 קולתסי׳ ב׳ באורך הנקודה מן למטה יוצא והחרטום
: בו יגיע ולא התחתון מושבה כנגד עד ויגיע

 הימין לצד עגולה לתעלה קצת תהיה סתותה 0
 אותה ויסתום ולשמאל לימין זריית לה יהיו ולמטה

עובי כשעור לשתיתת' חוץ עובר יהיה וגגה לגמרי
: הקולמוס

 וקצת עב והגרון זיין כמו ראשה יהיה כפופה גון
 תן היטיב יותר שתאל לצד תשוך ומושבה ארוך

 שס תהי' אתנס עקב קצת לה יהיה ובעקמימו' הראש
•• עגולה

ארוכה תהי' אך זיין צורת׳כתו תואר תהיה פשוטת |
 : גגה עם קולמוסי' מד' פחו' אותה יקצר ולא 1

קצר ולתט׳מושבה ארוכה לתעלה גגה תהיה סמך
 תהי ולתטה יתין בצד למעלה עגולה ותהי *
 לתעלה וגגה לגמרי אותה ויסתום ובשמאל בימין עגול

5 קולמסא כעובי לסתימת׳ חוץ עובר יהיה
 ' כלפי קצת שפני" יוד כתו הראשון ראשה תהיה עיי}
 ן ובה קצת בעתידה תחתי׳ משוך וגופה מעלה "
 1; ביריכה למטה ונוגעת בשוה עומדת זיין תהיה

למעלה



וי"

^אמר ברוך ספר
: מחציה למעלה

 לה יהיה אבל למעלה עקב לה יהיה לא כפופה פא
 שתהא ,לאחורי קצת משונה ותהיה קטן זויות

 יהי׳ מבפנים אבל ׳עגולה תהי למעה וכן ץ מכתו עגולה
 וחצי קולתסא כעובי רחבה ותהי׳ בי״ת כמו זרות לה

 אל למטה ויורה שמחל לצד פגי' על עוקץ לה ויהי'
 שמאל לצד למטה לה תהי׳ והנקודה שבתוכה הנקודה
בשום הנקודה תגע לא אבל עוקץ באותה וחלמה עגולה

: יותר מקום
 כמו לאחרי' קצת ומשוך קטן זויות יהיה פשוטה ף

 מה' פחות אותה יקצר וצא ארוך ורגליה הכפופה י ז
* גגה עם וחצי קולתסין

,שפני יוד הראשוןכעין ראש יהיה ־ כפופה צריה "
 עב למטה ד היו וידביק מעלה כלפי קצת י א
 השני וראשה הצדיק ירך מן למעלה הצדיק באמצ׳אויר 35
 ,ותושב ארוך וקצת עב קצת יהיה והצוואר זיין יהי׳כתו !ג

 ובעקמימות היטיב הראש מן יותר שמאל לצד משוך “נ
•־ ראשה על תגין וג' עגולה תהיה

 עד ארוך וגופה הכפופה כמו ראשה תהיה פשוטת ץ
 כעובי אליה היוד ירך דבוק למט׳מן יריכה שיורד 1 :מ
•• וחצי קולמסא ב' $״

עקום יריכה יהיה ומאחורי׳ שוה גגה יהיה קוף ליד
 קצת הרגל ,יהי ולמעלה רגל בה ותלוי היטיב יי י ;מ

והצי קולמסא ג' כשיעור וארכו והולך ומתמעט עב
 יגע ולא קולמסי' ב' כעובי ימין הרגל לפני ויעבור נח
ברחוק שאד׳בינוני עד הגג אל יקריבנו ולא למעל׳בגג ור

 יותר הגג מן ירחיקנו ולא החלק להכיר יוכל אמות ד'
ג פניה על שמאל לצד קטן ותקל קולתס מעובי יעו;

 מעלה שפני׳כלפי יוד כמו יהיה הראשון ראשה שי|
 חבו' כנגד עד בשיפו׳למטה הגוף וימשוך קצת נול
 כלפי שפניה יוד כן כתו יהיה השני והרא׳ השלישי ראש ועינו
בשפוע למטת יריכה וימשוך "לתעלה קטן ועוקץ מעלה ןי\;

 שיהיו גופה אל השלישי ראש חבור תקום עד שמאל לצד
זה וכנגד אחד במקום למטה מחוברים ראשין שלשה י\|ו

 תגין ,וג זיין כמו יהיה השלישי וראשה למעה חד יהיה
ג הראשין יגעו ולא ראשה על

 הפוכה ׳7 כמו מתשויריכה ריש כתו תהיה תיל ו^י
: גגה סיף כנגד יריכה סוף ויהיה

האותיות תתונת תואר סילק
 הקולמסי' מדת לפי האותיו' שיעור לדעת לך ליש ל

 קצרה כתיבה השיעור לפי הוא כתבתי אשר
צריכה כתיב׳ארוב' אבל הקולתס עובי הבית חלל כשיש

יח
 למטה ג*כ האותיות סוין ארוכה ,בכתיב והנה יותר

 נאה קצרה כתיבה אמנת קצרה מכתיבה יותר הרבה
 א״ב האותיות שיהיו קבלתי זה • שנרז׳עבת מפני יותר

 ונר האותיות נוי וזהו ורחבן בארכן שוות מרובעות
 ק על ית' בעז״ה שאפרש תוכיחי׳הסודות וכן התיבות

 למטה עובר שמאל שרגל לבד מרובעת תהי' האלף
 התחתונה נקודה שעל הצואר אורך מפני קולמסי כחצי
 תהיה כלוס-בית צריךלעבור אינו ארוכה בכתיבה אבל

 מראשה ארכה תהיה גימל * כרחבה אורכה מרובעת
 ורגלה בית כתו גגה דל״ת • בית כתו רגליה תחיל׳ עד
 זיי״ן תרובע׳-וי״ן תהיה ה"א י קולתס יותרתחצי קצר

 ירחיב לא וכלל תרובעת תהיה חי״ת • בית כמו ארכן
 טי״ת * זייכין שני להיות צריכה כי השורה בסוף אות׳

 קולתסי* כעובי ארכה יו״ד • בית ורחב׳כתו תהי׳ארל
 בית כתו גגה תהיה פשוטה ?*ף * מרובעת תהיה כ״ף
 לת״ד • כריש תדמה שלא ה.שור׳ בסוף יאריךאותה ולא

 . בית כמו ארכה גס צוארה עם וראשה ב' כמו גופה
 לצד עוברת שהנקודה אך כ' כתו ורחבה ארכה ת״ס

 ורחבה אורכה סתותה ת״ס * הקולתס כעובי שמאל
 כעובי לסתית' תחון שתאל לצד שעוברת רק בית כמו

 רגלה תחיל׳ עד השמאלי תראשה ארכה נו״ן * קולתסי
 שעוברת רק כ׳ כתו ורחבה ארכה סת״ך • בית כתו
 ארכה עי״ן * הקולתס כעובי לסתית' תחוץ שמאל לצד

 ,פ • כ׳ כתו גופה תחלת למטה עד השתאלי מראשה
 תחילת עד תראשה ארכה צדיק • ב׳ כתו תתש רחבה
 בית כמו גגה ריש " בית כתו גגה ק' • בי״ת כמו רגלה

 * בית כמו ארכה שי"ן ״ קולמוס חצי כתו קצר ורגלה
 לתאן בזיונין וסימן ג בית כתו ורחבה ארכה תי״ו

 כגון השמאלי ראשה שבכולן ג״ץ שעטנז דאתר
 בעלי שארי לפי התגין ושיתני עליה תגין וג' זיי״ן

 וסימני הבקי אחד תקל אחד שבכל התלאוד
קטני׳לפי התגין וסיתני ף ד" התמונות לפי ן עוקצי ה

• ל אש הסוד
 ראייתן אפרש צורו׳אותיות תואר שפרשתי אחרי

 אות שכל כתבתי אשר קבלתן עם וסברתן
 פרק מדאתר תהר״ס הוכיח כך אחד גוף מדובק יהיה

 דשאך מכלל תלויה דקו״ף וכרעי׳ דה״א דכרעי׳ הבונה
* שלימים אותיות

 הפוך קצת הא׳ של שעוקץ למעלה שכתבתי תה א
 שהוא ומעידה להקב״ה שצופה תפני מעלה כלפי

 שאפרש פתו לסוד רומז היו״ד שעל קטן ותג ״ אחד
 הקבלה כן כי הגג לאמצע דבוק יהא וירכה ,ית׳ בעז״ה

 מר׳



ברוך ספר
 עקום שיהא רא״ס כתב גגה וסוף " חסיד יודא מר'

 שלא פי' עייני״ן ן אלפי״ יעשה שלא שהבונה מדאתרי'
 ואף שמאלי ראש כמו וגבוה למעלה עקום ממש יעשנה

 דומ׳לעיי״ן חשוב ת״ת לעיי״ן דות׳ממש היה שלא ע״ג
 אחר לאות דומה אות יהיה שלא חילוק ממש וצריכיןאנו
 שת ע' א' ויעשה הרבה יעקס שלא להזהיר ותדהוצרך

 בכל תבין ומהכא קצת עקום הוא וא״כ קצת דות׳ שהוא
 ממש דומים שיהא שא׳'צ דומים שהם שאכתוב מקום

 כעובי הגוף ראש מן התחתונה הנקודה וריחוק לגמרי
 כדי קולמוס כחצי השמאלי רגל יעבור שעתה הקולתס

 יהיה התחתונה והנקודה הגוף אל הנקודה תגע שלא
 ד יו" שתמונת׳כמו מפני ימין לצד קטןמלתטה עוקץ לה

 תואר׳בספרי' מצאתי וכן האל״ף בגוף שלה שתלוי׳גגג
 כנגד זה מכוונים יהיו ועוקצי׳ הסוד לפי כן וגס ישנים

ג לסוע רומז זה
 קולמסי' ג' כשארכה לכן " הסוד מפני מרובעת ב

בצד פני' על תקל לה ויהיה קולמוס כעובי חללה
 אל״ף לצד נועה ימין לצד למעלה קטן ועוקץ שמאל

 עוקצין שני לב' יש מה מפני דחגיגה בירושלמי כדאמר
 מראה בוראך מי לב' אתר לאחוריו ואחד לתעלה אחד

 בעוקצ'שלאחריה תרא׳לה שמו ותה בעוקצ׳שלמעל' לה
 ימין לצד נועה העוקץ יהיה ע״כ שמו אחד ר״ל א' לצד

 תקל כעין לעשות הסופרים נהגו פניה שעל והעוקץ
 נמשכ' דלי״ת תתונת׳כתו למשה עב עקב ויהי׳לה לנוי
 תלתעלה זויות לה שיהיה צריך כ ע" וי״ו של גרון תוך

 וי״ו: של שיהי׳במקו׳ראש למעה עב ועקב שיהי׳כדלית
שתאל ראשי כל קבלנו כן כי זיי״ן כמו גופה תהיה ג

 התגין נקרא ע״כ תמש לז' דומין ג״ץ שעשנ״ז של
 למשה תעש ויורד דק יתין ורגל עב ויהי׳ראשה זיונין
 גיתלי״ן יעשה שלא בהבונ' כדאמרי שתאל תירך יותר
 או עב משה של והרגל דק העליון ראש אס פי' צדי*ן

 שוה שיהא למשה בשיפוע הרבה שמאלי רגל ימשוך אס
 דומה תהיה כשתהפכנה מאלה באחת הימין לרגל

 יעש׳הירך להוהי׳שלא הספר ומדהוצרך פשוטה לצדי״ק
 להזהיר ומדהוצרך קצת בשפוע שיהא רק הרבה בשפוע

 שאין מ ש" למשה שוין יורדין ורגלה יריכה יהא שלא
 עקום יהא לא הירך וגס למשה הרבה יורד יתין דך9

 פ' כדאת' ת הדלי" כנגד קצת ויגבהו בשוה ימשוך אלא
 משמע ת 7דלי להדי דג' כרעיה פששיה ת״ש הבונה

 דרך שכן כדמסיק קצת וגבוה עקוס ולא פשוש שהוא
 ויהא יריכה הג' תגביה כך דלים אחר לרוץ חסד יגותל

 נראית שתהא תמונת' כי הגוף אל עב משוך יכה ר

שאמר
 ימין רגל ירד לא שעתי'כתי ומהאי כפופה נו*ן כמו

 אות להסמיך כדי נמוך יהיה והירך כדפי' למשה הרבה
 יכתיב הרצינו כשיכתוב החסיד כתב כי ־ ראשה אצל

 כ וא׳ הראשים להסמיך שצריך ש״ת הנו״ן תוך הוי״ו
 ימין לצד מעש הל' צואר לעקם צריך ארצך כשיכתוב

 שיהיו קבלנו כך כי אות שוס יעקס לא צורך בלי אבל
לשמאל ולא לימין לא משים פשוטי׳ולא בעמידה כונס

: בגדך יישירו ועפעפיך לדבר וזכר
 אריך רגלה היה שאס קצר ורגלה ארוך גגה יהיה ד

 ימין לצד שוב ועקב פשוטה לך׳ הית׳דותה מגגה
 ווי"} שני כתו תמוגתס כי חד זויות לה שיהיה די ואינו

 שעל והעוקץ אחת וי") ראש כנגד העקב ויהיה סגורין
 קצת בשפוע פשוש ורגלה השני וי״ו ראש בנגד פניה
 דד' כרעי׳ פששיה ת״ט המנה פ' כדאתר ימין לצד

 וא״ל חסד לגומל העני פירוש נפשיה דליתצי ג' להדי
 בצד שכרעיה תה על קאי אלא בשפוע שיהא ר״ל דאין
 תהדר ת״ש כ אה" מדאתר דהא שתאל בצד ולא יתין
 ה״כ לכספיה ונא בצנעא ליה דליתיב תג' דדלית אפה

 שמאל לצד קצר ועוקץ כו׳ דכרעיה פשט' דאתר׳ הא
• כדפי׳ פניה על

 ולא תלויה נקודה ובה פניה על ותג דלי״ת כמו ה
 רבה בהקומץ דאמרינן רי״ש כתו עגולה תהיה

 שדומה מפני בה״א הזה העולס הקב"ה ברא תה תפני
 כרעיה תלי' ומ״ט * יוצא לצאת הרוצה שכל לאכסדרא

 אית ומ״ש כו' בהך וליעל ליה בתשוב׳תעיילי הדר דחי
 כתר לו קושר אני בו חוזר אס הקב״ה אמר תגא ליה

 הא פי׳כי נתגא שמאחריה בעוקץ דתיירי ופר״ת כמוני
 דדלי״ת אתגא זבוב יתיב שמא דאת׳ דאתרי׳בעירובין

 מלמשגי כתב בתיימוני בהג״ה ומיהו רי״ש ליה ואשיי
 פני' שעל דכתב רש״י כדפי׳ משמע קשר לו קושר אני

 פניה על תג לה דיש להודות צריך ר״ת ואף תיירי
 למעלה נקודה לה יש ה' דחגיגה בירושלמי כדאמרי׳

 ומ״מ ׳ למשה היורדין פי' לעלות שעתידין תלמד
 לה סיש קבל שהרוקח ר״ת דברי גס לקיים חנו צריכין

 ומהאי כמוד׳יו״ד שתמונת' ועוד זויותתאחוריה
 עב ולמטה דק למעלה הנקודה שתהא כתבתי טעמי'

 לתי״ז תדמה פן שמאל לצד ולא ימין לצד קצת ועקומה
 והגקזד׳תהיה כדפי׳לעיל הנקוד׳קבלנו הרחקת ושיעור

 • תהי״דות׳לחי"ת לתעל' ידבק שאס תפני הגג סיף כנגד
דות׳קצת ההי"ןחית״ןאלת' יעשה לא פ׳הבוגה כדאמר

:■כלל ידתו לא באמצע הנקודה יהיה ואילו
י ואע*פ לזיי״ן ת׳7ת שלא ימין לצד עגולה תהיה ו

מראש
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 חיישינן מ*מ שלו צדדי' השני עוברת הזייפן שראש
 ויהיה זיי״ן יקראהו טיפש ודצא הכיס דלא תינוק פן

 שוין ופניה לרי״ש תדמה שלא קצר יהיה וראשה פסול
 ורגלי' תשי״ט ל'א תהי׳כתיבה לא באלכסון יהיה שאס
 תהי" ולא נשוה תחתיה ופשוט • לילד הדמה שלא ארוך
 ומתמעטת ושלימה תמה רק באמצע כתיב׳שבורה נמו

ג לסוד רומז זה עוביה
 הסוד מפני הכל צדדיה משני ועובר מרובע ראשה ן

ג פשוטה לנו״ן תדמה שלא ארוך רגלה יהיה ולא
 כמו ולא ממש ן זייני" לשני דומין רגליה שני יהיו ח

 גגה נטל דאי הבונה בל ^דאתרי' וזיי״ן דלי״ת
 כדאמר באמצע גבוה וגגה זייני״ן תרי לה משווי ח'7

 דחי״ת לגגה דחטרי ,דווקני לספרי חזינןלהו פ׳הקותץ
 חטרת כמו שהוא ופר״ת עולס של כרוחו חי בלומר

 כמו שהוא ,פי רש״י אבל באמצע גבוה דגתלאפי׳גג
 כדבר' עושין ואנו שמאל מצד והוא מקל פי' חוטר
 קושר אינו תי״ת מה מפני דל׳ע דאת׳בח״ב והא ,שניה
 לה שאין משמע בושת להן יש חטא שבעלי מפני כתר
 שרגילים שמאל שבצד תקל במיימוני בהג״ה תירץ מקל

 מחויב כתר שהוא יודע אינו חיובא הסופרי׳לנמו׳בלא
 ויהיה ביתין עוקץ לה לעשות שלא בהג״ה דקדק והשס
 בין תהיה קולמוס ועובי זויות בלא עגול הקרן שמה

כמונית מרובעת ת החי" שתהא כדי שניהזייני״ן
: כרחבה ארכה

 וזיי*ן לף כמו תמונת׳ כי ארוך קצת ראשה יהיה ט
 שיהא מפני קצת ראשה ומשפיל בעז״ה שאפרש

 שאז ועוד הכ״ף תמונת יטב ואז באלכסון תחתיו משוך
עליו להושיב ראוי יהא שלח לתעלה עגול הראש יעשה
 לההגין והגון שוה הראשון ראש היה שחס התגין בתרי

 כתרי להושיב עליה תדלגין היו לא השני ראש כמו
 המצות על מעבירין דחין דומיא השני ראש על התגין ׳״

 כולס וצד״י שבעיין ימין שהיודי*ןשבצד טעתא והיינו
 לתוכ׳ מעט משוך הרחש פני ועוקץ תעל' כלפי פניהם

 פיה״ן טיתי״ן יעשה שלא תדהזהיר ר״ח הוכיח כן כי
 מה מפני ע 7דר בא״ב משמע וכן קלת דומין חלין' י5>

 לעני פרוטת הנותן שכל ראשו וזקוף ידו טמון טי״ת
 לפ״ה ידמה פן לגמרי אותו יכוף לא אבל בסתר יתן יחי
 :לזיי״ןכדפירשתי דומה שמאלי וראש יןא
 כתיבה שהיא שיראה כדי שוין ופניה ראשה יהיה * או
 פן גדול יהיה ולא קטן רגל לה ויהיה מעשי״ט ולא חא

 משמע וכן צורתה להטיב עקוס יהיה והרגל לר' תדמה !•
 למטה יורד קטן ועוקץ פניה על ותג נסמוך רל׳י לשון ה

*ט עאמר
 ,לא ותשני פשיטא ופריך מעכב אחד כתב אפי' כדתנן
 רב אתר יודא רב דאמר רב אמר יודא לכדר' צריכא
 זק' שכפוף ימין רגל דזהו ופירש״י יו״ד של קוצו אפי'

 רגל נק' ימין צד של דזהו ועוד האות גוף דזהו פשיטא
 אלא למטה כפוף יו״ד של שמאל שראש פר״ת לכך

 מה וגס ימין לצד רגל תצריכי' שניהם ור״ת פרש״י
 פליג לא ז ע" ודאי למטה כפוף שמאל שראש שפר״ת

 נקוד׳אחת לה יש ד יו" מה מפני בפסיקתא דאמר רש״י
 רתז למעלה אחת ונקודה שיורדים לרשעים רמז למטה

 וכנגדו תלמטה עוקץ לה שיש משמע לעלות שעתידים
 הרגל חן יותר קצר יהיה שלמטה והעוקץ מלמעלה תג
 ג היו״ד רגל ,יעק נמי תא טע ומהאי לתי״ת תדמה פן
ולא צד מכל עגולה שתהיה החסיד קבלת כפופה □

 שוין למעל׳ולתטה יהיו ופניה זויות שוס לה יהיה
ג מעשי״ט ולא כתיבה שהיא ניכרת שתהא כדי

 ימשוך לא לכן לרי״ש תדתה פלא קצר גגה פשוטה ך
 כלל ארוכה אותה לעשות " השיטה בסוף אותה

 שוס למשוך דאין ,פי בתיימוני דבהג״ה ואע״ג כדפי׳
 דהא פסיל לא עביד אי אבל לתצוה דווקא זהו כלל אות

 משה כדת אותיות מאריכין דבגט בישראל רווחת הלכה
 פסול' יות׳תדאי גגה האריך אס פשוטה ך' אבל וישראל

 הזיי"ןפסול'• צורת שנשתנית עד ת החי" האריך אס וכן
 ארוכות להיות צריכות הפשוטות שכל רא״ס וכתב

 לא טעתא ומהאי ' כפופות יהיו נכפלה שאס כשיעור
 עגולה תהיה אלא למעלה זויות פשוטה לכ״ף יעשה

 אקחילוק כפופ׳כי שתיעשה כופפי׳אותו שאס רי״ש כמו
: פשוטה וזו כפופה שזו רק בעיהס

 כעובי׳ב׳קולמוסי' ראש׳ארוך מלבד צוארה יהיה ל
 לראשה זויות שמאל ולצד ימין לצד עגולה וראשה

 למ״ד הגוף מן למעלה לכתוב שיש הרוקח שכתב מפני
 כפופה ך' כתו ,שתמונת בעלי אפרש וכן וי״ו כעין

 וכפוף עב זנבה שיהא כתבתי טעמא ומהאי וי״ו ועליה
 עב הזנב אס חגר קוראי' ושמעתי היטב פני' כנגד
 עצתה הכף כי ולית' תמה ולא שבורה הכתיבה תהי'
 בין דקה עצתה הלת״ד צואר באמצעית׳וכן היא דקה

 ומסכי׳לאשר עב שזנב׳יהיה קבלנו וכן • לגופה ראשה
 עגולה תהי' טעתא כ"ףומהאי כתו שתתונתו פירשתי

 וראשה ללת״ד זויות שאין החסיד כתב וכן לאחוריה
 • לסוד רותזין עוקצין שני ראשה ועל לפני' כפופה

כתג כאשר עגולה יתין לצד לתעלה תהיה פתוחה מ
 עקב ולא זויות לה יהיה ולמטה בתחתוני בהגה

לה שיש ואע״ג בעה^י שאפרש כמו כף תמונת שהרי
זויות יוד



עאמר ברוך ספר
 עקב לה דאין לתעלה עמלה שהיא כיון מ׳ת וחזת

 זויות לה יש הכית כי מלבי״ת לכף שפי דומה למטה
 תוארה מהפך אינה למטה והזרות עקב ולמטה למעלה

 לבק״י לעשות הסופרי' נהגו המאושרת בכתיבה שהרי
 כי עמלה למטה גס לת״ס לעשות אין אבל זויות שתה
 עגולות שמה יהיו ואס פוין שתומה ות״ס פתוחה מ״ס
 כי טפש חכי/לא דלא הסתות׳צסמ"ךלתנוק תדת' שמא

 למעלה יהיה וגגה בהדיא להיו׳נכריס האותיות לריכי'
 שתהא כדי מושבה כנגד עד ארוך ויהיה עגול ולא שוה

 ועוד כ״ו שתמונת' ועוד לסוד לרמוז מרובע גופה
 משוך הנקודה יהיה טעתא ותהא שתומה למ״ס שתדמה
 כדי רק גדול ביניהס הפגס יהא שלא כדי בשוה כמעט
 שתומה ת' של בפני' כי הפתוחה מחת' שיתרחב שיעור

 כי קצת מוטה ו' פתוחה מ' של ובפני' עותדת וי״ו
 עובר והחרטוס בעה״י שאפר£ כתו שניהןוי״ו כתמונת

 ששפתו תרנגול של ראשו כתו תאיו החשיד קבלת כי
 תמונת כי קולמוסי' ב' וארכו לכרבלתו מתחת עוברת
כדי התחתון כנגד ויהיה " וי"וכדפי' והחרטוס שנקודה

ג לשתוס ראוי שתהא
 עגול׳לתעלה שתהא בתייתני בהגה כתב סתומה □

 דרוב אע״ג עיקר וכן פתוחה ת״ס כתו ימין לצד
 מפגי צד מכל מרובעת אותס כותבי' המותחי' סופרי'

 ט׳י׳כ׳ל׳ס׳ק׳ר' שאותיו׳ החשיד בשס כתב שמחה שר'
 זויות להס יש ב׳ד׳ה׳ס׳פ׳ג׳ת' ואותיות זויות להס אין

 מ״ס שתה' כדי צד מכל זרות להס שיש ל שר״ להביצו
 הוצרך ולפיכך סמ״ך תצורת הרבה תופרדת סתומה

 צריכות לעולס כי לתעלה מרובעת פתוחה ת״ס גס
 וכף כפופה מכף דת״ש היכולת בכל לזו זו דומות להיות

 וכן להדדי שדומות כפופה לפה פשוטה ותפ״ה ששוטה
 זו דומי' שיהיו יראיס בספר רא״ס דברי מתוך משמע

 עליהםוהנה לסמוך וראוי טעש דברי אלו ודברי׳ לזו
 לעיל החשיד משש שכתב שמחה רבינו תדברי אדרבה
 פתוחה ת״ם שהרי לתעל' עגולה שהמ״ס לדברי דאייה
 מזדה אףתזא אלא זויות לה ש'ש הזכירו ולא עליה דלגו

 ימין לצד לתעלה שהתמי״ןעגזלין מייתוני הגה לדברי
 יש שלמטה אע״ג עגולה למעלה פתוחה שהת״ס ■מפני

 אותיו' גבי לא והחסיד רבי׳שמחה הזכירה לא זויזת לה
 אבל זרות להס שאין אותיות גבי ולא להסזויות שיש

 עגולת אחד מצד היא גס זה דלפי אע״ג סתומה יהמ״ס
 שיש אותיות עס הזכירם זמות יש צדדין דבשני כיון
 ומס פתוחה שת״ס התמונה בספר וכןבהדיא זרות להם

כתן כ״ו שתיחם תמונת גתב1לומ1פג למעלה סתוע'

 לכן צד בכל זריית להס אין ע״כ הרי בעזה״י שאפרש
 1וכ לגמרי סתומה ותהא למעלה עגילה שהיא ודאי

 עותדי'וגגה היו בנס זס'שבלוחות ת' הס'כדאתר
 זהו כי קולמוס לסתימת'כשיעו׳עובי מתון עובר יהיה

 לדמותן יש דלעולס פתוחה מ״ס של הנקודה שיעור
ועוד מעט יעבור העליון שעמוד הרוקח בדפי׳וכוכתב

:כדפי' בסופה תתונ׳ו' שתהא שצריך י
 ומושבת קצר והראש כדפי' דין כמו ראשה יהיה נ

 תדמה שלא הראש מן יותר היטב שמאל לצד משוך
 ראשה אצל אות' להסמיך. כדי ארוך קצת וצואר׳ לבית
 וי״ו בתוך זיי״ן כמו ,תמונת שהרי עובי קצת לה ויהיה

 כלי רא״ס כתב כי עגולה ותהיה בעה״י שאפרש כמו
 שאס למטה עגולות להיות צריכות הכפופות האותיות

 דהיא הבונה פ' משמע וכן פשוטות יהיה תפשטינה
 בידו ועלו אחת אות לכתוב נתכוון דאמריגן עגולה
 לצד יריכו הדביק ולא ט' לכתוב גתכו״ון ופר״ח שתיס

׳ נ״ז וכתב שמאל
 ארוכת שהיא אך זיי״ן כמו צורתה תואר פשוטה 1

 להעשות ראוי שתהא כשיעור קולתשין ד' כעובי
" כפופה נון

 סתומה לת״ס תדמה שלא צד מכל עגולה תהא 0
 סופרי' מקצת והנה כדפי׳ לגמרי זתהאסתות׳

 אין כי בידם היא שגגה ׳בזת אף בסוף סתימתן שעושי׳
 ע״כ זויות בעלת שזו רק לסמך סתומה ת״ס בין חילוק

 בהדיא וכן סתומ׳ מ״ס כתו קולמס כעובי עובר גגה
בעה״י־ שאפרש כמו ל'ו כמו תמוגתן התמונ׳פגס בס׳

 מעלה כלפי ,ופני היוד כמו הראשון ראש יהיה
 בעמידה תהיה וגופת טית אות גבי כדפי' מעט

 זיין כמו השני וראש אצלה אות להסמיך שנוכל כדי
ג מוטה ולא בה ועומד כדפי'

 מבחוץ ולא מבפנים למעלה זויות לה יהיה כפופה 5
 שגו בזה גס זרות לה יש שכף החסיד שכתב כמו
 שהרי כן ואינו לתעלה ג״כ זויות לפ' לעשות הסופרים

 כמו יהיה פ' של שלבן עצמו החסיד בפס כתב הרוקח
 כמו הלובן דווקא ש״ת בית כמו שהל אמד ומדלא ית3

 פי׳שרא״ס שכבר ועוד ב' כמו אינו מבחוץ אבל ב'
 במייתוני הגה וכןכתב הכפזפו׳עגזלו׳לתטה שכל כתב

 כתב התמונה שבספר ועוד ל כמו להיות צריל שהל
 אין ע״כ בעלי שאפרש כמו ב' כתו שתמונת' ג״כ

 .יעשה וזה מבפנים כ"א מבחוץ למעה זוחת כלל לעשות
 תאשיךהעס וכאשר באלכסון הקולמס שיתפוס ע״י

למטה זרות לה וכשאין ממנים זויות עוללה לאחוריה
תחשב



שאמר 'ברוך ספר
 שהרי מלמעלה זויות לה שיש אע״ג כ*ף תמונת החשב 0
 ככה הכ״ף לעשות הסוכרים נהגו האשורית בכתיבת ה
 הנקודה בה לתלות כדי וחצי קולמוס רחבה ותהא לנוי נ׳
 ותהיה פניה על עוקץ לה ויהיה תגע שלא בפנים 1'

 כתמונת יהיה העוקץ הגקוד׳מושך כי תלוי׳בה הנקודה
 שהנקודה ,פי טעתא ומהאי בעה״י שאפרש כמו זי״ו ל

ג עגולה תהיה שמאל לצד למעה
 תהי׳משוכ' אבל למעלה קטן יהי׳להזויות פשוטה ף ז:
 תהיה אותה כופפים שאס כפופה כתו לאחוריה 1 מ
 כדי וחצי קולמסים ה' ואורכה ׳^7כ כתו מאחוריה "

: לכופפה ראויה שתהיה (1ן
 לתעלה קצת הפוך יהיה הראשון ראשה כפופה צ ל:

 שלא ויזהר צווארה באמצע ידביק ויריכה כדפי'
 כמו השני וראשה לע' תדת'תוארה פן למטה ידביקגה ר
 אצל אותה להדביק כדי ארוך קצת וצוארה כדפי׳ ן״זיי יד
 תואר כי היטב בטוב שמאל לצד משוך ומושבה ראשה זלו

" עגולה ובעקתזתית נו״ן כתו שהיא קבלנו גופה
 ויריכה כפופת צד״י של כתו ראשה יהיה פשוטה ץ ל1ו

 הראשון הראש ר״ל היו״ד דבוק תן לתטה תרד " ;זן
 ג לכופפה ראוי שתהיה כדי וחצי קולתסין ב' באורך

מלמעלה קפ״ל פשוט גט פ' מדבעי החסיד כתב • ק
לא או לזבוב חיישיכן מי מהו מלמטה וספ״ל י ל
 הכל שטר ופלג׳וגבי סאה הוא ספל ופלגא קב הוא קפל אן
 חוב בשטר דכתב היכא בעי לכן התחתון אחר הולך ע/
 ופלגא סאה לו ■ לית צריך אי ספ״ל למטה קפ״ל לתעלה ך
קפ״ל גס כתוב למטה היה שמא לזבוב חיישינן אי או !לי

 שנרא' פד הארוך רגל הקצ׳נגד הקו״ף רגל משך ׳וזבוב
 דאיפשר עד ימין רגל לעקס שדרך אלתא ספ״ל כמו ת;
שמאל רגל למשוך יש זמה״ט שמאל לרגל לדבקו לזבוב ך

 התמונה בספר מוכית וכן ימין רגל עד באלכסון קצת
כ״ף כתו רגלה תמונת כי היטב עקוס יהא ימין שרגל

 כדאמר בה תלויה שמאלי והרגל ־ בעזה״י שאפרש כתו !5ן
 לרשע הקב״ה אתר דקו.ף כרעי' תלי' ת״ט הבונה פ'3 $
 יהיה שמאל רגל ואותו גיסא בהאי ליעול בו חוזר אס ;ל

 כתו פשוטה נון כתו תתונת׳ כי דק ולמטה עב למעלה
ג' כאורך ארכה שיעור טעת' ומהאי בעה״י שאפרש

 נון ולעשות לכופפה ראוי שיהא כדי קולמוסי'וחצי ל
 וחצי קולמוס ומושבה קולמוסין ב׳ צוארה ויהיה כפופה ;;ן
 ד׳קילמוסין פשוט׳באורך גון להיו' שראוי שפי' ואע״ג יי*

 שקרוב פשוט גט פ׳ כדמוכיח יותר בו יאריך לא הכא
 להאריך דרך שאין אלתא כדפי' סת״ך לצורת 'צורתה

 שמאל רגל יעבור שניהם לברי לקיים וכלי ימין דגל

כ
 על שמאל לצד ותג קולתוסין ב' כעובי ימין רגל לפני
 להדי דקוף תגא תהדר מ״ט הבונה פ' כדאתר פניו
 לך קושר אני בך חוזר אתה אס לרשע הקב״ה אתר ריש
 כדפי': האות גוף ולא מקל משמעו ונתר תג לשון כתר
לדלי״ת תדמה שלא לאחוריה ממש עגולה תהיה ר

 ארוך תעשיט'וגגה ככתב תהיה שלא !פני׳שוין
= פשוטה לכ' תדמה שלא קצר ויריכה

 מעלה כלפי מעט שפונה יוד כתו העליון ראש ש
 אך ן״זיי כמין אותו שעושין יש האמצעי וראש

 הסכימו כולם תשה ורבינו והרוקח ז״ל שתחה רביגו
 הראשון ראש תמונות קבלנו וכן יוד כתו האמצעי שראש

 כתו והשלישי יו״ד כמו ואתצעי וי״ו תמונתו גופו עס
 בעה״י שאבא' כמו לסוד ורומז וי״ז צירופו ויהיה זיין
 וכתב לסוד רומז הוא גס קטן עוקץ אמצע? ראש ועל

 יהיו ואז למטה שמאל לצד אמצעי ראש לדבק הרוקח
 על זעותדי' אחד כמקום למטה מחזברין הראשין ג׳

 מ״ט הבונה פ׳ דאתר למטה חד יהיה ושתה אחד רגל
 קושטא ומשני לבוני מלבן לא ושקר לבוני מלבן אתת
 לו שאין תכ״ש רגלים לו אין ושקר קאי לא שיקרא קאי

 אחד רגל על השי״ן ויעמוד יהיה חד אלא שוה מושב
* והרי״ש הקו״ף כמו

 קטנה דלי*ת כתו צורת' תואר שיהא הרוקח כתב ת
 התמונה בספר אמנס גדולה דלי״ת תוך הפוכה

 נכוג' שניהם ודברי דלי״ת בתוך וי"! כתו תוארה כתב
 כרחבה אורכה מרובעת שהתי״ו אמרינן קדם כבר כי

 ג׳קולמסי׳אי כעובי שהתי״ו קצרה בכתיבה מעתה
 כעובי !זי״ו אורך שהרי וי״ו כעין רגליה שיהא אפשר

 ד' כאורך שהתיזו ארוכה בכתיבה אבל ן קולמוסי ג'
 משך ויהיה וי״ו כעין רגליה שיהא יותר גאה קולמס־'

 כעובי למטה !והעב קולתסי' ב' כעובי לתעלה הדק
 להיו׳ העב הוצרך דלי״ת כעין יעשיהו אילו כי קולמס

 לאחוריו קרוב חבורו .ויהיה ב'קולמוסי׳ באורך גס
 הלכה אס אמרי'בירושלמי ואתנם לב' פני׳קצת וידמה
 דבר ׳תעתא חזי ופוק המנהג אחרי הלוך בידך רופפת

 * רוקח כדברי שראיתי מומחי׳ הסופרי' כל נהגו וכבר
 גוף שלימות האותיות כל ,כ למעלה יגע שמאל .ורגל
 פן ארוך יהיה שאם קצר יהיה ימין ורגל ׳ כדפי יאחד

סליק* פשוטה־ לפ״ה טיפש ולא חכי' דלא ׳סדת׳לתינוק
 אותיות שהם הבראס שמו בי״ה של שניות אותיות

.5 דו״ק העולם נברא שבה יתרה וי״ו אברהם
 לד"בת־ים ראש של פרשיות הד' נחנקו מה על טעם

 יש חישיס חמשה כי דע אחד בבית יד ושל
לאדם



 הטעם והופ הריח חוש השמיעה הוש הראויה היש אדה5
 בראש מהם ארבעה ותמצא בהם ועיין המישוש חוש

 בחיי רבינו לשון הוא כך : דוק ביד העיקר והאחד
 עושה להיות ס״ת תשפט ביס אחריהם הבאים בשלח בס'

 בראשית הס ואלו שת״ו בי״ה המה והסימן דפין בריש
 " ושמעת שמור " אחריהם הבאים יודוך אתה יהודה
 רמז שהוא בזה טעם וי׳ל בס ואעידה • שפתיך מוצא

 שכתוב כענין בערבות רוכב שהקב״ה העולם לחדוש
 השלים איך והסתכל שח"ו בי״ה בערבו' לרוכב סולו
 עזי חשה שם שהזכיר הים בענין ביה של הה״א רחז

 הזאת הה״א פעמי' שני כמוך מי הזכיר ולכך יה חמרת
 שבשם אחרונה היא הראשון כמוכה דמי ותוספו׳הה״א

 שהזכיר האלהיס מלאך והוא שבספירות אחרונה והיא
 אחריהם הבאים בכאן וכן מאחריהם וילך בו הכתוב

 בהבראס ז^ל שדרשו מה ולפן ידו על ישועו׳היס כי ביס
 השניות האותיות תמצא אברהם בזכות א״ד בראם בה׳

 לבאר הוי״ו פו' ותום אבריהם שהם פחו ה בי״ לאותיות
 מעיד והכתוב בזכותו נבראו העולם של קצוות ו׳ בו

עולם אחרתי כי שנאחר החסד חדת על העולם שנבנה
: לאברהם חסד וכתיב יבנה חסד

 בספ׳התחוני^ רובם כאשר האותיות תמונת לך הא1
 ההוא החכם דעת לפי כולס אכתוב לא אבל

 אוצר ותספר הבהיר וחספר חתנו ואבחר אלקוט בלבד
 הדעת אשר אלא האותיו' וחספר הרוקח ותסס׳ הכבוד
 תספר עם תחונת אכתוב לחצואדרךישר מכריע

ראוי שכך רתיזותיו חתוך בעה״י אפרש בס רמיזותיו
•• סדורין הס כאשר סדרן ,

למעלה ד יו" שחחונת התמונה כספר כתב אלה
 כ״ו תספר ויעלה באחצע וי״ו לחשה ויו״ד 1
 אחד ופירושה הראשונה האל״ף כי המיוחד שם כמו
 וכן ית׳ לשמו רומזת וע״כ חיבתה ולפי מספרה לפי

 בכף ותסיים בוי״ו תתחיל וכו' ה׳ את ואהבת פסוק
 בכףומסיי' וכו׳תתחיל אקרא ה׳ שם כי ופסוק כ״ו הרי

 ועליון כ״ו כו׳גית׳ צבאות ה׳ ויגבה וכן כ״ו הרי בוי״ו
 הגלגלי' תניע שהי׳ בה רתז עוד פעתי׳בקריא׳גס כ״ו
 בצפון הגלגלים עלשניצידי רותזין יודין השני בי

 באתצע ההולך האמצעי קו על רומזת והוי״ו ובדרום
 שבועו׳ כ״ו כן תספר׳כ״ו לחער׳וכאשר הצירי׳מחזרח

 שבועות וכ״ו האחד הציר אל השוה מקו החמה נוטה
 שנודע כתו השני הציר אל השוה תקו החתה נוטה

 כשדב׳ היה חה׳ שהקול בה רמז עוד גס בחכח׳התכוכה
רותזיןסני יודי״ן השני כי הכרובים שני תבין משה עם

שאמר1
 וניגש מביניהם• היוצא הקול אל רותזת והוי״ו הכרובי׳

 דורותתאדם ו״כ כי כ״ו •ומספר לתרע״ה והלאה משם
 נ״ו וכן הא"ב צורות עס התורה שקבל מרע״ה עד

 רומן שהאלף ומפני א״ב כל בהן שיש בקריא׳ פסוקי׳
 שתהא היא ראויה לכל ראשון שהוא ית׳ להאחד

• לא״ב ראשונה
 למטה וי״ו למעלה שתחונ׳דלי״ת הרוקח כתב בית

בלשון ודו שנים הב' תספר וכן ד״ו וצירופ׳
 מתחלת לכן •י דו טן לתיתב טב כתו שנים התלמוד

 ותורה שבכת' תורה תורות לשתי רומזת כי התור׳בבית
 כמכין הדברות עמד׳ שבהן לוחות לב' ורותזת שבע״פ

 סמך וע״כ ית' האחד מן והכל לב'עולמות ורומזת ד״ו
 פה ושבעל שבכתב גית' בראשית וכן הא׳ אחר הב'

 רומזת כי • עולמות שני וגית' לוחות שני וגית'
י' תוך שנכללו פה ושבעל שבנתב התורה את שהמקיים

 ג עולמות לשני זוכה לוחות בב׳ שהן דברות
 תאותיות תמונת׳ שאין האותיות בספר כתב גימל

 וראשה המצורפות מחוליות כ״א שליחות
 העובר יחינו ורגל נו״ן צורות השמאלי ירך עם וגופה
 ויהיה ג׳ האות וגוף זיי״ן ראשה צירוף עם שיהא למטה
 חן הבא לעולם הטוב גמול ר״ל נגית״ל גנ"ז צירופו
 5ובע״ שבכתב הב׳ר״ל ית׳למקיימי ר"להאחד האל״ף

 הכבוד חקוס אל העליה בני של נשמתן גנוזות שיהא
 ע״כ בעה״י אבא׳יותר הסוד ובמקום רומזות הג׳ אשר
 י רומזה ז״ן האות גוף בלתי ההרכבה והנה אב״ג סמך

נזון להיות גמולו הב' קיום בזכות האל״ף מן גס כי
ג הזה בעולם *

 ווי״ן שני שתמונתה הבהיר בספר כתב דלית
הד׳ עקב ויהיה בקרןזויות במקצוע סגורין

 הד' פני ל1שי ראש והעוקץ התחתונה וי״ו ראש לתתוג'
 ןחהופכין ווי שני ויהי׳חעתה העליוג׳ וי״ו תחונו׳ראש

 אלכסוני' היפוכי׳וכןי״ב י״ב על לרחוז י'ב חניינס כי
 העולם תנהיג הי״ת אשר בה רמז ועוד • החקובל כסי

 מנהיג הי״ת אשר בה רחוז ועוד מזלות י״ב באמצעות
 כ״א, המזלות אחצעות בלי בעצחו ר״ל שבטים הי״ב

שעיקר לותר הג׳ ^חר הד' סחך ע״כ מעשיהם לפי
: שבטים להי״ב הטוב גמול

 הפוכה ובחוכ׳י' ד׳ שתמונתה בס׳התמונה כתב הא
 ועיקר העוה״ז נברא בה׳ כי י״ד במניינם ויעלה

 וראש אברהם אבתינו וראש הד׳ אחר ה״ה סמך וע״כ
 דוד וכן דוד המשפת' וראש דוד בית משפחת משפחתינו

| הים בשירת שבא ישראל גאולת בתחילת וכן י״ד עולה
ד י"

*
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כא עאמר ברוך פפר
 עיקר ישראל אימת לומר עול׳ה׳ האות וגוף שמות דדי ;
 הלא שבתוך והיוד תורה חומשי ה' כשמקיימי' הע״ה ;

של הפוכו בי'והוא נברא הבא שעול□ תפני הפול
הזה: העול□ 1'

 שלימות מאותיות תמונה לה שאין החסיד כתב 1*1
 יוד היא ראשה חוליות כי מצורפי' מחוליות לא

 חבור לשון והוי״ו ו לוי׳ תהכך רגלה צרוף ובתוספת 3
 כל וזהו קצוות שש לו יש המחובר כל כי ששה ומניעה

בראשי'וכן יהי ו׳ וכן לה אחר הוי״ו סמך כ יל העולם ;:ז
 העול וגס אחת פני'לחיה י״ו וכן יהי׳י״ו היוד בצירוף

 ומאמר האשכול בספר שפרשתי כמו לי״ו נחלק התחתון עי
: קצתו אל קצתו ומחובר נקשר שהכל אחד פה חכמיס

 ,ופני'בואי מרובע שהיא שוב שס בספר כתב
 רק כלל מורכבי' לו אין וזיין ולכאן לכאן

 שרמז הקצוות לשש שביעי המקום כי שבעה מניינה ןןו
 ואין עולם של מקומו שהוא הקלה לל והמקום הוי״ו :

 1 הזיין עניןולכ בשום הרכבה ולא תמונה אלא בו שייך
 קודש המעשה ו'ימי אחר השביעי יום וכן הוי״ו אחר
 קצוות לשש אחד ולכאן לכאן הזייןפניס ראש וע״כ לה'

 בשלשה לל הרובע וראשה המעשה ימי לששת ואחד ילנ
 רגל על באויר ועומד ועומקי ורוחב באורך מרחקים מן
 וצדיק אחד רגל על עומד העולם חלל כמאמר אחד "׳ן
 •• עולם יסוד וצדיק שנאמר שמו ל
 שתמונתה לת כדברי ביבראל רווחת ההלכה הית ל;
 שתמונת' לפי׳רש״י אף זייניןויתכן שני כמו י^

 זולת תמונה שום על השגחנו לא ע״כ דבוקים זיינין ל
 שנים שבתות לשבע ורומז זלז באורם זייני״ן ושני זה

 לשבת רומזת שהויי״ן ומפני כעמים שנע פנים ^ופבע
 ז׳פעמי' והנה לזו זו סמך ויובל לשמיעה ברחשי׳והחית ׳מ
 חות גוף והנה קודש לעולם והשביעית לס עולה ז' ל

 שהיא השהיני׳קודש שבאחרונה שמונ׳לומר עולה חי״ת
 הגדול יובל לל החמישי׳כו' שנת וקדשת׳את שנ׳ יובל ל
 שהוסיבם סוכות ימי ז' הזייני״ן בשני רמז ועוד ולל מנ
 האות וגו׳וגיף את ושבתי בסוכו׳ה שנ׳כי כבוד בז׳ענני ממ

: עצרת לשמיני רמז ל
וזיי׳׳ן כף הן שהורכב התמונה בספר כתב ^טית

 ועולים שדי י״ה אלקים לת מלחמה חיש ול
 סוב ר״ל סוב רומזת פהס' והפני אותיות לז ׳,.לבהלוייס

 לל הנהגתו המורי׳מדת שמותיו בה רהז לכן לכל ה'
בהלחמה הןברחהי׳הן הןבדין תמיד הגמור סוב שהוא י״ן

 ס' כהנין מאמרי' בתשע הנכללים המקרים בכל הן!
 מצבלויתפע' מהי מצסרף אנה איך כתה הן ן;£אלו

 קודש שהשהינית והפני " מפורשים הן חן וברוח יפעל
 ברכתי את וצויתי שנאה' שש בסובת ומבורכת כדפי'
סמך לכן שנים לשלש התבואה ועשת השישית בשנה

: החי״ת אחר ת7הסי
 המעשר סוד כדפי׳וזהו לה' קודש יהיה העשירי ילד

 מקרים ס' והן העולם נברא מאמרים בי' כי
 רק מעלה כלפי שייך ואין העצם מאמר והעשירי כדפי'
 ס' רק בראשית ועל קודש הוא לכן לבדו העצם מאמר

 במלת נרמזת רק לדקותו והעשירי מפורשות האמרות
 היוד סמך בעצם נישאים שהס׳מקרים והפני ברחשית

 יש עולהות הג' ברא הקודש שהעצם והפני הס' אחר
 התחתון עולם כנגד עב שלמסה עוקצקהירך ג' ד ליי"

 למסה נוסה וגס האמצעי עולם כנגד בפני' והעוקץ
 * העליון עולס כנגד שלמעלה והעוקץ גשס שהיא הפני
ראוי הי' על העצס $אמר שהזכרנו לאחר כף

 שהם לס לה״ד הכף אחר סמך ע"כ להמליכו 1
 שמלכותו מפני בלב סדרן מהופך והנה מלך אותיות

 וחיילותיו בעבדיו תלוי המלכו׳לו כי ב"ו ממלכו' הפך
 בסל ומלכותו שלימי' הס ההס יפרש ואס ורכושיו

 הדוקרן וכתב להס א״צ והוא העוצ׳צריכי׳לו כל ה והקב׳
 כדמות ומחוברין עקומות וויס שני כמו כף שתמונת

 עליך את ושכותי נאת' וע״ז הצור ונקראת מערה
 מה לקבל וכפופה עקומה איש כף דמות הכף כי וגו'

 הלוחות שקבל מרע״ה לכף רומזת והיא תוכה אל שבא
 קבל ׳ה מרע כי פשוסה כף כפול כף ל רז" מאמר וזהו

 עשרים הכף ומנין פשוס מכל יותר פשוס מן הלוחות
 הראשון והורן מאדם העשרים דור אבינו אברהם כי

 אברהם שמע אשר עקב שנאמר כה' התורה את שקבל
 לזה זה רישי״ןדבוקים שני תהונו' גס והנה וגו' בקולי
 לאברהם שנאמר מה כנגד מאות ד' מספרם ויעלה

שלת שהקלה עד שנה האות ארבע אותם וענו ועבדום
• וגאלם השלום עליו רבינו משה

 ויעלה לו שתמונתה התמונה בספר כתב למד
 מכל וגבוה המיוחד שם כמנין מספר'

 גבוהים מכל שגבוה ית' ה' למלכות רומזת האותיות
 מוצא שאתה לה לפני׳כמאה׳רז״ל כפוף העס וראשה
 למה רומזת עוד ענותנותו הוצא אתה הקו' של גדולתו

 המלכות שלשי׳כי עצמה ומספר יראה ה׳ושפל רום שיש
 שנא' כמו מלכותו יוודע ומתי מעלות נשלשיס נקנית
 ל' בגי׳ יהיה אהד ושמו ה'אחד יהיה ההוא ביום

 " יודין ג׳ כי בשלשיס מתברכין מלכותו והמקבלים
 שלשים לתקוע רז״ל כיוונו ולזה ל' ישא יאר יברכך

קולות יא



עאמר ברוך ספר
ג מלכרתו מזכירין שאנו בהה קולות

 ויעצה לו ,שתמונת התמונה כספר כתג □3
 עצמה ומספר המיוחל שס כמכין מספרם

 שקבל בהר מרע״ה שהיה יום ארבעים כנגד ארבעים
 ,מלית שהתורה להודיע המיוחד שם בה וחתם התורה

 מאמר וזהו ,וגו תמימה ,ה תורת וזלה ממרע״ה ולא
 סתום ,האת פתוחה ,מאת סתומה ס ת" פתוחה ,ת רז״ל

 הנאמרים למצות גלויה חליצתה ר״ל התורה ,מאת כי
 ,וסודו וחידה משל נסתרי׳דרך פירושים עליה ועוד בה

 רמיזת עוד האשכול בספר פירשתי אשר ככל סתומים
 שיהא כדי סאה ,בת לבעלה אשה טהרת וכן * המ״ם
 ג ,מ עולה ולד ובן בטהרה יום ,ת שהוא הולד יצירת

 וי״ו ומן זיין תז שמורכב התמונה בספר כתב 113
 של חותמו ,פי אחד כמנין י״ג משפרה ויעלה

 י״ג הת' עד ,מןהא כי אחד שהוא ומודיע אמת הקלה
 אותיות י״ג תי"ו ועד הת' ומן אחד כתנין אותיות
 המלך חותם כי המ״ס ,אחר הנון סמך לכך אחד התנין
פעמים תי״ג ועד ,תא החותם ומנין אצלו להיות ראוי

 שהוא הי״ת תפני הראשון אחד פעמים כתניין שהוא
 בארן אחד גוי ישראל נגד והשני י״ג אחדשתדתו

 מדות בי״ג נדרשת להיות העמי׳ מן נבדלו שבו ותורתו
 כפוף נאמן רז״ל מאתר וזהו אמת נאמן מדת והנה
 פשוט שהוא הי״ת ר״ל פשוטה נון כפופה נון פשוט נאמן
 התורה שקבל "ה מרע נגד כפופה ונאמן פשוט מכל

 ביתי בכל מאוד עניו משה והאיש עליו שנאמר במדותה
בינה שערי ,נ נגד חמשים עולה האות וגוף הוא נאמן

ג במדות.לית׳ובתורתו אפר
 מספרם ויעלה כי'ו שתמונת׳ הרוקח כתב סמך

 ,ולמט התיוח׳ומדובקי׳למעלה השם כמניין
 ,כדפי דסתם ליראיו ה' סיד כי צד תכל סתום ולהיות
 ,ית ,ה מדת שהזכיר תפני הס״מך הנו״ן אחר וסמך

 סמך שצורת תה וגס ידיעתם עצומות סודות כי וחותמו
 לא לו אין כדורי בלתי עגול שוה דבר כל עגול
 ראשון הוא יל ,שה לסוד רותז ראש ולא סוף
 הבכורים סוד וזהו סוף בלתי אחרון והוא

 חכמים בו נתנו וע״כ האדמה פרי כל ראשית לו להביא
 וגוף ,ס ,גי בטנא ושתת וכתיב מששים אחד שיעור

 ישראל מניין רבוא ששים כנגד ששים עולה ,הס
• להקלה ,ביכורי המביאים

 וכן עינינו מאירה היא כי התורה על רומזת |
 לפי לדרוש ונתסרת פנים ,בע נדרשת היא

 אשר הדברים מכל תסור לא שנאמר סנהדרין ע׳ דעת
 ל סוד אשר למעלה האמורים ל יראי והתה יורוך

 התורה וכזכות הס' אחר העיין סמך וע״כ ליריאיו
 וכלא קתח אין תורה אין אס רז״ל כתאתר נזון העולם

 י תמונת וכן ברעב להחיות׳ וגו׳עד יראיו לאל עיני הנה
 | ראשה זו"ןכי תחוליות תצורף בעינינו יישר אשר העיין

 י שמאל לצד גופה תשך ובצירוף זיין ,תתוג השמאלית
 ו תק!ס עד גופה בהתשך הימיני וראשה לנון תהפך
 5 ה׳יל אל עינינו כי זו"ן צרופו ויהיה תתונ׳וי"ו שתאל
 ; ג״ן ר״ל גית׳גני צירופו ותספר אותנו שיזין לו צופות

 ג ולזה ה׳ יראת של הוא שלע ר״ל לעדן רותזת ,וע שלי
בתורה סדרות ג״ן כי לן שנקראת שלהם בתורה זכו

ן ג לתורהיגדפי׳ רותזת והע'
 ן תספרה ויעלה לו שתמונתו בס׳התתונה כתוב ה3

 פ׳ לפשוטה רז״ל מאמר וזה המיוחד שס כתנין
 (י מכל פשוט תל שבאה התורה קבלת על לרמוז כפופה
 וסמך בו אדבר פה אל פה וכה״א מרע״ה לפה פשוט
 ש ,ה תאת לתרע״ה תורה שנתנה העייןלותר אחר הל

 א כתו תתש הפה תאר וכן זה על שמו הק״בה חתם וע״כ
 שיהא לרמוז תעלת כלפי הפוכה כתובה וי״ו פתוחה פה

 תורה אלקי׳או תעל׳כגוןדברי תענייני רק פינו דברי
 הל מנין וגוף בדברי'אחרים ולא בס ודברת' שנאתר

 לפגי בעמדו מרע״ה היה וכןבןשתני׳שנה שתניס עולה
 פיח עס אהיה ואנכי לו ,ואת מקום בשליחו׳של פרעה

 מ יו"דלן עקיבלשתתונל דר׳ בלב כתב צדיק
 ן׳ו צדיק רז״ל תאמר זהו כי ,ס תספרס ויעלה י

 ני; תכל פשוט תצדיק שניתלהתורה לל פשוט צדיק כפוף
 שין! אתר הצדיק סמך וע״כ ריבוא ,ולס כפוף לצדיק פשוט
 ט" לה סביב גיבורים ,ס ,בגי ס' הרכבת מניין וגס הלא

 גבור איזה כתאת׳רז״ל צדיק ר״ל וגבור ישראל מגבורי
 נו״ןעולה יו״ד צירוף עס הצדיק ותנין, יצרו את הכובש

 ופי" ימים והארכת צפור קן על שכתוב לתה לרתוז לן
 ןןיו וכלא ,לצדיקי רק הבא שעולס ר״ל ארוך שכולו לעולם
החיים ארץ ארץלל ירשו לעולס צדיקים כולס ועתך

;ומן : ללה וברכה טובה ונירש ונזל
;01 עולה גו״ן שתתונללף התמונה בספר כתב קוף

 קרבן קדושת רותזת והקו״ף שבעים מספרם 1 ״
 יןו לקיום להקלה הנקרבות החג פרי לע' כלותר היום

 0 בק״ העולם קיום הקרבן שבטל הזה ובזמן העולז
 ועין אברכך כן על חלה שפתינו וגשלת׳פריס וזלה ברכות

 רין כן כי גבר יבורך כן כי ואומר ,ק ,גית על וגו' בחיי
 ;ן!ן שעולה לך לך בו שנאמר לאברהם רומזת ,וק ,ק ,גית

 גויס המון אב והוא יולד שנה מאה הלבן עליו ונאתר ,ק
 ין בגי קיום ,ופי שהקדים מפגי הצד״י אתר הק' וסמך

העולם



עאמר ברוך ספר
 : הזה העולם קיום אח*כ פי' לכן הבא העולם

 וסמך רי"שרשע קו"ףקדוש רז״ל אמר
 לרשע להודי'שה׳ית׳קורא הקו״ף אחר הרי״ש

 נענינו יישר אשר רי*ש תמונת והנה בתשובה שישוב
 הי׳תמונת גגה במקצת רגלה מחוליו׳כי מצורפת שהיא
 וששה מאתים מניינם ויעלה תהפךלריש ובהאריך וי״ו

 העולם רשעי שהס ואדו״ס יו״ן בב״ל אלו בגית'
 עולם והכבידו מקדשינו בתי עולם בתי שתי שהחריבו

 שהרי הבא לעולם הרשע מן יותר ורש עני ואין עלינו
 מי רז״ל מאתיסכדאמרי הרי״ש מספר וכן דבר לו אין
 גמור העני וזה הצדקה מן יעול לא וזז מאתים לו שיש

כמניין פחות זוז לו יש אבל ופאה שכחה בלקע שאסור
: בכולם מותר צדקה

 והשיבן זי״ו צירופו ויהי' זיי״ן ילד וי"ו תמונות ?1^
 הרשע כי הרי*ש אחר השי״ן וסמך שכינה פי'

 וכן כ״ג זי״ו ותנין העולם מן שכינה זיו גילוי מסלק
 שע״< לומר אברבס ואני עד יברכך מן תיבות כ״ג "
 • עלינו שכינה זיו גילוי יהיה כהניס ברכת ז
 מנינם ויעלה שתמונת׳ד״ו התמונה בספ' כתב 1תי ימ!

 ישראל ארץ כנגד מאות ד' הת׳ ומספר עשרה מ
 בעשר ומקודשת פרסאות ת' על פרסאות ת' שהיא

 זו בכוונה אמנם דלתי״ן שני ,פי הרוקח אד קדושות ק
 על ד׳ דהיינו פרסאות ת' על ת' שהיא י;א' על רומזת

 הת* אחריה סמך שכינה זיו על רומזת שהשין ומפני ד' $
 עיקר שתפסנו בארתי וכבר השכינ׳בא״י גילוי עקר כי מ ן

 ותמונת הפוכה תחתונה והדלות דלתי׳״ן ב' שתמונת'
 תי״ו באות כי ד״ן עליונה דלי״ת צירופה ויהיה גו״ן הי

 מצחי על תיו והתיות שנא' כתה העולם את דן הקב״ה
 הצדיקים תצחת על דיו של תיו כתוב וארז״ל האנשים

 תי״ו ות״ש ופריך הרשעים מצחת על דם של ותי״ו יסמ
 אחת דלתי״ן שני הת' הרי תמות תי"ו תחיה ת' ותשני יונו:

 כי נאתר וכן דינו לפי אחד ולכל דם של ואחת דיו של מר׳ ן
 תוצאות תחלואי לרשעים וחילופו חיים תוצאות מתנו

 והתחתונ׳ שהעליונ׳כדרכה דלתי״ן בשני רמז עוד גס ,ן^׳
 תחתונ׳הפוכה ודלי״ת כדפי' דל פי' דלי"ת כי מהופכת מתן.

 גלגל הוא כי ויתהפך דל ויש דל ונשאר דל יש שהרי
 ועשיר רש ידבר תחנונים ,שנאת וכתו בעולם החוזר
 ידברו בתחולה בת' ותסיים בת' תתחיל עזות יענה

 תבן עזות יענה ופרעה מוכים ועבדיך תחנונים ישראל
 תתן אתה גס אתרו ישראל נתהפך ולבסוף לכס אתן לא

סליק 5 צאו קומו אתר ופרעה בידינו !^ו;ו
המרכבה עניני הנעלמות הסודות מן תעש לך הא1

־ ! זז

 דורשין אין כדתנן לפרש אין אשר האותיות כתואר
 סתרי מוסרין אין וא"ראתי ביחיד המרכבה במעשה

 חרשים חכס יועץ דברים חמשה בו שיש למי אלא תורה
 הרבה ראיתי ובערה האשכול ,בס כדפי' לחש ונבון

 זולת בהם היה ולא למקובלים עצמם שהחזיקו והרבה
 החכמה ידיעת ולא אמיתית הידיע׳בקבלה ולא הדיבור

 האשכול ובספר הדרך מן ונכוו בעצמם שישכילו 7ע
 הדבר קבל שלא מי לכן החיים דרך אל להטותם רמזתי
 יעיין לא דבר מתוך דבר ותבין ותקובל תושכל מחכם

 לבי את וגיליתי רוחי דיצאתי ואחרי אלו בדברים
 דברי פתח לתצא ההסכמה למשכיל אותו בהתנצלותי

 על רמיזתו תואר בציון הא״ב דמיון אשר לך דע יושר
 ר״ל אחורי את וראיתי שנאמר כתה הנבונה דעת דרך

 פי׳שתותס: עם סדרם עוד גרר'אפ׳ ואגב יתיןושתאל
רומזת היא הו״יו על נקודה צורת׳* תואר אלת

 רותזת הנקודה על לתעלה עליון"ותג לכתר 1
 מימין באלכסון העובר הקו שהיא וגופה סוף לאין

 ולמעה הגבור״ה שיהי׳ראשומימיןמעל הכוונה לשמאל
 - ובין הדין מדת בין מחיצה ויהיה נצ״ח מתחת סופה
 בתוך החסד שמצד אותן לך וישארו העליונה נקודה

 איננו והדין ית' ממט וחסד עוב שכל להודיע המחיצה
 כי למלכות רומזת למעה והנקודה הטוב העדר ל׳א
 הא׳ ותספר זלתעה מלמעלה חס״ד הכל ראש היא
 מספר תקבל בלתי אתתי אחדות שהכל לותר אחד

 נקודה היא וכן ביו״ד מתחיל המיוחד והשם כדפי׳
 כל ותכלית הספירות מניין לרמוז האלף של העליונה
 ומיוחד יחיד שהוא לות' אחד הא' גוס ומספר מספרים

 ר*ל ואחרון ראשון שהוא להודיע מספרים כל וראש
 סוף אין האל״ף ופי' האשכול בספר כדפי׳ זמן בלתי
 שיקדם לא אס אפש׳ידיעתו ואי הסודות כל עיקר שהוא
 אדם ישאל לא רז״ל כמאמר ומליצה כמשל רב לימוד

 כדפי׳בס׳האשכול ובשר לתם כריסו מלא אא*כ בפרדס
 וע״ב ועבעיו׳לאלקיות הלימודית להקריב פי'חלל גס

ג חכמה ואאלפך ומלשון הלימוד ר׳'ל אל״ף שתה קרא
במחשבתו עלה בראשי׳כמארז״ל לב׳של רומזת בית

 לחכמה רמ״ז ראשית כי בב׳ העולם את לברוא
 בראשית ועל עוג שכל ה' יראת חכמה ראשית שנאתר

 רותז שהבית אנחנו ומקובלים כו' ברא בחוכמתא ת״י
 ומפני כדפי׳ שברא סוף אין על שעליה והחג למחשבה

 פי׳בספר אשר ככל מרובעת היא לבריא' רומזת שהב׳
 צפון נועה סוד והוא צפון לצד פתוחה היא אך האשכול

שם שאין לאכסדרה דומה העולם וארז״ל תוהו על
מחיצה



ברוך ספר
 על שכתבתי ,בפי כדפי' העליון העולם ועל מחיצה

 לא כקופי' עולם דאמר מאן מותו ומעתה יצירה ספר
 בתוך לשון 'ת,הבי גס קאי הגלגל עולם על כי פליג

 קרא לכן היצירה אמצעית שהיא ז החי על מורה כי
 היישוב ובצפון דירה בית ולשון מבפנים נ' בי״ת שמה

 לקו מצפון נופות שהשבעה התכונה בספרי ידוע כאשר
 שמה ראינו כאשר כי מנהיג שיש מופת וזהו השוה

 שס מקיפים מיס שאין המבע והריסת ן הפני הריסות
 על מורה הב' כי הוא נאמן ביתי בכל 'ה וזש הארץ

 :,גיל׳מעש׳מרכב שלא שנק׳נאמןעל והרז״ל המרכבה
 להתחלת רומזת וזיי״ן ן די׳ צורת גופה גימל

 בראשית סדרי ושבעה שבעה שהם בניין כל
 ובראש זיי״ן צורת בכולן כי ץ ג ז דשעטנ תגין ג' וזהו
 ממעלה ר״ל עליונים ג' לרמוז תגין ג' מהם זייי׳ן כל

 להשלים עשירי •תשיעי שמיני כלות' ספירות לשבעה
 העולם נברא מאמרות ,גי רז״ל מאתר וזהו העשרה

 מימין עוברת מהם זיי״ן כל ראש והנה ימים בי' ר״ל
 א וכה" ובדי״ן ד בחס" בראשית שיצירת לרמוז לשמאל

 יורד אחד קו והנה ושמים ארץ אלקיס ה' ברא ביום
 בצור' הג׳ והנ' לתחתוני' מתמעט השפע כי חד למטה
 גימ״ל למארז"ל רומז שמאל לצד פשוט והירך הזיי"ן
 מהו״ד ר״ל למטה פשיט הירך וע"כ דלים גמול ד,י״ת

 דלים לגומל ר״ל למטה תרד שלא הדין מדת להפסיק
קרא כן על בו שולט הדין ואין חסד מדת תפס שהרי

- גית״ל שמה
 הד' שמספר מפני לצפון נמשך הדלי״ת גג ללית

שזכרתי מדריגות הד' שאילי לומר ארבע
 לבינה רומז חיים אלקיס ורוח בינה שערי כל כוללים
 לבעלי גניזה מקום וביב' מצפון נא אשר לדין שרומזת

 ימיןתפני לצד רגלה אבל כדפי' לגית״ל מתחת עלייה
 יבנה חסד עולם שנאמר כמו חסד על העולמות שבניין
 רומזת ו' והנה וו*"ןסגורין שני שתמונת פירשתי וכבר

 ר״ל קצוות ו' בתוך קצוות ״1 ר"ל ווין והשני קצוות לו'
 בעולם כי המדרגות לכל קצוות שש פעמים ב' רק

 ו' בו שגם האמצעי עולם בתוך והוא קצוות ו' התחתון
 ה' ותנ״ש השכל ר"ל העליון עולם אכל קצוות

 ידועים והנה בהן האמת דרך על לקצוות ציור אין
שמה קרא וע״כ העליונות המדריגות הן אלו הדברים

: גבוה ל ר" ראשך דלת מלשון דצי״ת
 פתח שישא- ת!ויה נקודה ובת דל/ת צירת׳כמו הא

 כאכסדרה פתיח' היא ולמטה צפון לצד קטן
 יורדים שהרשעים בה״א נברא שהעז״ן רז"ל כתא'

שאמר
 צפון מדרך ובאין בתשובה וכשחחרין לגיהנס למטה

 הנקודה וע״כ בחסדו מקבלם והופכי׳פניה׳לחזו׳ה־ב״ה
 ישראל שובה שנאת' שביס לקב; פתוחה שהפתח תלויה

 המיוחד שם של אחרונה שה״א קבלנו גס וגז' ה' עד
 המיוחד שבשם ההי״ן השני כי מלכות לעשירית רומזת
 רביעי רגל והוא מלכות עשירית כנגד עשרה עולין

 מפני דלית כתמוג׳ הה״ח ע״כ וגם דוד בית מלכות
 שס אשר לצפון נוטה וגופה ד' כמנין רביעי רגל שהוא

 כי נמשך וגגה כדפי' הישוב בצפון כי דוד בית מלכות
 יוד כמו העול׳והנקוד' בכל לבא לעתיד ימשך מצכותו
 העול' שכל ומפני כדפי' למלכות רומזת בזה כי כדפי'

 אין כי ה״א שמה קרא מאין יש ונברא בה״א נברא הזה
הא מלשון יש על רומזת וגס כמותה בעולם קלת הברה

•• זרע לכס
 רומו בידי אלקיס ומטה וכתיב תטה כמו צורתו ליו

 וגופ'תתמעט נוט׳לצפון הוי׳'ו ראש ע״כ למ״ה
 לדין הרפה ה ת ולמטה הקשה מ״ה למעלה כי והולך

 קצוות הו' כי חבור לשון וי״ו שתה קרא וע״כ הו'קצוות
ג עציהם ומוטה מחובר והדין אחד מחוברי׳להיו'

 סדר לפי אך הספיר' שתמונת׳לכל פרשתי כבר לק
 הויו וזהו השישית היא הבית מן כוונתינו מספר

 לו' רומזת שתמונת׳ לעיל פרשתי וכן יעקב ואלהי של
 תמונת והנה יברך זכרנו ה' של הזיי״ן היא וגס קצוות
 עובר וראשה תפארת דרך האמצעי לקו רומז גופת
 ובדין בחס״ד נבראו קצוות שהו' לרמוז ולשמאל לימין

 הזיין אז הא״ב לסדר אך גמורים ברחמים ונתייחדו
 רז״ל תאתר וגס לשבת רותז תפארת כי השביעית היא

 ה' על מעיד שבת והשומר התנוחה ליום עטה תפארת
 השפע המשיך ובה הכל השלים והוא העולם ברא שהוא

כולם ויהיו בארץ שצום להיות ונון זיין לחבר למטה
 : זיי"ן שמה קרא וע״כ רע מכל ומזוייני' שמורים

 למספר השביעי' היא כי זייכין שני צורת׳כתו הית
 רק הבנין והנה האתת הז׳ מורה זה על הב'

 הבי״ת מן ושביעית בהם האתצע לנצ"ח כדפי' שבעה
 רק שניהם הס כי יחד ומחובר השנית בז' מורה זה על

 היא נצ״ח שהרי חופה כמין גגה ע"י ודותין אחת אות
 על ואין חתן לחופת חסד לגמול לתחנוני' חסד מדת
 ואין אחת אות רק שניהם כי תגין ג' זיי״ן שני אלו

 עליהם חוטר אר ששה הז׳עליהם כוונת אשר העליומס
 התחתון בעולם בו שנוהג מי כל והנה למעלה לרמוז

 אלא הטובה לו גס שצדקתו לחשוב צבו יגבה צא חשד
יכנע ואז הטוני' מעשיו צתשצום הוא שמא וירא יפחד

זו

וע*כ



בג . עאמר
" תחת אל תלשרן חי״ת שמה קרא וע״ג

 וככר זיין כף כתו שתתונת' 4פירשת כבר טית
 לכף רומזת והכף קצוות לו' שהזייןרומז פי׳

 התחתוןבדין העול□ כלות' קצוות השש לשקול מאזניס
 כמו כ״ף ,שתמונת אפרש ועוד הרחתי' לפי ח*ה ל ר״

 תכריע יסוד צדיק כי הרחמים כסא זה כי כסא
 שהט' לעיל פי' וכן גמורים לא אבל רחתיס והוא הב'
 הדין שכפי להודיע הדין של הקדושים לג׳שתות רותז

 הטבעי ל התחתוןר׳ של ג׳עולמו׳כלומר הנהגות מבעל
 שדן שד״י ר״ל העליון ושל המזלות ר"ל אמצע ושל
 כי יתינך נטית מלשון טית שתה קרא וע״כ אומות ע'

 בלתי שם הטיי' משהוכן ויט כתו מןהיסגד מפלת הנון
 והמזלות השמים שיטת קו מן. ההנהגה שמטה ור״ל גרן

 • חסד כלפי מטה לעומקו'כי דינו שסדר ועוד והטבע
 הצינורות שכל היסוד והיא אחת נקודה רק היא ץך

 הראשונה היא שהבית סדרינו לפי אליה סביב
 כנטיעות לקצץ שלא עשרה מספרה הא״ב לסדר אכל

 עליונה נקודה כתו וצורתה עתה כלולה המלכות ועתה
 אחריתו לנעוץ שיש לרמוז שויס שניהם אלף של

 וגמור ;ימות ש באחדות דרךהאמת על הכל כי בראשיתו
 הכבוד וגילו מצדינו הדמיון ציור על נאמרו והספירו'

 כי היו״ד רותזת וכן האשכול בספר פירשתי אשר ככל
 תשכיל שכל ומפני אחת נקודה רק והיא עשרה רומזת
 יורד ירך והנה יו״ד שהה קרא זה בדבר להודות צריך

 להודי׳שמנהיג שמאל תבצד יותר וגדול ימין בצד למטה
רומזת למעלה פניה על ותג מבדין יותר בחסד אותנו

: העשרה תספר מעל סוף לאין
 מלךוכן אותיות ת״ס למ*ד שכ״ף פירשתי כבר כף

 והכ״ף הבי״ת מתנין מלכות עשירית הכ״ף
 אשר שהאחרית' לרמוז לבית דומה היתה עיגולה לולי
 הכ״ף צורת נהפך וע'כ בראשית נגדו עליו לחשוב נוכל

 אצלו מספר כל אשר לרמוז ׳ עגולה להיות הבית מן
 מקים אשר לכסא דומה הכף תואר גס קו בלתי חוזר

 ולנהג בדין מלכות לכסא ודות' לצפון פתוח מושבו
 הרפה ת״ה מלכות עשירית כי בצפון מושכו אשר העול'

 מן-העשירית אשר לרמוז למעה נמשכת פשוטה וכף
 הים מן היונקים המעיינים; לכל השפע בא ולמטה
 ך" הפשוטי' האותיו' כי האמצע? קו סוף שהיא הגדול

 השפע להוריד האמצעי קו עומדי׳על כולם ץ' ף ן
 דומה שלמט׳הכף ולעניןמלכו' שאי/עזה^י כמו למט'

 •" כף שמה קרא וע״כ כדפי' תורה רותז/מתן יד לכף
 היא וגס האותיו׳ובאמצעיתו הגבוה.מכל היא למד

 ל׳ו שתמונת' פי' וכבר מלך מתיבת אמצעית
 'והיא' לתפארת רומזת הוי"ו כי המיוחד שתו בה וחתם

 והכףדותה' לדין חסד בין אמצעי שהיא השישית ספירה
 הרי גמורים רחתיס כסא וזה לכסא
 והם כתר ראשו ועל כסאו על יושב תלך דוגמת הלמד
 המלך דוגמת ולשמאל רומזיןלימין שעליה חגיה השני

 ובדין' בחסד העולם הנהגת כן כי עתו התרתם בכתרו
 ,ותפני כדפי' תעלות בל׳ נקנית שלמטה מלכות וכן

וקרא שנאת' יתירה לימוד צריך ישראל שופט שהמלך
ג למ״ד שמה קרא ע״כ חייו ימי כל בו

 שנופל כל לתחיל' רומזת שהבי״ת פירשתי כבר 00
 וסת* הספיר' כל אחרית והכף התחשבה עליו

 פי* וכבר לכף דומה אחד ומצד לבית דותה אחד מצד
 ה*' ה'תלך ה'מלך ופי׳ המיוחד השם כ״ו שתמונת'

 ארכה* וגופה מלכות כסא וזה ועד לעולם ימלוך
 שכיג* ד'מחנות על מרובעת.לרמוז ר*ל כרחבה

 עד לפגיה משוך פניה על נקודה וע״כ למטה שתושלי'
 לפעמים כי סתותה מ״ס רש פתוחה ס ת" ויש מטה

 גבוהים מעל גבוה כי מלמטה מלתשול כחם נסתם
 שמה וקרא העליוני' מיס וזה החסד כסא וזה עליהם

 להיו׳שתמיס ראוי היאור שמימי דע כי מיס מלשון מס
 היאור' על הדביקות תחמת נופלת אחרונה שמ״ס אלא
 לשון מימים או תיס והנה אדתדס כתו לשון כפל והוא

 נאמר וכאשר החילוק מקבלת שכלטפה מפני רבים
 יוצא' ונהר ע״ששג' מ*ס,לות ראוי מןתימיס לפוןיחיד

 הטפה כי ראשים לארבעה והיה יפרד ותשס מעדן
מחנו׳שהזכרע ד' משם ונפרדו הגדול הים היא יחידתו

בספרהאשכל: פירשתי כאשר
 פי* זי*ו ורמיותו זיין כתו שצורת' שפי' כמו נון

 ,כפוף נאמן שגרושה כפיפות׳ארז״ל למעל׳ועל
 ר היו׳ מתחת ר״ל צפון לצד למטה משוך יריכה ע*כ

 למעה תרד שלא צפון מדת לפני חוצץ הנאמן זכות כי
 (מן האמצעי ק שדרך לרמוז למטה יורדת והנוןפשועה

 שהנאתן רומזת וכן התלכו׳ אל למטה השפע יורד הנו״ן
 בישראל והגאתני׳הכפריס למטה הטובה השפע ממשיך

יכרו ט שנא' לויתן לסעודת המתים לתחיי' עומדים
ג דג לשון נון שמה ע״כ חברים על״ו

 ,עגול* היא כדפי' הסוד אל רומזת ס:ס' מפני סמך
 עגול הוא הסודות סוד כי צד מכל וסתומה

 עליון ועל סגלגל והאמצעי כדורי התחתון עולס כי
 שהוא הי״ת על והנקוד׳רומזת השכל גלגל ארז*ל מאלו

 שבתוך׳ והחלק הכל מקיף הוא שגס עולם של מקומו
 1. < י ׳•



שאמר ברוך ספר
 עגול דבר כל כי פנימי סוד על מורה מגולעגתרי

 שהוא לומר סוף ולא ראש לו אין נשוה לפניך המונח
 נעוץ אחדל ע״כ ואחרית ראשית בלי ואחרון >מ'ראשון

 ,נסמכי גשמיו׳וכלס לו שאין רומז והחלק בסופו ראשו
 כ*ו שתמונת׳ פי' וכבר סמך שמה קרא ע׳'כ ית׳ מה׳

 ושמו קצוות שש מקוש לכל כי המיוחד שמו בה וחת□
הדיןר? כסא וזה יצירה בספר שאפ׳ כמ׳ נגגיה' חתם

: בעולם החוזר גלגל הקשה הדין מדת
וע״כ השכל עין שהיא לתור׳ שרומזת פי׳ כבר

 חס״ד לדמות ראשים שני ולה עי״ן שתה קרא 1
 תפארת היא הזיי״ן ראש צורת כי פי' כבר כי ואמ״ת
 חשד ימינה וצד אתת הרי זיי״ןוגו״ן לחבר משוך וגופה
 לאעה שהיא הדי״ן מתחת החס״ד תן משוך זו והגה

 הדין מדת כל בין לחצוץ הצפון כנגד עד הנון גמקוס
 אבל לדין שנועה מפגי היסוד בין ואפי' השכל לבעלי

 נ גמורים רחתיס להיא מפני אליה נמשך התפלרת
 תורה שקבל תרע*ה לנביאים שרומזת פי׳ כבר ה0

 העולם לנצחי זכה נצ״ח שתדתו מפני סא״ס
 ע״כ תפאר"ת ר״ל המאירה באספקלרי' היתה ונבואתו

 מבחוץ רק שהפ״ה וכב׳פי' כדפי' בה חתם המיוחד שם
 למדת לדין נועה רחמים לכסא רומז וזה לכ״ף דומה

 בראשית של נ׳ כמו מרובעת מבפנים הל׳ה אבל ח״נצ
 הוי״ו וע״כ התחשבות אחר נמשך הדיבור ר״ל הפ״ה >י

 לאין לרמוז מעלה כלפי והדק הב' תוך ראשה הפוכה
 דרך המאירה אספקלריא שתן רומזת פשועה והס' סוןז

 ז מאירה שאינה לאספקלריא השפע יורד האמצעי קו
 לדעת פי׳ כבר נו*ן ורמיזת נו'ן כתו צורתה צדי

 בין שצד״י פי' ורז*ל נאתן שרומזת חכתי'
 דותה תוארה ורמיזת לצדיק רומזת פשוטה בין בסופה

 שרומזת ימינה תצד נקודה לה שיש אך לרמיזתנו״ן
 שהצדקו׳שינעה ר״ל העי״ן של ראשון ראש כתו לחס״ד

וע״כ לחסד ל״ר ימיני ראש לצד השוה מקוהאתצעי
:צד״י שמה קרא

 עד הא׳ב סדר והנה קדוש שפירושה פ*' כבר הוף
 עליון תלט״ת כן ואחרי היחוד שמתחיל קו״ף י "

 ש״היה לאדם המבוקש הצלחו׳תתלת סדר כ ואח* ותחתון
 ה' בדרכי שילך ר״ל וקדוש צדיק נביא שכלי סודני באתן
 ואומר כדרכיו שנאת׳והלכת כתה לתואריו ולדמות •ת׳

 בפני הכל כפ׳התוכר ואת׳ אני קדוש קדושי׳כי והייתם
 כגלגל אדם של עקיבו .עד כו' אדם לפגי כקו״ף שרה
 אדם קדוש׳ ר״ל אדם לפגי השכינ׳כקוף ואד׳בפגי מתה
 השכיבה לשבי קמים הצדיקים בתאל^ל מעלה בלפי

 וכב׳פי׳שתמוג* קו׳ף שמה קרא וע״כ אבוקה לפני כנר
 כי מ״ה כנגד שהוא לקרבן ורומזת נו*ן ף כי׳ הקו״ף

 למעה פשוע הקו״ף ורגל לרחמים נועה דין כסח הוא
 אותיות שבע והכה למעה אליו השפע ממשיך הקדוש כי

 .לרמוז בחס״ד כסא אחת כףורמיז׳כל שבצ-ורתןכמו הנה
 שאינם רחמים לכסא ע' הן ואלו הבניין של שבעה על

 רחמי■' לת״דלכסא • הרפה הדיו למדת כ"ף • גמורים
 לכסאדיןהקשה* סת״ך * ד חס לכסא מיס " גמורים

גועה דין לכסא קו״ף " לדין נועה רתמים לכסא ס״ה
•* לרחמים

 העוני וזה ועוני רשע שפירושה כבר׳פי' חש
 להגון* מגיע פוני כל כי עוגי מכל הגדול

 מלשון רי״ש שתה קרא ע״כ להנשמה מגיע זה ועוני
 אשר לצפון משוך גוף כל והרי לי תתן אל ועושר ריש

 51 שרומזת לסמוך היה וראוי הרע יצר שתא׳'ל כח משם
 י? להודיע אלא הקדוש אצל בעזה״י שאפרש כתו לשכינה
51 כדארז״ל הקדוש ן ובי השכינה בין להפסיק גורם שהרשע

שתשרה ראויים שהיו זכאי בן לר״י לו חתש׳תלתידי״היו
!' * זכאי דורס היה שלא אלא שכינה עליהם

ראוי ע*כ שכינה לזיו רותזת שהשי״ן פי' כבר שי}
 מ יש והנה ספירות י' לכל רומזת שהיא שתדע 1

 ג' של הרגלים ומשך אבזת לשלשה לרמוז ן ראשי ג׳ לה
 5 כלים ולמעה מהם הנמשכים לשלשה לרמוז הראשים

 ג עליונים וג' המלכודת וזהו אחד מקום אל רגלים הס
 ן י ראשיה לשני ניתנים נקודות שני כי דק ברמז נרמזים
 ל תג האמצעי ראשה ועל ושמאל ימין הנקראים לקראת

 י! שי״ן סוד וזהו עליונים לג' רמיזות ג' הרי כדפי׳ קטן
 ן ןן נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו וז״ש שבתפילין

 $ ואות׳שי״ן ן4שי ר"ת נקרא ה' שם ״ מתך ויראו עליך
 ;זנץ שי״ן של ראשים והג' הארץ עתי כל על מורא נותנת
$הי ט 1*'" שתה אקר החותה שיני כעין בולטת

|ןן ג העל ותקפח שותרת החיתה

תעשה סוד וזהו דלתי״ן ב׳ שתמונתה פי' כבר תיו
 לסומכה ראוי ע״כ כולה והמרכבה בראשית

 ג' של מדרגות ד׳ והס ד' בד' ומספרו השי״ן אחר
 ידוע כאשר ד' על ד' סדר על והם ספיח' וי' עולמות

 ומי ; ד* על והד׳ פירשתי האשכול ובספר המרכבה לבעלי
 וזהו ד'בד' שמקושר תפילין של קשר סוד כדפי'הוא

 ; בקצתן קצתן קשורין העולמות כל שאמרו רז"־ל מאמר
 ד״ו שתמונתה שאומרים אותם וכן י אחד כאיש כולם

 וד' ליו״ד נחלקים שהם הספירות על שרומזת טונתם
האשכול בספר כדפי' השכלים וכן המרכבה נסדר

וחלילה



כד עאטר ברוף ספר
 על ארבע או עשר המספר חילוק פירוד לומר וחלילה

 תי״ו וכן הדומים רומז ס#נל אך האמת ע״ד הספירות
 שריטה השורט בשבת כדאתר רושם פי' כתיבה לשון
 לידע הקרשים על רשומים שכן כותב משוס 1ןיי9 אחת
 קרא ע״כ לזה רומזת שהתי״ו ומפני זוגה בת היא איזה

סילק ! תיו שמה
 המלאכ' אל לקרבה לבו ידבגו אשר מי לכל וראוי

 בקדוש'שישים ותפיליןומזוזות ס״ת ולכתוב
 על זריז ויהיה בטהרה בהם ולכוין לכו על אלה דברי ג

 על יעלה ואל טוב ושכל ולקח דעת להוסיף החקירה
מיעוט אותו בי כולן ואצ״ל רובן שביארתי דעתו *

 לשנו" בלתי הזהר בני מהמה זיו&ר ידעתי לא המיעוט
 ובצורות גדולים הרי' הס כי מהס אתת עוקץ אפי׳צורת זן
 ורב וגדול תכניתם לסוד ותכלית סוד אין אשר כשמים ע
 יכפר וה״ית יצירה מספר נודע אשר ככל האותיות נח מ
 שהעלמתי ותה גילוי וכרוב ידיעתי בקיצור ששגיתי מה זיז

תפילת כה נקיני ומנסתרות יבין תי שגיאות כי בה '!1׳
סליק 5 יות״י ט״ב החותם .

 אותם ויסד שליו >הר*ל יסד אשר הא*ב ספר סליה
 וה* בפנים בהקדמתו כתב כאשר פנים ד' על י אי
 • רחמנא כריך דור• אלן* עד וזרעי אני להגו׳בו יזכיגו ס
• נא הצליחה אנא • הנה עד הביאני אשר וי*

לפני בעמדו פ' בן היה מרע״ה ני כפולה דפרעה 3
: פרעה ורם
 אס כן יהיה שבפנים נקודה נתחק באס כפולה דפן 3 מיה

 ענין שבכל כפולה נכתבת לכך כפולה תהיה לא מ ]י
: פן יהיה ז״ן
 מתפשט הקב״ה של אף החרון שיהא מלופף דוחרה ח $

:לבד ישראל על ולא ן צדדי לכל
ג וצהרים ובקר ערב קותות ג' נגד ובקומך של תגין 3 7*5.

 וב׳ביד: בראש אחת ג׳קשירו' נגד וקשרתם תגיןשל 3
 ועומד וקוף א׳ של ידו תה מפני עקיבא א״ר

 תפני אדם כבני רגלים ב' לו ויש י ־תנז
 רגלים לן אין ושקר רגלים לו יש ואתת כאתת שנחשב .536)
לקב״ה מעיד שהוא תפני תצדו דקוף ידו מה ומפני 4ן

• לעולם ה׳ ואתת שנאמר לעולם אתת שהוא
'סשבי מעני ב׳ כלפי וג' ג׳ כלפי פניו מה מפני ב

5 לכל דלתיו שפתוחה לבית דותה ג ן׳
3 । לביתו ונכנס בפתח לעני דומה שהוא לגבר דומה 

 ג' של יריכיו מה תפני לעני מזון תתוכו להוציא
 ג לדל אלא אינו חשד גמילת שכל תפני לד' ^סמוטס

 0שאד מפל ה' בלעי ופניו דותמלמקל מה מפני ל

 *03 שנברא הזה בעולם לטוב אלא משתדל אינו
 ותפני יצא לצאת שרוצה מי שכל לאכסדרא דומה שהוא

 עדול יוצא לצאת שהבא וקטן פתחי׳גדול ב' לו יש מה
5 בקטן יכנס באליכנס

 דומה והיא זיי׳ן כלפי ופניו ועומד זקוף תה מפני 1
 להכות שעתיד באותיות הקב״ה שרמז מפני למטה

מתוף שנשמע עד גיהנס של אש במטה הרשעים את בו
: הרשעים תן ווי ווי הגיהנס

 כלפי ואחת ח' כלפי אחת תגין ב' לו יש מה מפני ן
 אחל עין זונה אצל כשהולך זנות בעלי שכל תפני ו׳
בני יראוני שמא ואומר אדם כלפי אחד עין חטא כלפי

5 זונה אצל הולך ווי ווי עליו ויאמרו אדם
 חטא בעל שכל תפני כתר קושר אינו מה תפני ח

 טוב ושם שבת לו ואין פנים ובושת גנאי לו יש
ג מרפה אלא הבא ובעולם הזה בעולם

 מי שכל כתר קשור והוא ראשו זקוף תה תפני ט
 סריס ח וגמילות וצדקה טובים מעשים שעושה

 תתנה הנותן שכל בסתר לו שיתן לעני פרוטה ונותן
שנקרא התות תלאך ביתו ומאנשי תמנו יכסה בסתר

• אף יכפה בסתר תתן אףשנאתר
 שתקטין מי מפני האותיות מכל קטן הוא תה מפני י

 העה״ב חיי נוחל שיהא זוכה הזה בעולם עצתו
 עולמי׳בה׳נברא צור ה' ביה כי שנא׳ ביו״ד שנברא
 בי' העה״ב נברא מה מפני העה״ב נברא ובי׳ העה"ז

 תבין מה מפגי עצתם ממעטים כולם שהצדיקי׳ מפני
ג מעשיו לפי נהנה צדיק שכל פניו כלפני יו״ד של

 תפג• ל׳ כלפי ופניו לכסא דומה הוא תה תפני כ
ישראל למלכי אלא תתוקן אינו מלכית כסא שכל

5 תעלות בל׳ הנקנה נ״ל
 באמצע שהוא האותיות מכל גבוה הוא מה מפני ל

 כסא על יושב למלך דומה והוא האותיות לכל
הכבול נסא זה כ׳ שתאחריו ולאחריו לפניו ומלכות

ג כמלך שבכולן מובחר והוא מלכות זה ת׳ ולפניו
 פתויז מלך סתומה ומס פתוחה מם יש תה תפני 0

 וידו קרקע כלפי סמוך ראשו תה תפני סתום תלך
 ומוכיח באצבעו תורה שהוא תפני תעלה כלפי זקוף

 לה׳המלוכהג והיתה שנאמר שלו שההלכות שתים כלפי
מפני ס׳ כלפי ופניו ויריכו לאחוריו ידו מה תפני 3

 להקיתו המלך לפני ומתחנן שמודה כתי שהו׳נראה
- קום תוסיף ולא נפלת שנאמר

 נאמן גוזר נאמן עומד נאמן יושב נאמן פשוטה ן
; מקייס י

תפני ס



שאמד ברוך ספד
 מחנה הוא שזה מפני פתוח ואינו סתום מה מפני 0

 רוחות'7מ כתומה להם סביב שהשכיל ישראל
 מתערבים אינם וזרעם אחרת באותה מחלפן אינו והוא

 וישראל לוי בבת ולו׳ כהן בבת כהן אלא אחר בזרע
 יוסף ובית אש יעקב בית והיה שנאמר ישראל בבת

: לקש עשו ובית להבה
 אדום ומלכי טרסייס ממנו שיצאו הרשע עשו זה ץ

 תחת לפול שעתיד מפני ורובץ כורע מה ומפני
 ובית אש יעקב בית והיה שנאמר ישראל של רגליהם

ג לקש עשו ובית להבה יוסף
 אמר שהפה מפני זקוף ואחד יושב אחד מה מפני 3

 בע'אומות היו לא סתום פה פתוח פה חותם והפה
 כעה״ז עולמות בשני פה פתחון מוצא שהיה ולשון

 בתפלה בתקר׳במדרש ובמצו׳במשנה בתורה ובעוה״ב
 וכתיב ליעקב דבריו מגיד שנאמר בלבד ישראל אלא

•* גוי לכל ,כן פשה לא בתריה
 למיני* שהו׳רותז מפני ב׳ראשיס לה יש תה תפני צ

 אדום של ואחד ישראל ראשי׳אחדישל שני התופסי'
: צדיקים עצמם ותראי' הבריות ותשעים

ג פשוטה צדיק כפופה צדיק ץ
 קרן לה ויש זקופה בקומה היא גבוה תה תפני ק
 זקופה בקומה מהלכים רשעים קרני שכל מפני '

 כבוד תפני קרנם והק׳יגדע רשע ועושי׳תעשה בעה*ז
 זה ק' ד״א לראש ה' ונתנך שנאתר ראש שנקרא ישראל

• כפופים זוקף ה' דכתיב הקב״ה
 הקלה אתר ק' תן פניו חוזר מה מפני רשע זה ל

 של רגלו מה תפני ברשעים להסתכל יכול אני אין
 מכניס בךאני חוזר אתה אס רשע הקב״ה א״ל ר׳מגבו

:כבוד כתר לך ואקשור במחיצתי אותך
 שורש לה ואין מלמעלה ענפי' לה יש מפנימה ש

 דבור לו יש ושקר לשקר שדומה מפני מלמטה
 ה״שהקב עוד ולא תתקיים אינו וסוף רגלים לו ואין

 מרובי׳וכו': שענפיו לאילן תלה״ד שקר דוברי פי יסכר
 ללמוד שתבקש מי ששל שבורה רגלו תה מפני ת

 שנ' בתורה ועושק רגליו את שיטף צריך תורה
 ת״ת אילו לרגליך תוכו והס א״ד לרגליך תוכו הם1

סליק סליק ג תורה בדברי ונותנין שנושאין
 נון תמונת כתו ארוך הק' רגל יהיה שלא זהר ל

 לתקומה זכשאגי' הפוכה תמונ״וי״ו כמו אלא
 לדרו' בלבי עלה ע״כ וגם בעז״ה יותרע״ז אאריך
 בלא נברא הזה עולם כי פנים ה' על ביתא האלפא
 ה׳ שקבלו ישראל בה לזכות כדי בראם בה' שנאמר

י'

 של כ״ו מספר כנגד כלח
 ג״כ שחותם המיוחד שם

 ותתיל׳האלף האלף בצורת
 ותנינ' יוד וסוףהאלף יוד

 והכל תליא בהא והא אחד
 ׳שהוא והודיען יש תתנו

 ומיוחד ויחיד ואחרון ראשון
־ שהיא היא ראויה ע״כ

 מג •פייט וכדאמר הלה
של בקרוב!

 מנע, הקדמת לאלף שבועות
ל בראשית ביצירת בית

 כי שני באות הוכן עולם
 באונןס אנכי שגי שעולם י

ואין .אחד .הוא כי ראשון

 ( .שלית תשובה ישראל בני יחזרו הה' שלי תורה חומשי
 לך וכותר בך חוזר אני בו חוזר אתה אס רז*ל כדאמר

ימיס ה׳ ולקץ לה׳קולות ישראל יזכו ז4ועי כמוני כתר
- וכי״ר בימינו במהרה *

 שהיא לפי אחד ועולה הראשונה היא בית האלף
 קודם בלבו שעלה האחדיש על רומז "
 ׳ אלפיס אצלו שכונה שהיית התורה על העולם בריאת

 ואהיה יוס יום שעשועי' שנאמר כמה בריאה קודם שנה
 ליתן כדי בשבילה העולמות להבראות אדון אצל אמרן
 שנאת'אס כמו בארץ אחד גוי לישראל שכרה עס אותה

 שנכתנ׳ע״י שמתי לא וארץ שמים וגו׳חוקת בריתי לא
 על רומזת גצורחה האלף תתונת כי בית האלף צורת

 ביה כי שנאמר כתו והתחתון העולמי'עליון שני יצירת
 לעולס רומז העליונה יודין בשני פי' עולתיס צור ה׳

 יו״ל רז*ל כדברי לעול׳התחתון העליוןוהתחתונ׳רומז
 וקו עשרה במגייג' עולה ויוד העולם נברא מאמרו׳
 מעל׳ועולה נגד ופניה תהופכ׳ שהו'תמונ'וי*ו האמצעי
 השמים לרקיע רומזת לראשה למעלה עד באלכסון

 שם תספר כנגד לו היודין צירוף י4 ע תספרס ויעלה
 גוין פניה שעל בתג תלוי התחתון עולם ויוד לו המיוחד

 * לעשו׳מחיצה להפסק החסד מלמענ׳מצד מתוח חוט כתו
 ןמ בעוקץ היוד פני על למט' מעט צפוני׳ויורד רוח לפני
 וביף צפונית רוח בין היטב להפסיק יוד כל כדין קטן

 כדאמרי לה יהיה ן ימי לצד קטן רגל וגס התחתון העול'
 מלו של קוץ על ומפרש מעכב אחד כתב רבה בהקומץ דל ר

 למיס ד״היו פני לפני מעט למטה מלמעלה היורד היו״ד
 נ 01 של בחסד הת״ג לי העליון עולם על ועומד ותלוי

. מתן עד דורו׳ כל הקלה
 המלך דוד, יסד תור'*לכ

פעתיס לו בספרו ע״ה

 מוג וידא אלף זע שני;
 שנתן עד ת1כ*גדור כסא

 הדברות לכל ראש תתלה י־ ולד בית לאלף ראשונה
 יוד האלף כי ;ימוין׳ וזח :־ רקת"ג לה יהיה העליונה
 אמצעו^סיןן למעלהילובגב פניה ס ע קצת לתעלה

אמפוחו כמרשם ׳^5 בגן' ל לרמוז ־ תעלה נגד הפוך
' * ל פל '



ד.3

כד• עאטר ברוך ספר
 כ״וג הקדושי' אותיות ד' של ורגלי' סוף אין על

 לכן בגוףאלףבגי'כ׳'ו יי״ו באתצע מדוב׳לגמרי היוד
 כסא תול וידא בפייע כתב הכל ע״י דומה שהיא הגג

 וגו׳ודוק דור וששה עשרי' מאזני׳לרמוז לכגז לדמות
עולמותיו שהקב"השוקל

 כקרן כהוא האלף גוף מראש מעשיה׳כי ולפי ובריותיו
 רומז הוא העליון היוד רגל עד צפונית מזרחית זרות

 דמות שהוא גגה סוף עד היוד ומרגל החסד מדת על
 רומז הנמוך מערבית דרומית זויות בקרן הוי*ו ראש
 חסדך בבוקר להגיד שנאמר והאגגת.גמו הדי( מדת על

 להנץ צפונית מזרחי׳ לצד נבקר כלואר ואמונתךבלילות
 ערב צללי היו׳שהוא חצי ולאתר בקר נקרא שהו׳ התמה
 עפרוע״נ לישני אמונתו ומקיים לרמוז לילות נקרא

 מלמנוה ובסוף מעלה נגד הפור הוי״ו ראש העוקץ
 החצר לצד נועה מעלה של ותגא פגי' עם היוד וגוף ,

 בשביל הדין משורת לפני׳ העולמות לדין להודיע כדי :
 על עומד העולס דבריס ג׳ על שארז״ל וזהו השלום ן
 על אומר הצדיק ושמעון האמת ועל השלום ועל הדין ר
 ר״ג כי פי׳ פליגי וצא ג״ח ועל העבודה ועל התורה $
להודיעך כדי הכתוב נגד באמצ׳דבריו השלום שמעמיד ין

 הדין משורת לפני׳ השלום ע״פ והאמת הדין לדין שיש
 דין שהוא התורה על אותר הוא הצדיק שמעון וכן

 לעולם שלום ומביא עון מכפרת שהיא העבודה ועל
 עושה הקב״ה של חסדו גמילת ועל הדין משורת לפנים

 לעיל כדפי' וע״כ הדין משורת לפנים בריותיו עם
 רגלה עם היוד וגוף היוד פני לפני למעה יורד שהתג

 חסד שנאת׳עושה וזו ג״כ החסד תחת ימין לצד משוכה
 ומחיצה הצפוני מן להתרחק וכדי דו♦־ לאלפי׳וכו׳לאלף ן

 כדי לצפוני התחתון העולם ן בי להפסיק פני' על כלימה
 וכתבת׳שתהא בפ׳הבונה רבותינו אמרו כ ע" להתקיים

 ביתי״ן עייני״ן אלפי״ן יכתבו סלא והזהירו צתיב׳תמה
 מלמעלה הגימל תהפוך שאס גימלי"ןצדיק"ןצ״ל כפי"ן

 תהפוך שאס עייני״ן אלפי״ן צ״ל אתה כן כמו למעה ״
יכול׳ התחתון העולם היה לא אז ח״ו לשמאלה ימינה ן .0

 מלמעלה הצפוני עליה פתוח היה כי ולהתקיים לעמוד
הרע התחתוןביצר העולם גברא שכבר ואחרי ומלמע׳ יען:

 מצד היית'מקבל פניה על גמורה מחיצה הית׳ לא ואם
ונחרב הרע היצר על התמונה תסמא״ל אליה הצפוני 1,^

 גיתל לתמונת דומה שתמונת׳קצת באלף ועוד " העולם
 מספרם ויעלה בה תלוי לתעה ויוד מעלה נגד הפוכה

 במניינה והאלף הקב״ה של תדותיו י״ג כנגד לרמוז י״ג ״

 תנהיג להודי׳שהאח׳י״ש י״ג במנייןג״כ והוא אחד ג*כ
 ומושל ומיוחד יחיד והוא תדותיו בי׳׳ג העולמותיו את

 י׳״ש לקבל יש מתנו והכל תלי בהא והא הכל את ומנהיג
 שהו׳תמוגת תרח'שתים עול׳התחתוןתקבל פי׳יוד מי״ש

 יוד ו העליונה תיוד תקבל ושתים הרקיע דתות אלכסון
 ע״כ סוף לאין ורומז לתעלה דק שעליה תתג מקבל

 הכוונה וזו פגיה לפני למעה יורד עוקץ יוד לאותו אין
 הנביא ע״י כדמתרגמיגן קדושה השילוש אל רומזת
 גבורתי׳קדיס עובד ארע' על קדיש מרומא בשמי קדיש

 שהאלף לעיל שפי' כמו וג״כ עלתיא לעלתי לעלם
 ובז* רוחות בד' י״ש להתליכנו יש ע״כ אחד במניינה
 רבות** קבעו וע״כ סוף ואין לתעה ולמעלה רקיעים
 שלמעה היוד כנגד ערב שתו לייחד יום בכל פעתים
 מבשככך ג״כ דרשו ורבותינו שלתעלג היוד נגד ובבקר

 אוהבי עולתו'שנא׳להנחיל יש להנחיל יזכו ובקומךוע״כ
 י״ש לתניין עול' תיבותיו יכל בתילויין אלף כי נ*א יש

 לת״ד כגוןאל*ף תיבותיו תלוייןכל השנייודיןג״כ עם
 שנאמר כת' דור לאלן? שכר לקבל וג״כ יו״ד ילד ש״ה

 שתה קרא וע״כ דור לאלף מצותי ולשומרי לאוהבי
 ודורות אותיות לכל ראשונה להיות ראוייה והיא אלף

 ג חכתה ואאלפך מלשון האלף רבותינו וג"כדרשו
 וי*ו של בגרון לתעה היורד דלת תתונת׳כתז הכית

 לבנין דתות היא כי תנייגסעשרה שיהיה
 צפון לצד היא ופתוח׳ תחיצות ג' לה שיש התחתון עולם

 בעשרה שנברא מחיצות( ג׳ לה לשיש התחתון בעולם
 לעיל כדפי' הבית האלף אחר מיד סתך ע״כ מאתרות

 התחתון לעול' ורומז ע?רה במגינה התחתונ׳ג״כ שיוד
 ראשון לבית רומזות שהיא פגים במניינה העת וג״כ

 נגד תכוון למעלה היו אשר מקדפין ולשני שני ולבית
 פתות ע״י הרבים בעונותונו שנחרבו לתעה שהיו וו

 עליה מוכיח ותתונתה וצורתה צפונית לצד לגתרי
 שלתעלה אך התחתון ־נגד מנוון העליון כבניין

 מראה הבית פני כעל עוקצין שגי צה יש
 האל״ף שכנגד ועוקץ למעלה שהוא בוראה על

 כתמונת רמוז שהוא המיוחד קדשו שם על ותראה רומז
 יש לתעה התחתונה והבניין רז״ל שפירשו כתו האל״ף

 הס אשר הבניין יסודות כל כדרך ועב גדול עקב לה
 בונים הס אשר הבניינים מן למעה ועבים רחביס
 לגמרי וחרובעתהיא ולעמוד להתקיים כדי עליהם

 גזיר! באבני האומנים בנייני כל כדין ומבחוץ מכפגיס
 כן כל פתוחה היא ולמה ולהתקיים לחיזוק שעושים



שאסר בחך ספר
 החייבים פי למלאות -כדי י״ל פלל סגולה ולא לצפון

 יכולים היו אז עגולה או סתומה תהא ח״ו שאס חצץ
 גמול נוסג שהעולם ופילוסופי' כמינים זלות' להסעות

 ע״כ תנהיג בלא חלילה וחוזרים עגולים ובגלגלים
 צפקלמגבור' אפי׳לצד לגמרי היא מרזבע׳ופסוחה היא

 וזה הארץ ימי כל עוד מתקיים העולם וא״ה הרע היצר
 וע״כ י״ש -כל אדון מנהיג ע״י כ׳א להיות יכול היה לא

 ביסי״ן יכתבו שלא הבונה בפר' כ ג" רטסי' הזהירו
 פתוחה היא ע״כ וגס כדפי' לזמר תטעה שלא נעי^

 תאתרו העולם אומות לע' הי״ש יאמר לבא שלעתיד
 נבר נ• רביעית מחיצה שיתקמרק לאלהיכס

 להם ואין מושת כלס ויעמדו מחיצות השלשה מקנתי
 כי יאתה לך כי הגוים מלך יראך צא מי שנאת' להשיב

 רמז ועוד כתוך תאי! מלכותם זבכל תגזים חכתי בכל
 מספרם ויעלה ד״ו לחתונת דומה שהוא הבית בתמונת

 עצתה והיא הדברות עשרת התורה עקרי כנגד עשרה
 לעיל כדפי' ברתז ג״כ לוחות שני כנגד שנים במניינה

 העזלס דברים שלשה על וכדאתרוח״ל עלהאל״$
 התורה שעיקר דברות י!*ד היא מ התורה על פזתד

 יז״ד שעולה^כ ד״ו כמה מנייןהנית בתמונת רמוזים
 זז העבודה ועל לוחות ב' כנגד בעצמה וב' במניינה

 ב׳ה שחרב הרבים בעונותינו ועתה התקדש בית היא
 חשדי' במילות ועל הני״ת ברמז במקומה המפלה בית

 הזה העולם א״ה צפון לצד לגתרי פתוחה שהבית אע״פ
 כלות' בית שתה קרא נע״ב הקכ״ה של בחסדו מתקיים

ר׳ל הני״ת בניין יתקיים בית וכני שע״יהני״ת
נ הזה העולם

 יזתר ארוך מעט ורגלה זיי*ן בהו חתונתה מפל
 מהופך יו״ד תמונתה שהיא שמאלי רגל וע״י

 הזיי״ן ראש עד רגלה באורך תחשוב ואס ברגל״לתעל'
 כלומר זי״ו הכל יהיה צירופו וע"י וי״ו תמונת יהיה אז

 רומזת שבי״ת לעיל שפי׳ ומאתר שכינתו תזיז ליהנות
 היא ופתוחה היריות כל שבסוכה התחתון עולס לבנין

 בעל׳גמיל' שהיא הגימ״ל ראה ע*כ הצפוני לצד לגמרי
 פתח הבי"תצפני אסר אצלה תיד עצמה והשמיכה משד

 כדי הבית ובין הצפוני בין להפסיק מחיצה כמין ביתה
 הגית״ל זה שכר התורה למקיימי בי'׳'ת בני להתקיים

 שכינה מזיו ושיהנה דלים עש חסד לגמילת עוד ןוכה
 הג* כגזן מלכות ככתר המוכתרת ראשונה אות !שהיא
 ביוס$ זצינו ז כתו זיי׳ן צורת ראש כל שעל מגין

 ״>,לתפס אתו רחל לפני עצתו ג*כ שהעתיד ע״ה הצדיק
 ואסר שנא׳ כתו באתו עליתן הרשע עש) >ל עינו בי!

 כן שנא* כמו זה 5פ אביו כרכו וע״כ זרחל יוכמ< ניגש
 לכת׳תלטס זכה ע״כ וגס עין עלי יוסן*בןפורת שורת

 סמך וע״כ ברעב ולחיותם יעקב לכית הראשונה
 שש על ג־ית״ל שמה וקיא הבית אתר תיד הגימ״ל

 תמונתה שהגית״ל כדסי׳לעיל ועוד שעשה הגתילו׳חסד
 שלשה במספרה עצתה וגית״ל כ״ג בתספר שעולה זי״ז
 המיוחד שש כמניין כ״ו במניינה הכל יהיה ציחפו יע*י
 . שכינסו ומזיז המיוחד תשס נהנה שהגית׳ל לרמוז ב"ו

 1 י ראשונה ומוכתרת במניינה שלשה הגימ"ל רמיזה וע*י
 ג בכתר ראשונה המוכתרים העולם אבות הג׳ כנגד
 11. רמוזים וג"נ שב־נת? מדו מהנין הכבוד בכסא מלחן

 ו זיי״ן גימ"ל שתמונת בתמונת'כדפי'לעיל קצת הס
 מ שלשה במניינה שהיא הגימ״ל ע״י שעל׳כמספרס זח״ד
 זו ועד מאדם שהיה דורות עשרים מניינם יהיה הכל ע״י

 ט לעיל פי* וכאשר האבות לכל ראש שהוא אברהם
 ר יצסז וזוהי'ר״ת יו׳דאווי״ו כמו שתמונת'לתטה

 טי רתו ועוד דורות הב* תן כולם שכר קבלו שפ$ קב זיע
 מ5 תספר בידינו התסורה הגימ׳ל תמונת שעיקר בה

 השמאלי רגלה תוספת וע״י ו״זי האזתיותגופהכתו
 וש שפי' התמונות וע״י עקומה למ״ן גופה עם דומה יהיה
 והג' זו״ן אותיות יהיה הכל צירופו וע״י וי״ז ח״ד לעיל

 3 יזון אבות הג' בזכות כלומר שלשת במספרה עצתה
 מר עמס לגמול הני״ת אסר הג׳ סמך וע״ב *שרחל בית בל

 ממ התורה יקייתז אשר הבי״ת בני העזלס לקיים חסד
 חת? ט*נ כדכרוח לעשרת ראש ובאלץ* נבי״ת שהסחלה

 מגי בעלת כ כ" שהגית״ל לעיל שפי' ואחרי אב*ג סדרן
 סהף גתוריס כצדיק״ס שכר מקבלת ה׳יא שעי״ז חסד גמילת

 שלאיכתטן^ להזהיר הבונה רז"לבפ׳ הוצרכו פ״ב
 ו'?למ צורת׳כ״> כ"כ לה דומה שאינו אע״פ גיתלי״ןצדיקי״ן

 ר<5ני פביס רגליה ולעשותה למעה מלתעלה הפיכה ע״י
 מגן מהופכת צדי"ק־פשוטה דמות 4 כזה דק וראשה

 מ/מ שהשל שכרן בקבול כן שדומים כיון ולומר לטעות יוכל
 וצדיקי"] בצדיקי",ן גיתלי״ץ לתיחלפי •זאתי הוא ;אחד

 ,פ צדיקי״ן גימלי״ן יכתבו ח"ו שאס זעיד בגימלי״ן
 !זזרסו לפפו' ניכלז ח׳ז אז הארץ למטה בסגיהן הזיי״ן ־צורת
 טיל כשיר כולם חסדים וגומלי גמורים צדיקים אפי' ולומר

 וט^הע^ שרוחם דשאים ואילנות וחיות בהמות ואם ב״א
 עפר ואל אתה עפר כי שנאמר כתו העפר מן יונקים
 עזןון1ש(מי וכמת נתתיך השדה כצמח שנאמר וכר תשיב
 דנץהתגה^ן והיו ולבהמה לאדם אחד מקרה ע׳ה שלמת

 ר5 העפר מן היונקי׳תלמעס צמתים ,כשיש למטת היורדין
" ודקים עבי'למעלת רק חלי״ן שצורת כדש^לעיל ע'כ

למעה



שאמר ברוך ספר
 הויי״ן מצודת ראשם מלתעל׳על טרד וכתדיהס למטה
 האדם כגון למטה מלמעלה והפכג הנשמה רוח יורד
רז״ל הוצרכו ולכ למקומן כשאגיע בעה״י שאפרש כמו
 •ג יחד נ״ב ממין שאיט אלפ להזהיר .

 זעוקץ ימין בצד למעלה מאוד עבה יהיה דלית
על קטן ותג שילרי תדמה שלא שתה אחד

 תל נגד עד והולך תתמעט לתטה יורד ורגליה •גיה
 לכ״ף תדמה פן אותם יאריך זלא וחד דק הגילל של

 הסמיך חשדי׳ גמילת בעלת שפי״שהג׳לכ ואחר בשועה
 הנדיבים בתי תחזרי׳על הדלים שכןדרך אללה הדלי״ת

 הה״א נגד הגימ״ל תן פונה זמ^לי*ת-4חפ גומלי .
 לקבל פניהם מתביישים עשירים כבר שהיו הדלים ני

 בשיסועה קצת למעה ידה פשעה הגימ״ל ולב צדקה
 חסד גומלי כדרך הדליות שבסוף הדק נגד יורדת .

 הדלים פני מאים ואינם תתכתס סתר בדרך שנותנים
 כבד היה כי דלי״ת שתה קרא וע״כ יתביישו שלא נדי

 כי עליה ותמוגת׳מורה וצורמיה מנכסיה וירדה עשיר*
 תדמה שלא בגופה ורחבה זויות בקרן למעלה היא עבה

 רגלה בסוף •שיהי׳דק עד והולך מתתעעת ורגלה לזיי״ן
 מעור מקימי שנא* כתו עתה תסד הגותל ליד זפגעת

 תודה היא נדצותה עתה היא ולכ דל״ה לשון על דל
 הדלי״ת גרמה מעשיה שלי הדין עליה ותצדק יל לה'
 למעה לצפון לגמרי שתומה היא ותחתתבג/ הזה

 צורתה ע*כ שלימה בתשובה לחזור במעשיה זמפפפשין
 על שיותז פניה על תג ג*כ לה שיש ה״א לצורת דומה

 וע״כ הלא בצורת בסמוך שאפרש נמו נתשוב' השביס
 לעיל כדפי׳ הה״א זכין הגימ"ל בין סתךהדלי*ת

 א ד״ה צירוןז ע״י היא ^.♦ו ד׳ץ או לד שהג' תמונתה
 על תג וע״כי שליתה בתשובה לחזור ילשתו להשם ד׳ה

 והה״א הגימל שע״י כלומר הלא נגד קען קצת שניה
 התשונ׳עמהם ולי ־הדלת יעלוג*כ מעשים בעלי שהם
 ריישי*ן דלתי״ן יכתונו שלא הבונה נש׳ הזהירו שע״כ

 היאיכול׳לעעות אזי עגולים ריישי״ן כמו יכתבו שאלו
 והגלגלים מהעיגול העולם מדת שכך ולומר עצורת'
 עניי׳וענייס עשירים האד׳שיהיו בני נעול׳על חיזריס
 ובגמול בעונש יכפרו וח״ו מעשיה' לפי ולא עשירי'

 כדארז״ל העולם כל ויחריבו במשיבה ־יחזרו ולא הטוב
 שרו תת שאלו שמיס במלאכת הזהרו בגי וז״ל ג*כ לז

 העולם כל מחריבים אתם אחד צנוקז אפי* תוסיפו או
תוסיפו אם או הד׳תאחד של בעוקז תחסרו אס מוירושו

 * אתר לאל תמתסוה לא של לר^ש עוקץ
על שעאל לצד וקוף ותג נתולא״ת יכתוב הא

 משול מענו התג נגד פשוללמל קצת יו״ד ובתו שניה
 אחרי הדלי״ת ובין הלד בין וקטן צר ופתח לתוכה

 היא ועי״ז לדלות ירדה בעונזתיה שהדלת לעיל שפי'
 בתשולפלימש לחזור חטאיה על .ומתמד' הודאה בזסג'
 בלא הזה העולם שנברא אליה הלא להסמיך הוצרך
 ותמונתס בראם בה' בהבראס שנא׳ התשובה בשביל

 ללא דומה הזה העולם כדארז״ל עליה רומזת וצורתם
 שתכנס בפרוזדור עצתך התקן זלאכסדראזלפחזדור

 הדלי״ת וכין היו״ד בין קטן פתח לה יש וע״כ לטרקלין
 למעלה תשובה הנעל יכנס העשובה צער לי שלשם
 אס ע״ז כדארו״ל פגיה על כתר כמו זקוף תג ולכ
 לך וכותר נר חוזר אני הקטן הפתח לי בי חוזר אתה
 כי וכמו הלא פעל פניה שעל התג היא וזו כמוני כשר

 דלת הלא תמונת צורת כי שביס לקבל פשוטה ימינך
 לי הד* כתוך שמאלינו מצללצד הלד ובצי לגמרי
 נתז לשמאליט שהיא הקלה של ♦תינו יד יהיה צירופו

 וע*נ אמוט בל מימיני ני תמיד לנגדי ה' שויתי שגא'
 על שביס להבל עת בכל פשוטה בימינו ששוטה הילד

 לי' רמוזה הירד ולכ כדפי' לא בצורת שרמתה ידו
 חותנף ול דברות י* ולקייתי העולם גבדא שבו מאתרו'

 שליג״כנבראנל יסודות לד׳ רמוזה והל תורה
 שלי כדפי* ולב ולח א״ש עלר מי״ס הבהאים

 לעשו׳נקמה הקלה נשבע שלי ימינו ׳יד תמונת הלא
 שנאמר השמים מתחת שתם את למחות זבעתלק באדום

 3 ג אותנו ה הקב יגאל וע׳י ה י ס עלב יד כי
 רן ק׳ןגאולתינו זמן הגיע שככר נמצא מגלותיט
 שנאמר נמה הגאולה ומאחר מצידינו תעכב שתפשובה

 ימינז דד אליכם ואשובה אלי עונה וקבצךזבלש יושב
 שנא* כתה הלא כדפי׳בצורת מקודם עת נכל פשוטה

 בצורת לכ הלא של בצורתה נהמצאו ל את דרשו
 ני שנא* כתה י*ה צירופו ע״י היא הא'.וזו געשה היו״ד

 בלד הבא ועול בלא הזה פולס עולמים צור ל ביה
 היא וזו צורתה לי כלומר בלבראם שנאמר נמו

 כלש נסאו שהיא ובעלב בעלז הקלה של שכדעתו
 בל שינקו־" עד שצם וכסאו שתו יהיה שצא כשאי השמים
 את מאל מגצותיט אותנו ולגאול יובעמלק באדום

 י״ל הלא בצורת רמוזים שנצם נמצא ממצרי' ^יתיכז
 לאלף שילצמלכ הבא ועולם נשאו שהוא ושמים ויה

 לי עולמים לחי״י ומנוחת שבת שכולו ליזם השביעי
 ישראל יה צו בתר יעקב בי אתר הנעלסוע^ב עולמים
 שלא כדי לישראל עדות יה שבטי ג״כ מתיב -לסגולתו

עציטוהצו תיחשיס אתם במה לע*צ לה אליט *אמרו
תמירים©



עאמר ברוך ספר
 ע"כתותס מכ״שבנשותיכס בגופכם משלו המצריים

 שמס בראש לעדו' יעקב לן שבחר י׳ה נשם אותם הי״ת
 על להעיד השמעגי ה' הראובגי ה' נגן/ שתם ובסוף -

 ה י" שס ואותו ו אי" הס אבותי קודש מזרע שהם ישראל
 המיוחד שס כמו כ״ו נמגיק עולה ה״א יז״ד במילוייו

 תתמלא מחציו הפייט שיסד וזהו כ״ו ו'נממן אותי ד' של
 הזהירו וע״כ בשמיגו תותס המיוחד ששס גמצא תיבתו

 יכתוב שאח״ו ההי״ןתית״ז יכתבו שלא הבונה בפ׳ רז״ל
 חוטא שוס יוכל לא אז לגמרי למעלה סתומה שהיא ח'

 ות״ו לשס שחוחות שהס בגיהנס למעה לירד רק לשוב
 אשר בארז צדיק אין ני נת״ש ופליט שריד ישאיר לא

 ולא קטן בפתח הה״א ינתוב ולנך יחטא ולא טוב יעשה
שאר שי זרע לכס הא ע״ש ה״א שתה קרא וע״נ חית

• הה״א ע״י ועליכן שריד
 לזיי״ן תדמה שלא ימין ^3עגולה- ראשה יכתוב לן

 שנא׳וכתבת' ט למעשי" תדמה שלא ישרה ופניה
 מעובי יותר פניה ולא*יאריך מעשי״ט ולא שיהי׳כתיבה

 עד והולך מתמעטת ורגליה לרי*ש תדמה פן קולמוס
 ולא אותיות. שאר באורך הפחות לכל ודק חד למטה
 שכותבים הסופריס כמנהג באתצעיתא שבורה יעשה

 שתהא מונתבתס למדנו ג״כ המאושרת כתיבה מחזורי'
 הה״א על לעיל שפי' ואחרי שבורה ולא תמה כתיבה
 לתשובה הקטנה פתח ע״י בה לחזור העוה״ז בה שנברא

 והסמיכה הוי״ו ראה ע״ב הצפוני לצד לו* הד' בבין
 שלא צפונית הרוח תחיצ׳לפגי כמין פתח אותו לפני ליה

 בשערי חשובה מבעלי ח״ו ומעכב הקטן בפתח יפיח
 של הרע היצר כדרך תשובתם גמר מלעשות התשובה
 הרבה לדברים זכה "ו הוי וע"כ מצפון הבא סמא׳׳ל

 שע"ינעשונל השסי*פ מטה כתמונת שתמונתה
 שבתמונתה זנה וג״כ וקריע׳יססוף במצריס המופתי*

 כולם למרע״ה שדבר מהי״ש הדיבו*וקולית כל וצורתה
 עוד שאפרש וכמו ה* וידבר אמר ר כמו ׳הוי״ו ונו שבתת

 שבתמונת" הוי״ו זכה וג״כ למקומן כשאגיע הקו* על
 הדין נהןנר"הליוס לתקוע השופרות כל נעשו וצורתה

 עמו על חלקמרג הרע והיצר השטן ולערבב לשתק
 לנגד פניה ופנה הה״א לפני הוי״ו סמכה וע*כ ישראל
 לתקון נברא שה״א כדפי׳לעיל וג״כ לשתקו הרע היצר
 ששה במניינה שהיא הוי״ו אליה הסמיכה הבא עולס
 כולם המעשה ימי ששת וע״י ' שש ג״כ במלוי הה״א

 לתיי ותנוחה שבת שכלו ליום שביעי ליום לו לשרתו
 אחים לשבת נעים ותה טוב מה זה עולמיסעלסמך

 פי׳ע״י אתד כמכין וז׳ להיות האוהל את לקבר יתד גס

 להיות הבא ועולה הזה עולם לחבר והזי״ן והוי״ו הה״א
 אמ/הזהירו החיבו׳וע״כ ש ע* וי״ו שמה קרא וע״כ אחד
 יכתבו ווי״ןיודי׳ןשאח״ז יכתבו רנו׳בפ׳הבוג׳שלא ג״כ

 לסתום יכולה היה ולא ברגלה קצרה היו״ד אז יודיען
 בעל" צער ע״י ות״ו צפונית רוח לפגי קטן הפתח אפי'

 למצוא התשובה בעלי ילאו הצפוני׳ רוח וע״י התשובה
 בגיהגס למטה ח״ו ויפלו מלעשו׳תשונה וימנעו הפחח
 מעט חרונה הוי״ו ינתוב וע"כ לשם לגמרי פתוח שהיא
 וג״ב ליוד נלל הוי״ו תדמה פלא נדי הה״א רגל לפני
 חול להוסיף 6שיונ ולומר תטעה פן לזיי״ן תדמה שלא
 ויטעה ו' יום תענ56ח״ר ויקבע יבא ולסוף הקדש על
מין שגעשה אחר שנפגע נמו למשרתו בל אדון נין

• גווגא ננהאי
 לוי״ו תדמה שלא לגמרי מרובע ראשה ינתוב ?יין

 מתמעטת באמצע יורד ורגלה עב וצוארה
 ארונה לא אבל אחרת אות גג נגד חד למטה עד והולך
 על תגין וג׳ פשוטה לגו״ן תדמה פן כמוהו נ״ב

 שע״י חשובה כ״כ שהוי״ו לעיל שפי׳ ומאחד ראשה
 וקריעת במצרים המופתים בל נעשו ותמונת׳ צורתה

 אליה להסמיך הזיי״ן היא ראוייה לעיל בדפי' סוף ים
 אלהיס פנא׳ויברך ימים מכל בה לנוח לשמשה לשרתה

 כל עליו חביבי׳ הי״ת ע״כ אותו ויקדש השביעי יום את
 לקחו השביעי אדם הוא חנוך השביעי יום השניעי׳שבת

 שגי* שביעי׳שמיט"שבע שגת מהעול״הזה עתו בלא הי״ת
 העולמים לחיי מנוחה השביעי פעמי׳)יובל(ואלף שבע

 עיקר שהוא ויעקב יצחק וע״י דורות כ׳ אברהם עד
 הם הרי בגיס בני דורו׳ני כ״א יהיה בניו הקודש זרעו

 הקב*ה והעתיד שביעית ג* לתנין עולה וזוהי נבנים
 של דורות שביעית הג' בל שבין לקבל אבות הג' מהם
 דורות לג׳ ויעקב יצחק אברהם וכשתמגה דורות כ״א

 דור הס ואהרן חשה נמצא דורות לג' עמרם קהת לוי
 מכל וללויס ובזרע׳לנהניס הקב״ה בהם שבחר השביעי

 ואביהזא ונדב ואהרן ממשה וכשתמנה ישראל שבטי
 השביעי ג״כ בןאליעז' שפנחס תמצא ואתמ׳אז אליעזר

 פנחס ולת״ד עולם נהגת לברית ית' השם בו סבחר
 לעולם מילה של הבריח כל ותקבל מת ולא אליהו זהו

 חביבי" שהם ובשביעותה ן הזיי" בצורת הי״ת בתר וע״כ
 תגין וג' לגמרי מרובעת ראשה וע״כ הקב״ה לפני

 באמצעו היורד והגוף העולם אבות לג' ראשה )שעל
 מקום( ובכל תהס שיצא ישורון שבטי כנגד ביניהם
 לד׳האתהו" הרא׳הריבוע רמוז ראשה על מלכות ככתר
היורד׳ והגוף העולם אבות לג' ראשה פעל תגין והג"
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שאמר בחף פפר
ו

 ובבל מהס שיצאו ישורון שבטי כנגד ביניהם באמצעו
 מפני אחרות באותיות אפי' זיין צורת שיהיה מקום

ראשם כל על מלכות כתר כמו ג״חגין ג״כ חיבתה רוב י
 ע״כהויי״ןג״כ גץ שעטנז אותיות כגון

 באותיות האמצעי ה תיו עד האלף תן כי באמצעו ״
 האלף עד הת״ס ומן י״ש תלך של הראשונה אות והיא ;
 ר כגנד בשמאלה ו' בימינה אותיות ו' האמצעי' הזיין ו
 בראשה הזיין ותתוג׳ נתונים לה לשרת המעשה ימי 2
 כ״וג המעשה ימי ששת על לרמוז ולשמאל לימין עובר מ
ושלחן דלוק בנר כראוי שבת תשמור אס רבו' דרשו ג

 ומלאך הבאה לשבת יהיה ןכ מברך ףטובהמלא ערוך
 היא אות הכתוב אמר וע״כ כרתו*זמץ בעל יענה רע מ
פירוש וכו' ימים ששת כי ישראל בני ובין ביני לעולם !1מ

 ובתמונת' בצורת' ישראל המביאה הזיין זה היא אות
 בכולם שנאמר ומילה ותפילין שבת מצות בקיום לעה״ב

 כדפי׳שהיא שבת אות על עליהם הזייןרומז שהיא אות 09
 ג״כ ותפילין וכו' לימיןולשמאל עובר וראשה אמצעית ק

מרובעו׳ כתפילין לגמרי מרובע ראשה כי רומזת ;9
 שבין חריצין הג' כנגד ראשה על תגין ושלשה הל״ח

פנת׳בהן התפר עד למעה ן י שתגיע ראש של הד׳בתיס יען
 הזיין של והרגל הראש של בגובה שמניחין הל״ת ג״כ

 התפילין נגד למעה באמצע הריבוע הראש מן היורד $
היד על להניחם הריבוע של באמצע שיורדין היד של ונ]1

 וג״כ ידכה מדכתיב כה"ה יד על הלב נגד באמצעיתה
ביום למילה קודש ברית לאות הזיין תמונת צורת רומז ׳1נ;

 וכנגדה עב בבטן לתעלה כי לה דומה שנימול קודם ז'
 למטה עד לגמרי באמצע יורד והגיד הכיס ע״י למטה ן5ןי

הסמיך וע״כ זיין ביום הזיין של דרגל דומיא וחד דק יימ|
 להסמיך ,ח ביום בהשכמה הזייןלהמול אל מיד החי״ת

 ובניכם ביני לאות והיה בה ג״כ שנאמר יחד האותיות
 רבי' יסדו כ וע ערלתו בשר ימול ימים שמונת זבן

 זו פי׳ קודש ברית באות חתם המילה אחר של בברכה
 כדפי׳לעיל אותו ויקדש בה שנא׳ הקוד' הזיין אות היא

 הנשמה יורדים שע״י הזיין ובצורת בתתונ' רמוז ועוד
 ג״כ למקומו האדם לפטירת וגס האדס גוף אל והשכל

 ותמונת' הזיין צורת כי והצורה התתונ׳ אות' ע״י
 ראשה על תגין וג' בראשה למעלה היא ועבה מרובעת

 פי׳עד דק למטה עד והולך מתמעט' צוארה עם וגופה
 בעה״ז ר״ל למט׳ כחם ודק תש האד׳שהוא לכח שמגיע
 מרובעי' מרכבה תעשה כל כי ולמעל׳מרובעת למטה
 דק למטה עד והולך תתתעטת וחזק ועב גדול וכחם

נשמת באפיו ויפת שנא' ומהי בעה״ז האד׳ר״ל גוף עד

כח
 כתמונ׳האף הז' תמונת כי חיה לנפש האדם ויהי חייס

 על ועוכרת הפה על היא ועבה האדם פני שעל הפוכה
 וחד דק העיניס בין עד ומתמעט' והולכת הפנים י ציד
 שעל תגין ג' נגד עמודים ג׳ יש האף בנחירי הפה ועל

 מהופכים מעש׳מרכב' כי הפוכה היה הזיי"ןוע״כ ראש
 העינים כי קטן עולם נקרא האדם כי התחתון לעולם

 הגלגלי* נגד והגולגול' והירח השמש המאורות שני נגד
 והאף בספ׳יצירה מפרש החברים כל וכן עגולים שהם

 ן הזיי בצורת המאורות שני מבין הפה על יורדת שהיא
 שנאמר היא וזו ע״י האדם גזף עד הנשמה לירד ממש
 מבין מלמעלה שירדה פי' אדם נשמת אלהים נר ג״ב
 וכשיפטר האדם הגוף אל הזיי״ן בצורת המאורות שני

 אדם של פיו עם רואו׳ עינינו אז הזה מןהעולס האדם
 לעיל כדפי' מהופכת הזיי״ן תמונת שהיא האף ע״י

 דברי או תורה מדברי אלא פינו דברי יהיה לא זע׳'כ
 כ״ש עראי תדברי ולא וכיו^יבהן וגדולתו אלהי׳ושבחו

 האף ע״י כי פה ניבול או ליצנות דברי ידברו שלא
 הפת ע״י שג״כ החריץ ע״י ע*'פ הזיי״ן תצורת מהופכת

 אף נחירי אל הדבור תן היוצא הרוח ע״י וחוזר הולך
 מצוה גוררת מצוה שארז״ל היא וזו רעים הן טובים הן

 הנשמה ח״ו נטמאה ועי״ז וכו' עבירה גוררת עבירה
 העולם מן האדם וכשנפטר עבירתו ע״י האדם בגוף
 בצורת יכול׳לעלות שאינה כבידה כ״כ הנשמה היא אזי

 עי״ז כי גיהנס היא וזו כבר שהייתה תקומה אל זיי"ן
 ע*י כי זיי״ן שמה קרח וע*כ מזה גדול צער לה אין

 וישמר זיו״ן יהיה אזי האדם הפך אם ותתונתה צורתה
 רבי׳בפ' ג״כ הזהירו וע״כ כדפי'לעיל ולעה״ב בעת"ז
 כתו יכתבו ח״ו שאס ווי"ן זייני"ן יכתבו שלא הבונה

 על מחול להוסיף שיוכל ולומר לטעות נוכל אז וי״ו
 יום לקבוע ח״ו אתי ולבסוף לכבדו יבא ועי״ז הקודש
 שפגע כמו למשרתו כל באדון ולטעו׳ ו' יום על השבת
 ועלה הפנים שר מטטרו״ן וראה לתרום שעלה באחר

 ששת• ■ולומר למשרתו כל אדון .בין לטעות בדעתו
 ? היה גדול חכם ותלמיד עי"ז מין ונעשה הן רשויות
הזיי״ן נגד עגולה קצת הראשון ראש יכתוב חית

 ולא ממש זיי״ן כמו השני ורחש וכמוזיי״ן .
 הקולמש כעובי היותר לכל הראשון הראש מן ירחיק

 זייני״ן שני ויחבר לה' קצת לדמות כדי פניה על ותג
 שניהם דברי לקיים כדי גמל נחטוטרות יחד לתענה

 כ״כ בצורתה שהזיין .לעיל שפי' ואחרי ורש״י תם רבינו
 אצל' מיד החי״ת הסמיכה הקב"ה לפני ומעוצה חביבה

גיאות ולבשה לשמנה וגס לשבעה חלק תן ש/את' על
, ואמרה יד



שאמל ברוך ספר
 צריך הזיי״ן לצור' הרכה כבודות שנעשו מ^חר ואמרה

 ויעלו זייניין צורות שני לי יש כי בכפצייס להכבידוני
 מלך בני שני ישמשו איך כי מלכות כתר שני ראשי על

 יאתרו פן שנאתר כתה החי״ת חטאה וע״ב אחד ככתר
 הי״ת כי מלכות כתר שוס לה אין וע״כ וכו' רמה ידינו

 לו שיש וחע״פ שפלים ומגביה גאים משפיל ונשא רם
 והתג מלכות כתר שים לה אין אצה זייני״ן צורות ^ני

 לקיים גמל וחסרת לה' לדמותה שמאל לצד פניה שעל
 לעיל כדפי' כתר שמס קרויס ואינם ורש״י דבריר״ת

 ניטל הזייפן נגד ימין לצד שלה העוקץ אלא כלכל זה ולא
 מן החימוד קבלת היא לשם כי חמדן כל כדין הימנה
 שקיבלה ובושת גנאי כ״כ החי״ת שראה ואחרי הזיי״ו

 אחד כתר אפי' לה ניתן שלא הגיאות ועל התימוד על
 לה ניתן וע״ב חטאיה על לחי״ת חרטה לה היה וע״ב

 על ותג ח״ט ט"ת ח״ר אותיות שהם עליה גמל מטרת
 אך ג״כ אחד לכתר דותפי^ו יהיה ועי״ז כניה

 יחד ומחוברים לתעלה לאתצעית' נוטה מחטרותיה
 שלתה בקש וע״ב במתונת׳ לשער יהי׳דומה חי^ת ועי"ז
 הכביד תלך ויבא עולם פתחי והנשאו שנאתר פ״ז מ״ה

 שהם פי׳החטרתגתל ראשיכם שערים שאו כלומר
 אחד כתר כמו ויהיו זקופים שיהיו אותם שאו גטוייס

 זיוניןזקופים ג' ויהיו חי״ת של פניה שעל ג״כ התג ע"י
 לחטאיה שמחלת העולם כל וירא פי' הכבוד תלך ויבא

 זע״ב עבדך דוד אבי של לחטא שמחלת כתו חי״ת סל
 ה' מחל כי תיחת ואל תירא אל מלשון תי//ח שתה קרא
 וח׳ לתילה ח' לפייסה לה ניתן וע״כ לחטאיה ית'

 ירצה והלאה השמיני ומיום עצרת ושמיני למילואים
 בפר' רבותי' הזהירו וע״כ חנוכה ימי ושמנת לקרבן
 ה' שיכתבו שאחי׳ו חיתי״ן ההי״ן יכתבו שלא הבונה

 פגע שכבר ומאחר צפון לצד קצת פתוחה הד' יהיה אז
 בה יפיח אוצי ובגיאות בחיתודו לחטא הרע היצר בה

 תלחרט ויתנעה אלי׳ח״ו הפתח אותו דרך הצפוני הרוח
 עוד ויאבדו עולם לת״ט הטי"ת לשכינתה היצ״הר ע*י

 כדפי'ג ח״ט שמך ט׳'נ יאת׳העולם מה וח"ו אחר׳עתה
קולמסין ב' ארוכה הראשון להיו׳ראשה צריכה טית

 נגד עד מאוד לפניה וכפוף צד מכל ועגולה
 טיסי׳ן יכתבו שלא רבי׳עליה התחתוןמדהזהירו יריבה
 וראש במייתוני וכן לפ״ה דומה קצת שיהי׳ ש״מ כיפי"ן

 כי יחד למטה ומחוברת בעמידת ממש זי״ן כמו השני
 בושת כ״ב קבלה שהתי"ת שפי'לעיל ואחרי תמונת* נ"ז

 לה ואין זייני״ן צורות שני לה שיש חטאיה על וגנאי
 כל על פניה ופנה עלבונה הטי*ת ראה גמור כתר שום

 לס ני למטה יחנה נגד עד ראשה וכפ$ מתנת גופה

 לח^ט בחי^ת נתנ׳עיניה כבר ג*כ שהטי״ת להיות יוכל
 עליה וקבלה צבה בכל תאוד היא נתחרט ועי״ז עמה

 מצינו שכן התעשת עשה כאילו שלימה ותשובה ישודין
 היצר על כישורים גופם שציערו הראשונים בחסידים

 על שיס ע מאחרים יותר רעים הרהורים ועל הרע
 וגופה כ*כ עצתה וציערה ראשה כפפה וע״כ המעשים
 ונגד לבה נגד פניה על ראשה שכפפה עד בישורים

 וארץ שתים שבקש החוטא דורדיא בן כתעשה יריכה
 לו שאין ב״ק עליו יצא כי קבלוהו ולא רחמי׳ עליו לבקש

 עד יריכו בין ראשו וכפף לבקעת הלך אז נעה״ב חלק
 די ולא '?,השתואמ עלץ ב״ק ויצא וחזר שיצא׳נשמתו

 ע״ז יותר א3בתשובמרל!מ לחוזרים הי״ת שימהול
 למעל׳העליונ' ויגיע ולזכיות למצות שעוגותיה'יחשבו

 יכולים אינם חטא עשו לא אשר גמורים צדיקים אשר
 וכתר גמור זיי״ן צורת אליה חיברה וע"ב להגיעם
 תשובה הבעלי שיחששו זה בדרך אך ראשה על מלכות
 יפגעו שלא רעים הרהורים ובלא בסייגים כ״כ שלימה

 הטי״ת שתמונת אבאר כאשר חייהם ימי כל עוד בהם
 הראשון ראשה בתקצ' תמונ׳הטי״ת כי ע״ז קצת רומזת

 ויתר שתאל לצד ורגל' פניה ההופכ׳עס יו״ד פניה שעל
 התחתיתה עס השני וראש תתונ׳רי״ש למטה עד רחשה

 כולה עצתה והיא הפוכה ג״כ עקומה נו"ן תתונת היא
 כלות' אותיו׳בנזי׳ר יהי׳הכל צירופו וע״י בתתונת׳נ׳ז

 ימיתם כל כנזיר עצמם יעשו שלימה תשובה בעלי
 סמך ע*כ להזיר צריך בקלקול' סוטה הרואה כדארז"ל

 הטי״ת סמך ע*כ וג״כ בתורה לפרפ׳סוטה נזיר פרשת
 הטי״ת ועי״ז החי״ת של בקילקולה שראה החי"ת אחר

 קרא וע״ב כגזירה ונעשי׳עצמה שלימה בתשובה חזרה
 חטאה שטאטאית׳כל בלומר טאטתיה מלשון טי*ת שתה

 כנזירה עצמה געשית ועי*ז לזכות לה ויחשבו מעליה
 כ ג" זכה וע*כ לעיל כדפי' העליונה לתעלה וזכה

 יהיה העשירי בה שנאמר קודש אות היוד אל להםמיבה
 ראש והיא אותיות ד' של המיוחד לפס ראש והיא קדש
 האלףכדפי' לצורת וסיף ראש השפירו׳והיא לבל וסוף

 בפ׳הכונה ג״כ רבותינו הוזהרו האלףוע"כ לעי׳בצורת
 אז פה כתו יכתבו פאח״ו פ״ה טית לגמרי ״כתבו שלא
 ,יתחרט לא עי״ז להרי׳ראש׳וח״ו ומצת ולשון פה ׳לה יהי
 להרים ומצח ולשון פה ע״י כי :ימה ש בתשובה ישוב ולא

 יבאו הדיבור וע*י ח״ט שכינת' עם לדבר יבא ראש
 כדפי׳לעי' בחי״ת עיניה נתנה כבר כעג כי תעש׳ לידי

 סמכו ע*כ העולם ויאמרו עמה שכינתה ח"ו ויאבד
ראשה אלא פת לה יהיה שלא לעיל בדפי' וע״נ יחד

כפוף



שאפר בחף ספר
 ששומעי' והנזירים שלימה תשונה הבעלי כדרך כפוף

 ולא להשיב כה ם לה שאין כתו משיבים ואינם חרפתם
 שותקים א״ה להשיב שיזדעים אע״פ ראש להרים מצח
 תאהבה יסוריץ עליהם ותקבליס כה להם שאין כמו

 ראשיהם את וכופין שת״קותא יסורין שכר כדאתרז״ל
ותודי' נגבית חובי מעש בלבם ואותר לדרכם והולכים

5 ליוד שתך ע״נ וגם להי״ת
 יעקס ורגלה ימין לצד עגולה למעלת יכתוב *71*

ת? לוי^ו דומה יהיה שלא שמאלי לצד למעה
 אבל היוד פני על ולמעה למעלה עולה ,כני על נשוה
 לחית דומה יהיה שלא הרגל ןמ קצר ק^יהיההעו למעה

 תדמה פן לתעלה ארוכה גי^האד יכתוב ולא הטן
 ישרה יכתוב היוד ופני הקולמס כעובי רק קטן כרי״ש

 דבעי' וכתבתם דכתיב למעשיט באלכסוןפןתדמה ולא
 בעלת שהעי׳כ״ב לעיל שפי' ואחרי תעשיט ולא ,כתיב

 שהיא היוד אליה לתשמיך היא ראוי' שלימה תשובה
 שנברא הבא לעולם היא ורמוזה קודש אות עשירית

 הזה בעולם שקכו ליוד ,שדות הצדיקי' בשביל ביוד
 כדפי׳לעיל יש אוהבי להנחיל כמ^ש הבא עולם להנחיל
 ערלים בתלוין האלף של היודי״ן שע״י האלף בצורת
 שתלוי התחתון שרותז׳לעולס התחתונה ויוד *ש י לתנין
 יו^ד ע״כ כי תי"ש י״ש לקבל הבא עולם לתיקון ועותד

 ועשרה נח ועד תאדם דורות עשרה כי עשרה במנינה
 האבות לכל הראש עיקר שהוא אברהם ועד מנח דורות
 עיקרו שקבלו זרעם וישראל יעקב יצחק זרעו ועיקר

 אוהבי ינחלו התורה שבזכות הדברות בעשרת התורה
 היודי״ן ובצורת ביוד ,שמותי׳רמוזי וראש עולתות י״ש

 ויוד מאברהם שבאלף ויוד הראשון מאדם שבאלף
 שבע ועיקר ישראל מזרעם ויוד מיעקב וירד מיצחק

 ישראל בית מלכות הושדה שמהם ויוסף יהודה מישראל
 הראובני ישראל שבעי של בשמם י״ש שחתם מי*ה זיוד

 קודש עשירית שהם יודין ז' יהיה כולם וע״י השתעיני
 האומות מכל הקב״ה בהם שבחר עממים משבעים לה'

 וכמ״ש קדוש וגוי כהניס מתלכת לי תהיו ואתם כת״ש
 הקטנה האות היא היוד וע״כ אלהיך לה' אתה קדש עם

 הצדיקי׳שבישראל כמו למעה כפוף וראשה שבאלפ׳בית'
 וכתה למעה בעה״ז ליל ותעעי׳לתעה כופפי׳ראשיהס

 אתם כי העתים תכל נכס ה' חשק מרובכם לא שנאמר
 תעה ושל תעלה של עוקצה היוד כ״ג ועוד " המעע
 ויחיה ימות כי לע״ל ויחיו שיעלו המתים לתחית רומזת

 כל על המתים תחית על הנביא שאתר וכמו היוד >ג״י
 שיודו יו״ד שמה חרא וע״כ ויחיו וחייתם ישראל בית

כתו עפר לשני ח>מןנתז7חפ שמקיים להי*ת ישראל

מ .
 אני אחיה ואני אמית אני כמ*ש נביאיו ע״י שהבטחתי'

 " המתים תחית על הכל השם נאום עשיתי ואני דברתי
 ועל שימותו מעה של בעוקצה הילד על רמוזים וע״כ

 ישראל בית כל שיעמדו למעלה שעושה למעלה של
 היוד רתוז וג״כ • עולם עד ימותו ולא ויחיו מקבריהם

 השם קידוש על נפשם שמסרו שבישראל הקדושים על
 בס שבוחר דורות דור שבכל עשירי' ג״כ והם יחודו ועל
 וחביריו עקיבא רבי מלוכה הרוגי עשרה כגון ש הי"

 עשרת בעלילת בשפטן הרשעה מלכות עליהם שבאה
 יהיה עשירי השבע תחת יעבור אשר כל כמ״ש השבעים

 ווי״ן יכתבו שלא הנוגה ,בפ וע"כארז׳ל י ,לה קודש
 אחרת באות הקודש אות ימיר ולא יחליפנו שלא עדין
 ותמורתו הוא והיה אחרת באות אות ימיר המיר ואם

 פרש' אותה לקבור וקבורה גניזה שניהם וצריכים קודש
 אצל או בארץ אשר הקדושים אצל אחריה הכתוב כל עם

 קדושי' כדין גניזתן ת^דהד^יהחסידי' עולם צדיקי
 אות העשירי שהיא הילד בתמעת רמוז ועוד ,ובכורי

 העשיר* אבר והוא קודש אות בה שנאמר להמילה קודש
 העער׳שתיא ע"י תמונ׳המילה לה׳כי קודש ג״כ באדם

 כנגד יעל׳לרמוז שלמעלה וזו הגיד לפני למעל׳ולמעה
 ראשה וסוף הילד פני על שעולה הילד של ופניה ילג

 הכיש נגד וחד למעה עקום וקצת המיל׳שהי׳עגולה של
 הילד גיף נגד המילה וגוף הילד של רגל נגד רמוזה
 באות חתם המילה שלאחר בברכה רלל יסדו וע״כ
 קודש אות העשירי שהיא ,הי כלומר וכו' קודש ברית

 העשירי אבר היא כן גס שנימול המילה כן על
 נחירי ושני האזניס ושני העיניס שני כי קודש ואות
 העשירי אבר היא שנימול הידי׳והתיל' ושני והפה הא$
 העשירי אות הוא שגס יוד לתמונת דומה קודש ואות
 במניינה הזייןשהיא בצורת כדפי׳לעי׳קצת קודש ואות

 בתנייל עשרה יהיה ראשה תגי״ןשעל הג' רע״י שבעה
 שדרשו רלל סמכו וע״כ כדפי' לכוונ׳זו קדש אות ״כ4

 אבר שהיא המילה זע״י ,ע שהוא אליה ובא שנאמר על
 בביא' האשה את מילה ע״י בה קזד׳לקדש אות העשירי

 שמיס שלימ׳לשס ובאהבה בצניעות אדס כל יהיה ונלכ
 לדעת דעתו לכוין תשמיש בשעת הפחות לכל אשתו עם

 לרעך ואהבת מלש ועובי' הגונים ילדיו ויהיו אשתו
 הי׳שיתוף כ״וע מדבר הכתוב אשתו רבו׳על ופי' כמוך

 זה מעשיהם שיקלקלו ואח״ו ו^שה איש לשם העי שמו
 רק וישאר מהס י״ה השם יברח אזי כהוגן שלא זה כנגד

 את אדס כל יכבוש ונלכ תמיד להבה אש פי' ואש אש
אשר כל כתיש הטובה אשקן לדעת דעתו להשוות יצרו

מאמר



עאמר ברוך ספר
 איש יעזוב כ״ע וכמ׳ש בקולה שמע שרה אליך תאתר

 "* פי׳לדע׳אחד אהד נבשר והיו באשתו ודבק ואמו הביו
 ופניה ולמטה למעלה ימין לצד עגולה יכתוב □ף

 אות שהיו״ד ,ואתר למעשי״ט תדמה פן ישרה
 הקודש כלי שרומז׳על הלף ג״כ אליה לסמוך יש קודש

 שני בתמונת הכ*ף תמונת כי קודש אל קודש לסמוך
 כנגד זה יהד נוגעות שבראשם הנשיאים כשל זהב כפות

 העבה הכפית של יד וקיבול הכ״ף כפיפות דרך זה
 כפות עשרי/שני במניינה פשוטו'למעל'ולמט'*וה"כף

 ה 7ע אבינו אברהם על לרמוז זה״ב עשרים במשקלם
 זהב עשרה אחת וכף הראשון מאדם עשרים דור שהוא

 משקלה עשר׳ שג״כ השני וכף יצחק על לרמוז במשקלה
 התור׳בי׳הדברות עיקרי קבלו שזרעם יעקב על לרמוז

 קורק ימים ז׳ה׳ב' כפו׳של השני הלוהו'כנגד שני שעל
 על רמוזי' הנשיאים שלבטת^הקר לכ1 בשבוע כתורה
 פר שהקריב אהד אב אברי^״שהוא נגד החד פר האבות

 לאמו היחיד יצחק עקידת של האיל נגד אחד איל אחד
 והכשבי' שנא׳בו יעקב נגד ונשיא נשיא לכל אהד וכבש

 ועי'כ מזרעו שבא הנשיאים של לקרבן יעקב הפריד
 יהי'אותיות ף רע" שע״י והלמ״ד ד היו" בין הכ״ף סמוך
 ילכ אות־קודש העשירי ליו"ד הקודש כלי לסמוך נלי
 רמוז ועוד ־ כדפי' הכפות ע״ש לף שמה קרא ע״כ
 דברו' הי׳ שקבל מרע״ה של כפוס' יד לכס כפופה לף
 וזהו פשוט מכל פשוט שהוא הקלה של פשוטה יד מכף
 כ ל הכף כמנין הדברות וי' עפרה שהם כף אל מכף

 הכרובי׳שהיו לכנפי בתמונו' רומזת הכף וג״כ עשרים
 הכפורת על בכנפיהם סוככים מלמעלה ככפים >ורשי
 בשיפוע וקצת הכפורת תעמיד׳על כפיפו׳הכ״ף כלומר
 למעל׳סוככי׳בכנפיה' כנפיה פורשי שהכף עי״ז נמצא

 ע״י הכפורת אל אחיו אל איש ופניהם הכפורת אל
 גבהו החד וכרוב עשרים במניינה הכ״ף ני בשיפוע

 יעלה וזה עשר׳טפחיס לכ השני וכרוב טפחים עשרה
 רגלה יהיה פשוטה הכף ולכ הכף לכ עשרים למניין

 כפופה כף תתנה ולעשות לכופפה שתוכל כ״כ ארוך
 ועי"זיהיה הכפורת על השני בקצות להעמיד זג״כ

 השני ויהיו שנאמר ויהי׳כמי אופניו על מסודר הפסוק
 משני בכנפיהם סוככים מלמעלה כנפיס פורשי נפי״ן
 בשיפוע זה כנגד זה בכנפיהם ופושטים הכפורת קצות

 וגבוה הכפורת של באמצעו זה אל זה קרובי' וראשיהם
 הכפורת לנגד ג״כ ופניהם הכפורת מן לשם טפחים י'

 דומה שהיא הלף בתמונת רמוז ועוד • אחיו אל איש
כנגד ג״כ י״ב במניינם עולים שהם ווי״ן שני לתמונת

מ הלה
 את ויגרש בראשץ! כתיב
מ החרב להט וחת1 וכו 1החדנ

5 דרך את לשמו' המתהפכת
 פשוטה כף החיים ן ע

 ש״מ ל כנגד מתהפכת
 ־מן לדרשואסכמרחי׳חןהדרך

מתהפכת החרב להט אז
 המ ודן״רף בלע החיים עץ מן

,זי

 שהיינו ישראל לשבטי ב״י הנשיאים של הכפות כל י״ב
 שואל אלהיך ה' מה שנחמר כמו יום בכל ברכות ל'ף

 י״י תלה רז"ל דרשו וג״כ מאה בגי' ממ"ך מעמך
 י"ז׳פבמניינה ב״ש בא״ת ומ״ה מאה כ ג" יעלה במילוי

 למטה כפופה הכף רמוז ועל קלף ג״כ ק׳וכףכמילוי
 בכפיפתס סגוריןברגליהם רישין לשני דומה בתמונת'

 ! ועינו שנהמ׳בה מצרים לגלות ורומזות ולמטה למעל
 ף במניינם עולה רישי^ן ושני שנה מאות ארבע אותם

 5 שאנו לרמוז למטה כפופה היא וע״כ מאות ד' ג״כ
העול' הומו׳ תחת כפופים

 הזה בעולם ר״ל למטה
 פשוט' והל'ף למט' שהיא

 מצרים לגאולת רומזת
 ג״כ כ"כ ית' השם שינחם

 ע״י שנאמר כמו בכפלים
 הרס ואתה פשוטה הלף

 ידך את ונטה מטך את
 דומה היה ים קריעת וגס

 כ״ף שהיא כ״ף לתמונת
 גזרים ואין לגזרים סוף ים לגוזר שנאמר כמו פשוטה

 יוע כן גס שעלו היאך ישראל סבורים והיו משנים פחות
 ׳7;; אותם שראו עד ביבש' ג"כ אחרת דרך מןהיס המצרים

 ל□ לגזרים סוף ים לגוזר ד״ר וג"כ הים שפת על מתים
 סוף ים קריעת נעשה שנימוליס המילה בזכות ',פ

 ,0 כלומר רגמתם יהודה שרי רודס צעיר בנימין כמ"ש
 5^ עד הים לתוך השבטים כל לפני מהרו בנימין שבטי

 31035 ים לגוזר שנאמר המילה בזכות הים קרע אז המילה
 בתמול רמוזה ועוד לגזורי' לגזרי׳אלא תקרא אל סוף

 מבפנים היא עגולה כי צדק מאזני כ״ף לתמונת $ ל' ה
 #ן!; לאותיות הכ״ף סמך וע"כ צדק מאזני כלף ומבחין
 לפי בריות כל שוקל בכבודו המלך כי להפך מלך

 ע"נ וג״כ לעיל שפי' הא"ב מן באמצע והוא מעשיהם
̂ 1^ חותמו אמת וזהו וחי״ו אל"ף ע״י מלך של חותמו היא

 שהוא תי״ו מ"ס אלף רמיזת' ע״י י״ש שהוא להודיע
 למסו' ודם בשר המלך דרך ול'כ ואמצעי ואחרון רחשון
 ־;^ התות' בה התיב׳שמונח להאחד למלכותו לשניי' חותמו

 ״׳0' שע״י אחרת מפתח לב ולשני מפתחות בשני מסוגרת
 שלא כדי מלך של בחותמו לחתום התיבה יפתח שניהם

 המלך אמירת לפי אלא לחתום לבד ואחד אחד כל יובל
 ׳•ובי מלכות בלבוש מלובשים למלך השניים ואותם וציוויו
 . ד' של שם כמנין כ"ו צירופו הל׳ ולכן המלך תואר

י נלהם'/, יש ה%ס גלב לו תואר לב המ״ס וע"כ אותיות



כט עאמר ברוך ספר
 קצת שהיא לתיבה לדמות פתוחה המ״׳ס חיכה תמונה
 לגמרי מסוגרת לתיבה דומה סתומה והמ״ס כתוהה

 נמצא לגמרי מסוגרת תיבה יהיה הוי״ן תמונת ע״י
 הבריח הכתוב אמר וע״ז המפתח היא עצמה ו שהוי׳

 למטה מלמעלה פי' הקצ' אל הקצה מן תבריח התיכון
 הי״ש של שחותס נמצא הכף תמונת קצות שגי ע״י

 שהלובן נמצא וע״ז סתומה מ״ם מסוגר׳בתמזנת תמיד
 של האמצעי ציור עיקר הוא סתומה המ״ס שבתוך
 למסו׳אותו י״ש הקב״ה רצה לא וע״כ הי״ש של החותם
 בלוחות מרע״ה ליד אפי׳ סשצבנ^אד ס^דבשו הליבון

 באויר פי' עומדים היו בנס שבלוחזת ך וסת" כי.מ״ם
 בסמוך ה בעז" שהבאר כמו עעתא מהאי נתי וסמך
 מבחוץ החותם •סביב שמם לחקוק העולם כל דרך וג״כ
 החותם שסביבו המיוחד שם כמכין כ״ו תמונת כאן כמו

 לבה ומיוסד וישרנית תמה כ כ" שהמ״ס ואחרי מבחוץ
 הי״ת הפקיד ע"כ ובצניעותא אמצעיתה ע"י באמת
 צפוני' רוח תפני תשומרי׳היטיב הם וג״כ אצלה חותמו
 הת״ס להיות שצריך רז״ל כדברי פתוחה המ"ס אפי'

 של פי' כראש התחתון שפתה על עובר בכרבלתו :
 התחתון שפת פני על עובר העליון ששפתו התרנגול ין
 סתומה לת״ה פתוחה מ"ס היכולת לכל להשוות וכדי 5
 ע״כ וגס יחד לה דומה שיהיה חותה יסתום שאס ג"כ יו
 לתמונת הוי״ו תמונת בין למעלה אשר הפגימה יהיה !?
 שזה רק יחד תוארם להשוות כדי הכל קטן ג״כ הכ״ף מי

 נאמר ועליה לגמרי ותת׳ סתומה וזה פתוחה מעט ט!
 ע״י הנשמ׳תשיבה נפש תמית'משיבת י״י תורת הכתוב ״:{
 ע״כ האמת באורח שהולך מי כל כבר שה*ית' למקומה זו;
 מל״ך להסמיך כדי הלמ״ד ובין הנו"ן בין המ״ם סמכו ל
 וגס נאמן מלך אל ק״ש לפני ח״ל יסדו וע*כ לנאמ״ן מ
 ומיושר׳לפני׳בקריאת' תמה מ׳ששמס שמס קרא ע*כ מ
 של חותמו על וגאמני׳וטעימיס מ״ס לפניה׳ואחוריהס ע־|
 אפי' עול' צדיקי לשוס האמין שלא ומצניעי׳אצלס מלך ק
 החותם וא״ה הוא נאמן ביתי בכל שנא׳בו מרע"ה ליד ןל|
 באויר עימדי' היו בנס רק אלא בלוחות לידו מסר לא )ממן
 מלכותו שס יושלם והמ״ס האלף שע״י לעיל כדפי' מזן

 שהו׳אחרון והתיז וראשון אחד שהוא רמוז וע״י וחותמו עז1
 הלובן כן וכמו כל אמצעי שהוא והת״ס סוף לו ואין ק
 עבסמ״ך הלובן וג"כ סוף לה שאין סתומה שבמ״ס מ
 שסביבי שבאמצ'החותם ציור עיקר והוא סוף לה שאין לנו
אמת הפייט יסד וע״כ ו כ" המיוחד שמו מנין תמונת '׳ז

 עצם צירוו? וע״י ה כ" במנין שיוא אחד הוא כי חותמו
שם שתנין כ״ו כמפיץ הכל ע"י יהיה ואז הי״ש של

•׳ ז כ" המיוחד
 אך לזיין דומה גופה עס וצוארה ראשה יהיה מן

 אליה לקרב כדי ימין לצד גופה משוך שיהיה
 למטה בקירוב די ולא ג״כ לראשה למעלה אחרת אות
 תדמה פן הקולמוס מעובי יותר בראשה יאריך ולא

 שתוכל כדי עגולה קצת יהיה למטה קט/ובעיקוס לבי״ת
 הכפופות כל וכן פשוטה נון מחנה ולעשות לפושטה

 עגולות קצת בעיקום למטה להיות צריכות והכפולות
 הראש מן יותר ארוך יהיה למטה ומושבה זה מטעם

 שהת״ס שפי׳לעי' ואחרי ג"כ קטן תדמ׳לבית שלא כדי
 י״ש לנאמנת כ"כ רמוזה שהיא וגס מלך של שמו ראש

 בלבוש וחלובשת למלך שנייה והיא אצלה חותמו הפקיד
 7ונאמני נביאים ג״כ להסמיך היא ראויה וע״כ מלכות

 ראשה הנון תמונת הילוכי בעצת כ? להיו׳גס וסודניס
 עיקר וע״י ממש זיין כמין מושבה עיקום עד וגופה

 עצתה והיא הפוכה לוי״ו ליו"ד׳או דומה ה יה מושבה
 בהם רומזות יזון אותיות יהיה הכל צירוף וע״י נון

 שהם ישראל שבטי כל הי״ת יזון עצתם שע״י להודיעך
 עולה יזון כי הרחמנים מדותיו י״ג ע"י וגס ריבוא ס'

 המוכתרים משבע׳האותיות ג״כ והנון וי״ג ס' במניין
 כמו הזיונין בצורת ג״ץ פעטנ"ז כגון מלכות בכתר
 במלכות ראשונה היושבים המשרתים השרים שבעת
 היט? משומרת הנון וגס המ״ס אחר הנו״ן סמך וע"כ
 דלת כמין פשוטה הנון זוגה בת ע"י צפונית רוח מפני
 לפניו מעמידה שאדם ארוכה תגן וכמין עולה

 ארוכת כפופה הנון כמוכן רע תכל ומשומר ולאחוריו
 קרא ע״כ וגס הצפוני נגד מגן כמין ביתה פתח ולפני'
 בת מגן ׳י ע משומר שהוא ינון במגעי שס על נון פתה
 כדי ארוכה להיו׳כ״כ צריכה היא ג"כ פשוטה ונון זוגה

 וכן עקומה נון ג״כ מתנה ולעשות למטה לעקס שתוכל
 ארוכים זה מטעם ג״כ להיות צריכין הפשוטות כל

 בת לפני היטיב להגין כדי עקומות מהס לעשות כ״כ
 יו? לגלות רמז הנוןכפופה ועוד צפונית רוח תפני זוגה

ד ליו׳ דומה הוא כפיפה ידי על למעה הנון תמונת כי
 יהיה הכל צרופי וע״י נון עצתה והיא הפוכה לוי"ו או

 מלך אותיות הס ביתא באלפא הנון ולפני יון אותיות
 פשוטה והנון יון מלך לגלות רמוז יהיה וזה להיפך

 ג?כ יוחנן בן מתתיהו ע״י שהיה לגאולתה רמוזה קצת
 ועוד לפשזטה כפופה ונון למס נון סמך וע"כנמי

 וזהו וי״ו יו*ד זי"ן תמונת לה שיש הנון באמונת רמוז
 והסולנים והנאמנים שהנביאים כלומר זיו צירוף ע״י

בצורא הקדש רוח ומקבלים השכינה מזיו נהגים ות״ח
הדין פו



שאטר ברוך ספר
 לעיל כדפי' שכינתי זיו יעג*כע הטן שכתתונת שלין

נ זיין בצורת
 שלא כדי צד מכל היטב עגולה להיות צריך סמך

 העליון עמוד יהיה סתומ׳וג״כ לת״ס תדמה
 הקולמוס כעובי התחתון לפני עובר שמאל לצד למעלה

 בעלי כ״כ שהגון לעיל ,שפי ותחרי כ״ו תמונתה כ ג כי
 צורתו שע״י שכינתו מזיו שנהנין כ״כ ונאמנים מעשים

 ראויה ת״ח אל והשכל הנביאים תל הקודש רוח באים
 ונאמנית סידני כ״ג שהיא השמך אליה להסמיך היא

 הפניתי הי״ת של חותמו צורת׳ותתונת׳הוסד י״שע כ כ
 בעצמו י״ש אלא לשוסתש־תו תסרהי״ת שלא הקטן

 להשיב אין אשר בטבע׳המלך אצבעו ועל ע״י שהו׳גושא
 כמו תתוג׳וצור׳לגמרי לסמך יש וע״כ שיחתו׳בו תה כל

 כמכין ג״כ ותמונת׳ קטןחותס^ ן כתי עליו שיש מבעת
 ת״ם וע״כ כ"ו כ״ג הגדול חותם כתמונת התיוחד שם

 עומד שבהם הלובן עותדיס היו בגס שבלוחות וסת״ך
 ת״ס אותיות שני אלו אש כי אחרת אות שוס ולא באויר
 ש6י מעשיו גיל אותיו״היה שני אילו וע״י בלבד וסמ*ך

 מכתב והמכתב המה אלקים תעשה זה על שנאמר כמו
 האותיות כל כי אלקיס בחצבע כתובים * הוא אלקי׳

 ת״ס לבד אדם בני ע״י ג״כ להיות יכולין היו האחרות
 ידו על אם כי לוחות נבוב להיות יכולים היו שלא !סמך

 על שסמך סמך שמה קרא וע״כ כדפי' י״ש אצבעו עלי
 בשתה רתוזה השתך וג״כ ויתעל׳זכרו י*ש ואצבעו ידן

 שג' כתו ובעמלק באדו' נקמה הי״ש לעשות ובתמונתה
 י״ה ל׳ס על יד היא וזו כדפי׳לעיל י״ה ל׳ס על יד כי

 מתחת שמס את למחות ובעתלק באדום נקמה לעשות
 חתום עמדי הוא כמוס ע״ז ג"כ שנאתר וכמו השתים

 כי להפך סמך אותיות וי״ו חסר כמס נקם לי 1כאוצרות
 מסודר יהיה אזי תסוד׳תשר״ק האלפ׳ביתא יהיה לע״ל
 פנימי חותם שהוא הסמך צורת ע״י כלומר סמך כמ*ס

 בגית׳ ונקם אתי הוא וכת״ש באוצרותי חתו׳ נקם יום לי
 וג״כ קז לפרט בימינו במהרה יהיה אשר הגאולה קץ

 הגאולה וע״י סמך עצמה והיא לו סמך של שתמונת׳
 כוס צירוף ע״י ויהיה קדשו ושם עלינו שכינתו יחזיר
 סתימת ולכ לב עלינו הי״ת יגלה •ישועות כוס שהוא
 חתום הבדי׳שהוא לבוש מאיש שהרא׳לו דניאל של הקץ

 וסמך סתות' הלם ותמונת וצורת רמיזות ע״י וסתום
 של החתימות ע״י כלומר הספר וחתום הדברי׳ סתום
 שהסלת ושבלס שבסמך הפנימי והקטן הגדול לי

 נסמך הפסוק מתחיל נתי וכן רמוזים סתום של וס׳ת
בחני! רי״ש שעולה הספר של בריש ומסיים סתוס ש>

 משומרות וסתף תם ולכ ושמך לס כמניין מאתים
 , הרע היצר ושל צפונית של רעות רוח כל מפגי הטיב

 " ופע״י לו לתתוג' ג״כ זכו וע*כ מטה של הגיהנס ושל
 הזהירו וע״כ כדפי'לעיל הי״ש של חותמו תמוגת׳הוסד

 וסמך סמך סתומה לס יכתוב שלא הבונה ,בפ רבנן
 1• הושט ושניהם לו ששניהסתמונת מאחר שזומה כמס
 ו1 כן ועל הוא אחד שהכל לטעות יש הי״ש של זות לחות

 5' יש התשובה ידי שעל הגדול שחותס להזהיר יש
 ף בטבעת אשר הפניתי בחותם שגחתס אבל להשיב
 מ אות** ימיר א^ל לא_יחלבס ולע להשיב אין אשר המלך
לי יהיה ותמורתו- הוא והי? ימיר המיר ואם קודש באות

מ : גניזה וצריכה לעיל כדפי' קודש
וו; פגיהל קצת הראשון ראש להיות צריכה היא עין

 מן או וי״ו של ראש כמו ותמוגתת תעלה נגד נוטה
 .עין למעה תדובק תמנן זיי״ן כתו השני וראש יו״ד של

 מן כדי בשפוע לשמאל מיתין ההולך העי״ן שצ קו באמצע
 גסי > יגע לא אבל ולמטה לתעלה אחרת אות אליה לקרב

 מ1 ונאמג׳ סודני כ״כ שהשמ״ך לעיל שפי׳ ואחרי כלל בה
 ראויה הפניתי חותמו ובתמונתת בצורתה הוסד שי״ש
 זלנן השלל עי״ן שהיא אליה העי״ן שמיך הסלולה היא

 סנהדרין וע' פגים בע׳ לדרוש שנתנה התורה ועי״ן
 ורו שנבחרו לישראל מרע״ה ע״י שנתנה זקגיס מע' שקבל
 כתמן עולה וסוד יריאיו אל ה' סול כי אותות תע׳
 רותל והיא וי*ואיי״ן לתמונת דומה ׳ן העי תמונת וגם ע'

 *5 אל שנאמר תה על עו״ז צירופו לי ויהיה עי״ן עצתה
 יתן לעמו עוז ה' שנאמר וכתו עוז נותן הוא ישראל

 למזלי בשביל ברא הכל הי״ת כלותר בשלום עמו את יברך ה׳
 חזי: שיזכו נפשות תע' שפרו ישראל בה לזכות התורה־כדי

 מזי כנגד בגי׳ ועולים וי״ו זיי״ן העי"ן תמונת כי עד לחיי
 ע הי״גמדות. וכנגד בהם נדרשת שהתורה י"גמדות

 ע שנקראו עמו ישראל את בהם מנהיג שהי*ש הרתתמות
 סניז עליו רביגו משה ידי על להם שנמסרה בארץ אחד גוי

 מ מ שאנו עיקרים י״ג וכנגד חוזרת ריקם שאין השלום
 זויןז!1ו ובקר ערב ישראל שמיחדי' אחד וכנגד אמין לה חייבים

 שבה וז' עבה שבשמע הע׳ כן ועל שמע בקריאת הי״ש
 ר$זיג יאהש ד׳ מכל עבה כן גס אחד של וד' ז׳ מכל גבוה
 נ 7ב! ותיוחד יחיד שהוא כי״ת על להעיד כלומר ע״ד

 אוירים ובו' למטת העולם רוחות ובד' למעלה רקיעים
 על כמניז ז׳ ו' שהוא הע' תמונת ברמז רקיעים ז' שבין

 ;על ל׳ו המיוחד שם כתמן צירוף ידי ועל אחד בתמן
 !ון^ להודיעך עיין א״בל ואחד אחד הקודש בלשון עי״ן כי
נמו אחד ושתו אחד ה' יהיה לשון שבכל הע' ןה ידי על

£נאתר



שאמר ברוך ספר
 בעין עין כי נויהו אל כשרבו בעין עין ונראהו שנאמר

 שם כתגין כ״ו כתמן וחסד ,ז׳ ו׳ הע' בתמונת הי׳
 ושתו שהוא זה ידי על להודיעך לעיל כדפי׳ המיוחד
 ובכל ולמעה לתעלה ומיוחד ויחיד אחד הנל אהוויתו

 היא בעיני ישיר אשר הע' תמונת עקר כן וגש * לשון
 הז' רגל עד עב קצת שרגליה י' כמין הראשון ראשה

 לג' דומה יהיה הז׳־אז רגל תן מושכה תוספת ידי ועל
 אותיו׳ הכל יהיה צירופו ידי ועל הפוכה לר' או עקומה

ועי״ן ה' סוד מליאה כך כל הע' שהיא כלומר נזי׳׳ר 11
 ואין הצפוני לצד לגמרי וחהפת שתית _פי1 ע ואף השכל

 מכרת היא ח״ה מחיצה ולא תגן צפני׳לא דבר שוס לה
 או הרע יצר שוס יכול שא^ן מקומה כך כל בעצתה היא
 בלבה קשור סוד•ה' כך שכל לפי לה להזיק מצפוני רוח
 שנאתר היא וזו מיין היא נזיר וג״כ שבה השכל ועין
 ועל ,ע כמניין ששניהם יין תחת סוד פי' עין תחז עין
 יריאיו אל ה׳ ועין ה" סוד שנאמר עי״ן שתת קרא כן

 יכתבו שלא הבונה בפרק ,,רבות הזהירו כן על כן וגס
 הי״א יחוד על כןרתוזה שהאלקיסגס לפי עייניןאלפין

 האלף בצורתהלבנה לעיל כדפי' כל וראשון אחד שהוא >
 אתי ושלוס וחס היא אחד שהכל לעעו׳ יכול היה כן על ׳
 יד היו בצורת לעיל כדפי' קודש באות אות לתיחלופי ?(

 גניזה שניהם וצריכים קודש יהיה ותמורתו הוא והיה וו
 מתיצ׳לפני צריכה שהא' ועוד לקבורה חנם תלמיד אצל יו
 ג כדפי'לעיל מחיצה צריכה והע'אינה צפונית רוח ן
 החשיד כדברי בזויות ימין בצד לתעלת יכתוב ה3 "
 זויו' לתם שיש האותיות תן שהיא שמחה ורבי' ן
 כדי לאחוריה תאוד היא ותשוכת ימין לצד ׳למעלה מ
 גן גס כי בעיקותה לתעת וג״כ מבחוץ עגילה שתהיה ם
 מבפנים הלובן אבל המיוחד שס כמניין כ״ו תמונתה ג׳
 ובזויות רז״ל דברי כל לקיי' כדי בי״ת כמו להיות צריך זן
 כילכ׳התיושרת הג' תמונת יתקלקל לא שלמעלה “
 ו' וכמין חד זויות שמה לה עושין במחזורים הנתיבים 1
 הפ״ה• לתוך לשון כתו לתוכה יורדת כשלתעלה הפוכה ?
 ולסוד השנל לעין שהע'רומזות לעיל שפי׳ ואחרי ן
 הפ' ידי שעל הפ' אליה להסמיך הע׳ היא ראויה ה*״ת ן
 סודותיה ורמיזות וחוקות^ה ומצותיה תורה דברי נפרש ז
 הכרובים לשני המזין פ' של הל תמונת כי כן וגס 3
 שיבא הי״ת לקול רומזת והו' הל בצורת לעיל כדפי' 1״
 הפוכה הו' כן ועל הכרובים שני לבין למעה הלמעלה :ן
 הכרובי' שני מבין שנא׳ כמו הל לתוך למעה מלמעלה 11
 השלישי הכתוב שיבא עד היו היאך וק' " אליו וידבר ן1
השופר קול ויהי שנאמר כתו ע״י לפרש בניהם ויכרע 5

ר
 ולתילין והאלהי״יעננובקול ידבר תשה מאד וחזק הולך

 וגס שופר ידי על היה הראשון לקול כי תג״ש קול קול
 ידי על וכמו השופר ע״י היו הקולות וכל הדברים כל

 עליו רבינו משה אצל עומד אחד אדם היה שאם שופר
 בצורות בא שהקול רק קול שוס שומע היה לא השלוס

 הכ' תמונת לתוך נתעה מלמעלה השופר תמונת ו'
 תשה של לאוניו הכרובים שגי ומבין הכרובים שני לבין

 ידי על כמו או שופר ידי על כן גס השלום עליו רביע
 בו אדבר פה אל פה שנתב וזהו כ״ו ותמונת' שפופרת
 תמונת כלומר יביע ה׳ ותמונת בחידות ולא במראה

 אותיו' ד' של המיוחד שס כתנין כ״ו תתוכת שהוא הפ'
 הל תמונת לתוך הו' בתמונת הקול יוצא ית״ש שמתנו

 שהוא תועד אוהל לתוך או הכרובים שגי לבין שהוא
 שני ותכין הל לתתונת כן גס לכפ״ה כן גס דומה

 עליו רבינו תשה של תמוני^^לאזנו ידי על הכרובים
 על כסדרן תיושביס הכתובים כל ויהיו כדפי׳ השלום
 הו׳ של השופר תתונת וקול הל תתונת ידי על אופניו

 שכן תכל הקולות את רואיס העם וכל שנאתר וכמו
 עתו שדברו ועם עולם לכל הקולות תראה ג׳'כ שהראה

 פשועההקש ול יביע ה׳ תתונת וזהו לעיל כדפי׳ ה"ית
 שנא' ועניו כפוף תשה שהיה תראה זה כפופת לל י״ש

 על פ״ה פ"ה שמס קרא וע״כ מאוד עניו תשה והאיש
 יוכל היה לא כי ,וגו במראת בו אדבר פה אל פה שנא'

 כל רמיזות ע״י השלום עליו רביגו אפי'תשה להבין
 שנא' ועל פ״ה אל ליבו׳פ״ה ידי על כ״א התורה מצות
 וראיית וקול לשון ידי ועל ב״ו אדב״ר פ״ה ל״א פ"ה
 לגאולת' רמוז כן וגס העין אחר הל סמך כן ועל עין

 לך נתון הכסף כמו המכה קודם והרפואה הגאולה
 לגאולתה כו׳ג״כ הביא' לא אף רמוז ועוד הע״ץ בגי׳

 בין וחביבות השביעית הס הל ולכ התן של זלתפלתה
 השביעית ג״כ הא׳ עד הל' תן הז' כמו וביןהת' ביןל׳

 כנגד פז כתס ראשו שנא' לכמו רמוז היא וזו וחביבות
 הזהירו כן וגם שאתר בברוך רבותי' שתקנו תיבות פ״ז

 שאח״ו עיתי״ן פפ־*ן יכתבו שלא הבונה בפרק רבותי׳
 לא אז ודיבור וקול פה שוס להם אין אז עיתי׳ן שיכתוב

 ידי על השלום עליו רביגו תשה אפי' להבין יוכל היה
 בדבור דווקא כ״א התור׳ותוקתיה מצות כל לבד רמיזו׳

 שתצינו כתו ן העי" ובתראות ולשון ובקול פה אל פה
 שנתקשה תקותות בשלשה ז״ל רבי׳ שדרשו זה ידי על

 פה דבור ידי על אפי' מלהכין השלום עליו רבינו משת
 באצבעו למראה להראות היה וצריך ולשון וקול פת אל

ומעשה ומתצי׳השקצ החדש קידוש כגון העי״ן ובמרא״ית
המנורה



עאמר ברוך ספר
 בהר מרא׳ אתה וכת"שאשר זה בכולם שכתיב המנורה
ממש יוד כמו הראשון ראש נהיות צריכה צדיק
 גופ' עם וראשה העצה נגד קצת שפני'נועה י

 באמצע הראשון ראש וידבק ממש עקומה גון כמו השני
 קצת היוד של רגל היטיב עיקום ע״י נון של צווארה

 ואתרי * לעיין תדמה שלא כדי ובאמצע אליה עב
 כל תמונתה שע״י מעשים בעלת כ7 כ שהפה לעיל שפי'
 להסמיך היא ראוי' ע״כ למרע״ה מהי״ת וקולות דבור
 מצות ומקבלים שומעים הס כ ג" פ גדורים צדיקי אליה

 תמונות כי שכינתו ונהניןמזיו מאהבה וקולו ודיבורו ה'
 תושבת עיקום וע׳י ממש וזיין יוד כש הצדיק וצורת

 ראש עד ברגליה סגורה הפוכה לוין דומה יהיה מושבה
 כלומר זיין אותיות הכל •היה צירוף וע״י הנון של

 הטובים מעשיה ידי על שכינתו מזיו נהנים הצדיקים
 כלס ועתך שנאמר בא1ונע^ח עד לחיי יזכו שעי״ז

 כתמר צדיק שנאמר וכמה ארץ ירשו לעולס צדיקיס
 אדום של עתה כפופ׳רמחהי׳לגלותינו הצדי' וג״כ יפרח

 ה!ה בעולם 7ר מוטה כפופי' אנו שבע״ה עשו ושל
 העולם אומות תחת העול' פינות בארבע ונפוצי'
 ב״ב עתה יהיה אשר גלותינו לקץ רמוז פשוטה והצדיק

 לכל לגלותינו אץ זמן הגיע כבר כי הע״ל לפרט לקץ
 שנא' וכמו מצידינו מעכב שהתשובה רק אלא לפרט קץ

 בנביאי׳ותשול' ושנוי וקבצך השלו׳ושב עליו בתור׳משה
 כמו ומשולש אליכם ואשובה אלי שובה בליש

 עולם ושמחת ■ברנה ציון ובאו ישובון ה' ופדויי שנאמר
 רמוז כפיפה ובצדיק וכו׳ ישיגו ושמחה ששון ראשם על

 שמדובק' יוד כמו תתונת׳כדפי׳לעיל כי עתה לגלותיגו
 כי וכת'ש וישראל ליעקב רומזת ויו״ד נון של בצוארה

 צואר מעל היוד כאש׳תריד והיה ונא׳עליו המעט אתם
 היא אז הנון של בכפיפות למטה ומודבקת הצדיק של

 מעל עולו ופרקת שנאמר כמו לרמוז לעין ממש דומה
 שאנו וכמו עשיו של לע' לדמות הצ' צואר של צוארך
 וכפופים ובזוי קטון ועשו עמלק של בגלות בעו״ה
 שיכלה וטרם הגאולה אור ויהיה יקרב רגליה׳אז לעקב
 שנא' כמו ממפלתו מידו ויטול הגואל יבא עשו ,ממשל

 אור יהיה ערב שגא׳לעת וכמה עשו בעקב אוחזת וידו
 ד׳גאולות על רומזות הפשוטים כנפ״ץ שאותיות ונמצא
 עתה יהיה אשר אחרונה הגאולה על פשיט׳רותז וצדיק

 הי'ת של יומא כי הימים ולקץ הימים ב"ב־באחרית
 תמות מות אכלך ביום הראשון באדם כמ״ש שנים אלף
 כיום בעיניך שני׳ אלף כי ישראל המלך דוד ע*י ש וכת

 הי״ת ה׳אלפי׳יגחתגו אחר של לפרט לקץ ונמצא אתמול

 ביתא האלפא יהיה ואז הגואל בביא׳תשית ב״ב בכפלים
 מיזולפי' הפשוטות כנפ׳ץ חותיות ויהיו תשר״ק מסודר

 אשר טובך רב מה שנאמר מה על רמז צפנ^ך באותיות
 לעולם שעומדים בפשוטיס רמז ועוד ליריאך צפנת

 ולגכותך ענותך ען לי שנאמר ימה על התיכו׳ באחיי'
 שהרא׳ בנבואתו ע״ה הנביא דניאנ הוא זזה באחריתך

 יעקב וג'כ הימים לקץ שאמר הבדים לבוש מאיש לו
 הימים באחרית זה על שרימזו ותרע״ה ע״ה אבינו

 וישעי' ירמיהו ה ע" הנביאי' כל וג"כ אלפים ה׳ לקץ
 כלס ועמך וכת^ז צדיק קצמ כמ״ש הצדיק על שרמזו

 כלות' לדקיגו ד ותות ארץ ירשו לעולם צדיקים
 צדיק צמח ישלח הוא פשוט מכל פשוט צדיק שהוא השם
 מן ישראל עמו שארית שיגחול דוד בן תשיח שהוא

 לירושלים הארץ כנפות תארבע נדחינו ויקבץ גלותיגו
 תשר״ק להפך תסודר ביתא האלפא יהיה הקוד׳ואז עיר

 | עיקר על רומז וזה והדגב״א יטח"ז נמל"ך צפע״ש
 י סדר דוד בן משית לנו ויגלה עתה יה*ה אשר הגאולה
 תורה טעתי זועסשאר ביתא האלפא מן התיבות
 י ואפילו בעינינו מתנו עתה הנלמד וסודות' ופירושו
 1 דעתי קיצור לפי נ׳'ל וע"כ הדור מגדול ואפי' מזקינגו

 1 ב״ב יהיה אשר ביתא האלפא של תיבת׳ סדר יהיה שכך
 פי׳תשר ב*א והד״ג ח״ז י״ט תל״ך ס״ן פ״ע ץ ק* תש״ר

 1 משיני דיבור פי ס"ןתלך פ*ע לפרט קץ תשרי ה״ר זה
 ן , בעבודת ויזכו ישראל שארי׳עתו על וגביאתו חזיון יטחז
 5 לויתן מסעודת אכלה כאלו שכינתו מזיו ליהנות השם

 ” דניאל נבואת ע״י ת״ש תפרש וג״כ * ב״א והד״ג וזה
 י היא וזו הימים קץ אל כתב ולא הימים מקץ הנביא

 "י וחתום הדברים סתום כן אחרי מיד כתב אשר השתיתה
 שניו׳ ע"י פשוטה בגון תחולפת סתומה שהת״ס השפר

 י■ שמע בפרשת שבמזוזות הקדושים בשתות שתמצא
 ה״א בכף יוד שמתחלף זו ט בכגגדו מבחוץ שכותבין

 ך ידי על פשוטה בגון סתומה ת^ס תתחלף כן כתו בו׳
 ז׳פשוטה וכו״ןלתנין ת"ס עולים ושניהם כדפי׳ שניות
 ' לתשרי ב״ב יהיה אשר האחרון קץ ף לשי רומזת שהיא
 'ג חתום אתי הוא כמס ג״כ שנאמר העו' לפרט ק״ץ

 : במשפט ותאחז ש כת" ץ ק" בגי' נקם יום לי באוצרתי
ישגג נקם וכתי' • אשלס ולמשנאי לצרי גקס 5אשי ידי

יה״רב״ב: כן עתו אדמתו וכפר לצרי
 י' מלמעלה ימין בצד עגולה להיות צריכה קוף

ג׳'כ תמונתה ני היטיב היא מעוקם ולמטה 1
 ׳1 דתשתע פשוט גט בפרק רז״ל כדברי הנ״ל כפי׳ כ*ו

 ך שמאלי רגל ע״י לסמ״ך דומה קצת להיות צריך דקוף
ה של ־ * ׳ ׳ י



שאמד בחך פפר
 לרעלה קפל בשטר נתנו אס רכותי* ן לכו מה ל של

 שהוא אלמא נא הן לזבוב חיישינן אי מהו למטה וספל
 צריך השמאל' שרגל ראיה לי ומכאן קצת לסמיך ומה7

 ימין של העיקו□ נגד ומעוק׳למטה הפוכה להיו׳כמווי׳׳ו
 קצת דומה יהיה תמונ׳הוי״ו ע״י כי ט״ןפשוט יהיה ולא

 כעובי ימי; של ועיקום הרגל לפני וילך הסמ״ך ליזמוג'
 מן אהד יהיה היא ע״ן הקו״ף תמונת ועיין קולמס
 אבל ק' כפ״ף למ״ס כהו כ״ו תמונת כסאות השבעה

 כמנין לה יש והקו היודי״ןידישני^ שעל חעפ״י האלף ;
כמו כסדרן שלא כן וגס ו 7כ איךה-דהל;ו*ד^ א״ה ן ל׳ ./
 בצורתה וגסכןהקו׳'ף לעיל כדפי׳ האותיות אלו .
 קיבל שמתוכה כבוד וענני לקישור רומזת זבתמוגתה ;

 ידי על כי סיגי הר על הדברות ועשרת התורה מרע״ה ;;
 מרע״ה סביב היקף נעשה הקז״ף של ועיקוס כפיפת׳ -י

 הי״ת של הכבוד בענני גץ נאה עי"זכמיןחופה זנעש׳לו ״,[
 לשס ב״כ רמוז הענן בעב אליך בא אנכי הנה כמ״ש ״,
בהנין אותיות ד׳ של השם מן היוצא ע״ב של המפורש ך

 מרע״ה שקבל לוחות ,לב רמוז כן וגס הקז״ף תמונת
 שעולים סיני בהר הדברות עשרת את הקז״ף בתמונת

 לחיי ישראל יזכו כיע וגס וע״ב ז׳ תיבתו כל בהנין
 של לקול רומזת הפוכה הוי״ץ ותמוג׳ בע״ב כמנין ד ע"

 כדפי׳לעיל שופר בתמונת להטה הלמעלה שהלך הי״ת
 העיקום למט׳מן ויורד הפוכה הוי״ו כ7וע הפ״ה בצורת

הקולו׳ אה רואיס העם וכל שנאמר כמו למרע״ה שבה 7'
 השופר קול ויהי וכמ״ש השופר קול ואת הלפידים זאת

 שופר בקול יעננו והאלהיס ידבר השה מאוד וחזק הולך
 שהוא במילזי קו״ף בהנין עולה יעננו מג״ש קול וקול

שופר לקול שרומזת ף 7הקו של מלויו שהיא הוי״ו תמונת ׳1,
 במניין כ ג" כבוד וענני לקישור שרומזת זהעיקוס

 קי״ף שתה קרא וע״כ ה מרע" הוקף שניה במניין ף קו"
 וקולו הי״ת מצות ששמעו עולם לצדיקי סמך כ ע" וגס

 ותמונ׳ צורת ע״י נשמע קולו כ7שג כדפי׳לעיל האהבה ר,7
 ומנין החת הברה והכ״ף הקו״ף וג״כ כדפי׳לעיל בקו״ף ל

 מאה ג״כ במילוי כ״ף של מניין וג״כ מאה קו״ף של:^
הענני כלומר עציך כפי ושכותי הכתוב נאמר ,"^וע״ז
 אשר 'ף7הקו של וסך דמות ה מרע על סכות אשר כבוד

 קטן פתח וג״כ נאה וסוכה והופה סך דמות "למעלה ך
 עליה זקוקי ותג 'ף,הקו של ראשו ובין הוי״ו תמונת '^נין7

 אותו דרך נעלות ישראל יזכו התורה שבשכר נלומרנ^מ
 בצורת לעיל כדפי׳ כמוהו כתר יקשור פתחהקטן:2?

 כרעי' תלוי וקו״ף דה״א רו״ל כדברי לשני□ ג״כ אע^^ה
 כלי פניה על זקוקי' ותיג אחרות אותיות שום לא י'

לא

 לתשובה השביס יחזירו הקטן הפחח י שע* להודיעך
 ה״א של התגין כמו פניהם על כהר להס ויקשור שלימה
 הלא בצורת ג״כ לעיל כדפי׳ למעלה זקופים זקו״ף

ג שלימה בתשובה החוזרים על
 החסיל כדברי ימין בצד מאוד עגילה יכתוב ריש

 עגולות שהן האותיות מן שהיא שמחה ורבי׳
 תדמה שלא שזי^ ופניה לדל׳ת תדמה שלא וכדי

 ולא תמה כתיבה דבעינן וכתבתס מדכתיב למעשי״ט
 מעשה בעלי ל׳ב שהקו״ף לעיל שפי' ואחרי מעשי״ט

 ושמע התורה את קבל ה מרע" וצורתה תמונתה י ע" ש
 תשובה בעלי כ#ג חוזרים צורתה וע׳-י הי״ת קול וראה

 ׳כןג אליה סמך ע'כ הקטן פתח ע״י שלימה בתשובה
 צפוני של הרוח בין להפסיק הקו״ף עם חסד לגמול הר׳
 הבעלי ימנעו שלא כדי לקו^י של הקטן הפתח זבין

 כי שלימה תשובה מלעשות התשובק צער ע״י תשובה
 א*ת ע״י הגימ״ל כגון חסד לגומלי זוגה בת ג״כ היא
 כי הגר את ואהבתם ז ע" הכתוב נאמר וע״כ ג״ר ב״ש

 שע״י הרי״ש זכה כל ועל ״ מצריס בארץ ג־יסהייחס
 חודש ראש כל ומקודש מחודש יהיה וצורתה תמונתה

 תמונת כי וכו' אדמתך בכורי ראשית כל וג״כ וחודש
 למעלה גגה תוספת הוי״ו תמונת כמו בעיקום הרי״ש

 אדמתך בכורי ראשית הפסוק זה כן על לרי״ש יהיה
 וע״כ אמו בחלב פסוק כגון כוי״ו ומסיים ברי״ש מתחיל

 הרי״ש ג״כ זכה וע״כ ראשי'כל שס על רי״ש שמה קרא
 שכינתו לזיו רומז שבתמונתו השי״ן ג״כ אליה לסמוך
 הקודש ומרוח שכינה מזיו מליאה כ״כ רי״ש יהיה ועי"ז
 למטה וג״ב הצפוני צד נגד לגמרי פתוחה שהיא אע"פ

 רע רוח או הרע יצר שום לה להזיק יכולים אינס א״ה
 שהיא הגימ״ל זוגה בת ע״י הרי*ש היא כ7וע מלמטה

 שניהם י״ע נזי״ר כמין עצמן נעשו חסד מגומלי פ ג*׳
 עקומה ט״ן כמו השמאלי רגל ע״י הגימ״ל תמונת כי
 לבד שמאל ורגל זיי״ן תמונת לה יש הימין רגל י7וע

 ע״י יהיו אז ג׳'כ אליה דומה והרי״ש יו״ד תמונת היא
 כמין עצמן עשו שהן כלומר גזי״ר אותיות הכל צירופו
 דבר ומכל מיין ימיהם כל משומרים שהם נזירים

 מרות ואפי׳ הרע ויצר רעים הרהורים לידי המכיאין
 ן״רישי יכתבו שלא הבונה רבותי׳בל הזהירו ולב רע

 אחד הכל ור' ד' שלשון לומר יטעו שלא שת'ו ן7דלתי
 כל באדון לכפור העולם כל ויחריב לאיהלופי יבא וח״ו
 לאל תשתחוה דלא הרי״ש בגון ת 7בדל רי״ש חילוף ע״י

 לשלמה השר השיחם לשיר רמוזה הרי״ש וג״כ • אחר
 יהיה לבא לעתיד חדש שיר לשיר הקדשים קדש שהוא

האלפ״א עז



שאמר ברוך פפר
 ששמות להיות ויוכל תשר״ק מהופך בית"א האלפ״א
 לשיר מהופך רי״ש ויהיה מהופכים יהיו ג״כ האותיות

 משה ש'ר אז משה ישיר אז וכמ״ש חדש שיר על לרמוז
 פי' לשנתה לבא לעתיד חדש שיר ישיר אלא נאמר לא

: הוא ברוך הקדוש שלו שהשלום
 וראש וי״ו בתמונת הראשון ראש יכתוב שין

 זיי״ן כמו השלישי וראש יו״ד כתו האמצעי
 פניהם והאמצעי הראשון הראשים ושני בעמידה ממש
 ורגליהם עליהם למעלה קטן ועוקץ מעלה נגד קצת

 יהיה הזיי״ן של רגל ולסוף שמאל צד נגד למטה משוכה
 אמצעי ראש יהיה ולא יהד מחוברים וכולם חד שמה
 שמחת כרבינו אלא הדרשן נתן ר' כדברי זיי״ן נמו

 שראש בידינו וקבלה התצוה איןתעבירי׳מן כי והרוקח
 כל שעל תגין ג׳ הכתר הזיי״ן דמות השלישי

 ג״כ זיי״ן תמונת האמצעי לראש היה ואס הזיי״ן צורת
 התלמוד בכל תצינן ולא עליה כתר ג״כ להיות הוצרך

 זי״ו אותיות וע״כ הפי״ן לצורת זייני״ן כתרי שני שיש
 חסדה בגמילת זכה היא כי הרי״ש לנגד השי״ן בתתונת

 הג׳ראשי׳ וג״כ לעיל כפי׳ י״ש שכינתו זיו אליה שסתר
 יצחק׳ אברהם' העולם אבות לג' רומזות השי״ן של

 זה ועל שד״י ב״ש בא"ת שתם מק״ב שהס״ת ויעקב׳
 נקר'עליך י"ה שם הארץכי עמי כל וראו הכתוב נאתר

 שבג׳ אותיות הי״ד כנגד אותיות וי״ד שד״י ר"תשי״ן

ה״תג
 ארז תולה הפייט רמוז וכן
 מילה אותיות בלימה על

 ב׳רגלי׳ הסנדק וכשתגבי'
 המוה׳באמצ' תינו׳ויד של

 כמדומה דהיינו התיל׳ אצל
 במלחמת שעשה ש'כתו
 משה וידי כתיב עמלק

 וראש ידיו בתגבי' כבידים
 זהו שין כמדומה באמצע

והיינו עמלק מחרב מציל

י

ר

 ע״י ג״כ כנגדן שכותבין שתע פרשת שבתחילת שתות
 י״ד ג״כ התזוזה על תבחוץ כוז״ו בתוכס״ז כוז״ו שניות

 תצפ״ץ ושם תאות ג׳ במניין עולה השי״ן וג״כ אותיות
 שם ב״ש בא״ת ומצפ״ץ מאות ג״כג׳ במנין עולה

 שם כי הארץ עמי כל וראו וזהו אותיות ד' של המיוחד
 שבתפלין לשי״ן רמוז ג״כ שי״ן ר״ת עליך נקרא י״ה
 הקורא ן לימי ראשין בג׳ בתלמוד בה שנאמר ראש של

 חקוקים שהם אבות ג׳ כנגד ,פי שהוא המניח ולשמאל
ושי"ן בכס׳הכבוד דמותם

 הקורא לשמאל ענפי' בד'

15 
הין׳

רי

 ד' כנגד המניח ולימין
 חקוק ג״כ שזיכרס אמהות
 דמות נמצא הכבוד בכסא
 בלוחת כתוב שהי' השי״ן

 שנאמר ליתינוכתו היא
 ודמות לתו דת אש מיתנו

 שאנו ן ראשי בג' שי״ן
 שנא׳ כמו כותביןלימינינו

 כי י74לנ ה* מיתי

 ףו
 וסויג
ו ד;

גראין

נז־זוג,

 יראיו אל ה' סוד דכתיב שין וג״כ אמוט בל מימינו
ג להודיעם ובריתו כי תפילין ישא בשנה ימים

ותסיר בשנה ימים ה שס׳
 ימים וב' ומשוכות מפסח ימים וח' שבתות נ״ב מהם

 להניח פתך יש וע״כ וי״כ מר״ה ימים זב' שבועות
 הב׳שילן רמז וגס זה תטעם בח״ה אפי׳ ולברך תפלין

 רבקה שרה כי ג״כ ראשין ד׳ של השין ע״י אמהות לד'
 ז' במנין עליו שי״ן ושיי"ן שרר"ל ר״ת ולאה רחל

 נאתר וע״ז ראשין יודיןשבשיןבב׳ השני ע״י ול' מאות
 שכלס רחצ'הימ^ וי■**ל םהרחלי כעדר שנייך הכתוב

 ד'אמהות על לדרוש כלומר בהם אין ושכלה מתאימות
 לת״ד מתאימות השבטי' כל שע״י הטבילה מן שעלו

 וג״כ בהם אין ישכלה וזהו צדיקי׳ וכולם נולדו תאומות
 הארץ עתי כל וראו הפסוק כי לתא׳ברכות רתוז השי״ן

 שרואי׳ כלות מא״ה אותיות וס״ת שי'׳ן ר״ת ה' שס כי
 ברכות תאה הי״ש תברכין שישראל העולם אומות בהס
 ע״כ בתניןמאה עולים שגס תת״ך ויראו ע״כ יוס בכל

 ברכות בסיוס ישראל את ברכס הקב״ה ג״כ זה בשכר
 לך וישס כפי״ן ה' כגון מאה במנין שעונים כהניס

 לג׳חריצי׳ רמוזה ראשין השיןבג' וג״כ תאה ג״כ שלום
 ג״כ בהם שנאמר שינייך כמין ראש בשל בתים ד' שבין

 צידי בשני התפר עד בשווה שיגיעו שצריך הלימוד
 ביןהעיניס נגד ולמטה ראש של בגוב' לתעלה הבתים

 קרא ע״כ וגם שיניים כתין שין צורת שין שנאתר וזהו
 ועל העור בקמטי העשוין שבבתים השיינין ע״ש שין
 נאמ׳הכתוב וע״ז העשויןכדמו׳השינייס הבתים ד' שם
 שכולם הרחצה תן שעלו הקצובות כעדר שיניך ג״כ

 קטנת שמע שש׳ אע״פ פי' בהם אין ושכלה מתאיתות
 ומג להיות צריכה א״ה קדש פר' או שמוע אס מוהיה היא
 \יו שכולם החריצים ע״י לשיניים דותין שוות בתים הד״

 ואחד קען אחד יהיה שלא בהם אין ושכלה מתאימות
 ג׳קלפים ע״י כ״א נאת ולתקן להיות יוכל לא וזהו גדול

 ג ימי רוב עשיתי וכן זצ״ל רבו׳ וכדברי מזה דק זה
! לתוכה קטנה ודלת למעלה דלת כמו יכתוב תיל

! פני׳ יהיה התיו בסוף מעלה מלתט׳נגד הפוכה
 0 מלמעלה אחרת אות אליה להסמיך כדי שוה ורגלה
 שכינה לזיו רומזת שהשי״ן לעיל שפי' ואחרי * למעה

 תמיד שכינתו מזיו ג״כ נהנים שהם העולם אבות ולג׳
 אליה להסמיך השי״ן ראוי כל ועל י"ש כבודו בכסא
 כול׳קדושי׳ובתוכם ועל עליה י״ש לחתו׳בחותתו התיו
 כלות׳והודיעךשהוא אחד הוא כי חותמו אמת וזהו הי״ש
;מו תו לאמת רמוזה וזהו כל ואמצעי ואחרון ראשון י״ש



לב . שאמר ברוך ספר
 הפעס זאת האדם ויאתר האדם ויביא׳אל כהרי' וכתיב
עצה כלות' אשה יקרא לזא' מבשרי מעצתי\בשר עצם

 התיו ובין האלף בין האמצעי התם כי אחד הוא ני
 והתיך אחד של האלף נגד רמוז תאמת האלף כ 7ע ו

 שהיא '7 בתוך ד' תמונת כי אחד של לד' רמוז
 האמצעי מן כ7ג שהיא אחד של הח' נגד רתחה אמצעי

 צרוף ע״י "כ ג הוא כי אחד הוא כי חותמו אמת היא וזו
 התיוח׳כ״ו כמניןשס עולה שכיה' וע״י במניןאחד העצה
 המיוחד קדשו ושה והווייתווחותתו עצמו י״ש שהוא נמצא

 ר״ה בד' ומלמטה ביןמלתעל' ומיוחד ויחיד אחד הכל
 לרמוז למעה נגד זד׳ מעלה נגד ד' כתו תיו תמונת כי
 בד' ד׳ולתעה מרנבעי׳ד׳על תעש^ענגע^ע^ כל על

 ואחרונה תשר״ק ע״י התיו וראשון אחד העולם רוחות
 ע״י אמצעי וג״כ אתת של החותם וסוף שיום ע״י ׳ הו

 שני כי האמצעי הא ע״י או הת״ס כחותם זוגה בת
 ועל היחוד על כדפי' לרמוז ,ח במנין עולים דלת״ין

 לרמוז בתוך לשון על תיו שתה קרא וע״כ האמצעית
 לסמןהפתתי' צוה וע״ב יתים המיל׳שנתנ׳לח' על ג״כ

 בתמונת פסח קרבן של ובדם המילה בדם ישראל של
 וכתו תצוה של דמים השני על לרמוז דלתין שני התיו

 וכתה תחי תיו פתחייך על בתווית' ג״כ הפייט שיסד
 תתבוס׳בלמייך ואראה עליך ואעבור ע׳ז ג״כ שנאת'

 המוהל וע״כ חיי בדמייך ואת׳לך חיי בדמייך לך ואתר
 יזכו ועי״ז התיו בתמונת כפולה הדמי׳שהדלת זה כופל

 לנו יעלה מי שנאמר כתו ע״ה לחיי לעלות ישראל
 ותתוג' צורת המיוח׳וג״כ שם וס״ת מילה השתית׳ר״ת

 וסוףלכל ראש ג״כ שהם ותוה אדם ליצירת רותזת התיו
 האדם כל זה כי שנאמר לעולם "י ע הבאה המיתה ע״י
 מד' כולם הרקיע תחת הברואים וכל האדם יצירת ני

 המרובעי' תמעש׳המרכבה תעלה של צל שהוא יסודות
 כדמותינו אדסבצלתינו למעל׳נעשה ג״ב שנאמר וזהו
 תמונת זג״כ גמור תרובע' שהוא ד' על הד' דמות ע״י

 ד' במנין הד' זה ועלה יסד אחד בד' תתחילה התיו
 כנגדו עזר מצא לא אדם על הכתוב נאתר וע״ז מאות
 של התשכן לצלע תצלעותיו אחת ויקת בתרי' וכתיב

 ד' כמין קליפה לקת כלומר תחתנה בשר ויסגור אדם
 ויסגור התיו ד׳של תמונת קליפה וכמין אדם ד׳של מעל
 אשה וכתמונת התיו כתמונת ד' בתוך ד׳ תתתינה בשר

 אשר הנקיבה דתות כ ג" לקת הזליפה אותה וע״י *יש מ
 אותם ברא ונקיבה זכר כמ״ש מתחילה אדם על ברא
 הצלע את ויבן בתריה ונתב בריות שני וברא קלף ובל

 תד׳יסודות מרובעים בי להתקיים בנייני' בל כתמונת
התיו כתמונת ונתעה מלתעלה ד' על ד' ע"י.תתונת

 התיו של ל' ותמונת חדס של ד' תמונת זאת מעצמי
 התיו של דמות חצי נמנין מאות ב' בתנין עולה ועצם
 שהוסיף היוד ע״י מאות ב' ג״ב וצלע אדס של׳7 שהוא

 הה״א ע"י ב׳מאות ג״כ הצלע ויבןאת לאיש משמו י"ש
 לבשר והיו כתוב כן משמולאההועל שהוסיף.י״ש

 ועול ש״ה במ^ן י״ה כי ביניהם שמו ליתוד אחד
 שלראש תפילין של לקשר תי״ו בתמונת רמוז

 שנאמר על י רש" שפי' כמו לתרע״ה הקב"ה שהראה
 שנאמר כתו מתקב״ה תרע״ה בקש כי וכו' את וראית

 וק' כבודך את נא הראיני בעיניך חן מצאתי נא אס
 לא י״ש לו שאין לו ידוע והלא לראות מרע״ה רצה מה

 ואשוה תיתדתיוני ואל כת״ש דתיון שוס ולא תמונה
 רבינו תשה שראה אחרי הפ*רו< כך אלא קדוש יאמר
 האדמות מכל הקב״ה שהבדילו הי"ת בעיני חן שתצא

 בלא לילה ות' יוס מ' בהר אצלו שהיה כך כל והתומר
 פניו אור לקרון שכינתו בזיו והאיר שתית ובלא אכילה

 להיות וחומר האדמות תבל להבדילו מרע״ה ביקש אז
 תמיד השרת כמלאכי אצלו הקדושיס משרתיו כאחד

 הפנים שר מטטרו״ן כמו שכינתו מזיו תמיד שנהנין
 יראני לא כי פני את לראות תוכל לא לו השיב אז

 מזיו כ״ב לקבל יוכל לא האדמות שוס פי' וחי האדם
 אלא העליונים השרת כמלאכי הטהור השכל שכינתי
 יובל שהאדמות העליונה למעלה כן גס אותך אעשה
 בלא מחומר אותו שעשיתי הראשון אדם כמו להגיע

 אתי תקום הנה שנאמר היא וזי גבר ידי ועל אשת ילוד
 עיקר ביסוד פי' הצור בנקרת ושמתיך הצור על ונצבת

 אותו שעשיתי המשבר אותו על הראשון אדם ביצירת
 חרם כלי העושים האומנים כדרך מחומר בידי כלי

 הכתוב נאמר זה ועל התומר על כפיו שטך מחומר
 תסיר אז חרס כלי היוצר וכשגומר עליך כפי ושכותי

 כפי את והסירותי הכתוב נאמר זה ועל הבלי מן כפיו
 תוכל העליונים תעשה לידי כלומר אחורי את וראיתי

 מיצירת שהוא הראשון אדם של בשכל להגיע האדמות
 את וראיתי אמר זה ועל יסודות ומד' מחומר רק ידי

 תפילין קשר לתרע״ה הקב״ה שתראה רש״י פי' אחורי
 בתמונת ג״ב ד' בתוך וד' ד' על וד' ד׳ תמונת שהוא

 הראה זה ידי ועל יחוה הראשון קאדס וביצירת התי״ן
 ובאדמות בתומר הנשתה שקשר היאך כן גס הקב״ה לו

מורכב הנשתה ג״כ כי תפילין של קשר הוראת ידי על
מצל



שאמר ברוך ספד
 ד' בתוך '7ו ד' על ד׳ תמונת מרמה העפה פל מצל
 נצלמינו הדס געפה כן גס הכתיוג נאתר זה ועל

 כן גס שהוא מרכבה מעשה של הצל פי׳ כדהותיגו
 רצועות רלל אמרו כן ועל ד׳ על '7 תמונת הרובע
 דומה תפילין של הקשר לרמוז כן גס הלה שתורות

 וראית הכתוב כן גס הגמר כן ועל הבחון שתור לצל

 הצל דרך על לקבל תוכל הצל מן הבא ,כלוה אתורי את
 פגי את לראות תוכל לא הצלול שלפניו מזיו אבל אחורי

 . כן ועל בן גס לפיל ,כדפי וחי ההדס יראני לא כי
 | הדס העליון לשכל הגיע פמרע״ה ל ל רבותינו אהח

• הראשון אד□ רק מגיע אשה ילוד כוס היה פלא הראשון
"• שומן העליון לשכל ותרילה

האשכול־ ספר המחבר מבעל ביתא האלפא סליק

. ׳ זקנים עברת הפר המחבר .מהרב השם אותיות כוונת סרר העתקנו הנייר-מלק יהיה שדא כדי
 י עתיד ונוודא׳ תפילין לכתוב המתלמדים לנערים ליתן שלא ונ״ש מ“םת הכותב שמיס ירא מאוד להיות ^ורץ

 שמתנין כמו תפלין,מהוגניס כותכי ועיר עיר בכל ופלך פלך בכל למנות ראוי ע״כ הדין את ליתן
 כווצות היא וזו : בורות העשה הוא לשמי תפלין כתוב שאוהדים אומם כתב עוד ובודקיס)מהר*רולי( שוחטים

 טעביל הוהר״׳ר הגון לתלמידו בכ״י כמסר ר'ח ספר נעהמ׳ח זצ״ל ההרד״א דעובדי מרי החסיד בשס ההזכרות
 • כל עילות ויטן אהיה בשס להכת' יכוון ילד של בקוצו ח״ל ז״ל החסיד מכ״י העתקתיו ואני סת"ת כותב ־וצ״ל

 והתלבפות האור המשכת אל יכוון לכתובה״א בבואו וכן הילד בגוף ויתלנש האור יושפע ומשס בו הקשור העילות
 אות בכל לכוון צריך עוד העליון המאציל לבוש ישלם אחרונה וה״א אחרונה לה״א ותוי״ו לוי״ו הה״א וכן >ה״א
 . וגס סוף לחיץ רומז העליון והקוץ שבחכמה כח״ב שבה בג׳קוצין מכוון בילד כיצד והא מעשר כלולה היותה ואות

 שכולל יכוון לד שהוא הילד מילוי אל יכוון עוד הבינה אל התחתון ן והקו החכמה אל הילד וגוף שבחכמה לכתר
 קודם יעשה הה*א לכתוב בבואו ,ה ונעלמים בה סתומין העפר וכל ס״ה עשירית הוא ,והד שבחכמה קצוות שש

 מהילד אותו וימשוך העליון קן ויעשה ד׳ שהם בתוכו כנעלס מה בה לתת אימא עס להזדווג בא שאבא ומכוון *לד
 יוצא ד״ו שהוא ויכוון מהה״א הימין רגל וימשוך מעדן יוצא ונהר סוד והיינו מקבלת היא שתהילד להורות מעש
 ולכאן לכאן משמש הנהר פהוא העליון גג כי והעלה כן הד' וגס קצוות שש כוללת היא ו והוי" ואמה אבא מבין
 אחת כל ווי׳׳ן שגי להורות מעט עב אותה לעפות וצריך לק כולליס ויסוד ת״ת הוא הה״א שבתוך האמצעי ירגל
 יכווין לחצי שיגיע קודס הולו ובמשוך שבראשי המוחין הן ואלן ודעת כת״ב ג״ר בראשו ויכוון ומלכות ת יל שהם

 ת״ת שהוא ויכוון קודס הימין רגל יכתוב אחרונה ה״א לכתוב בבואו השמות ואלו 7ידל אלקיס אל שהס בחג״ת
 • ימין מרגל הנזוגית אדלי ות7מ שהיא ויכוון העליון גג לכתוב ואילכ בתוכה שנעלם מה לפנינה לתת הגא

,, = יאכדוגה״י כזה דהיינו כאחד שתות השני ייחוד יכוון הקטן האמצעי וברגל ידלד סיס שהוא

המגיחה התנצלות

 מעת׳ כי שונות העתקות תכ״י הועתק הל״ז הנחמד שהספר • ידע הוא וישראל יודע הוא אלאלהים
ישכי* שפתי בספר מבואר כאשר מעולם נדפס לא עדיין התחבר הגדול הרב חיכרו

 (,ב קכ״ז )שנת חלל תאתר לנגדך תשים נעים הקורא ועתה * המעתיקים מסופרים טעות מאיזה יוחלט ולא
 תאתר ידוע וכאשר • דלישנא באשגרתא יתלו פקפוק איזה תמצא המצא ואס גו׳ ז זכו לכף חבידו אח הדן כל

 • כל ידונו השתיס ומן זכות לכף ידינני ;ולכן ־ טעות בלא לדפוס כן.א״א תבן בלא לבר א"א כא&ר שמוסכם
־ ילו אורפי דק״ק מ״מ זללה״ה ב לי איי׳ תל ו מ׳ בהרג י&ראל מרי־גע״ה


