
ים ָׁשָנה, ָעַר ַרִּבי  ִלְפֵני ְּכֵמָאה ַוֲחִמּׁשִ
ְׁשמֹה ַגאְנְצְפִריד ֶאת ַה'ִּקּצּור ֻׁשְלָחן 
ַּתְמִצית  ֶאת  ֵמִכיל  ֶזה  ֵסֶפר   .'ָערּו
ְיהּוִדי,  ְלָכל  ַהֲחׁשּובֹות  ַהֲהָלכֹות 
יֹום- ִּבְפֻעּלֹות  ָהעֹוְסקֹות  ֵאּלּו  ְּבִעָּקר 

ְּבָרכֹות,  ְּתִפּלֹות,  ְּכמֹו  ְנפֹוצֹות  יֹוִמּיֹות 
ִּדיֵני ַׁשָּבת ְוַחג ְוַכּדֹוֶמה. ַמֲעלֹוָתיו ֶׁשל 
ִמְספֹר:  ַרּבֹות   'ָערּו ֻׁשְלָחן  ַה'ִּקּצּור 
ָלׁשֹון ְּפׁשּוָטה ּומּוֶבֶנת, ְּפִסיָקה ְּבִהיָרה, 
ֲחלּוָקה ְּברּוָרה ְלנֹוְׂשִאים ְועֹוד. ִּבְזכּות 
הּוא  ְקָצָרה  ְּתקּוָפה   ְּבתֹו זֹאת,  ָּכל 
ִנְהָיה ְלֵסֶפר ַהֲהָלָכה ַהְמֻקָּבל ְוָהֲעָמִמי 

ְּביֹוֵתר, ֶׁשֻּתְרַּגם ְלֶעְׂשרֹות ָׂשפֹות.

ֶׁשל  ַרָּבּה  ע"ה,  ִּביְסְטִריְצִקי  ֵלִוי  ָהַרב 
ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש,  ָהַרִּבי  ִליֵחי  ּוִמּׁשְ ְצַפת 
ֶׁשל  ַהֻּמְפָלָאה  ְמַלאְכּתֹו  ֶאת  ִהְׁשִלים 
ִׁשֵּבץ  הּוא  ַגאְנְצְפִריד:  ְׁשמֹה  ַרִּבי 
ֶׁשל  ְּפָסָקיו  ֶאת  ּוְבָאָּמנּות  ִּבְגאֹונֹות 
ַה'ַּתְנָיא'  ֵסֶפר  (ְמַחֵּבר  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר 
ַה'ִּקּצּור'.   ְּבתֹו ָהַרב')   ָערּו ְו'ֻׁשְלָחן 
ֶאת ְמִׂשיָמה זֹו ָעַר ָהַרב ִּביְסְטִריְצִקי 
 – ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבִבְרָכתֹו 
ֻעְבָּדה ַהּמֹוִסיָפה ִמְׁשֶנה-ּתֶֹקף ְלֶעְרּכֹו 

ַהְמֻיָחד ַוֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל ַהֵּסֶפר.

ֲהָלכֹות  ֶׁשל 'ֶלֶקט  זֹו  ֲחָדָׁשה  ַמֲהדּוָרה 
ִּפְסֵקי  ִעם   ָערּו ֻׁשְלָחן  ִקּצּור   ִמּתֹו
ְּבִעָּקר  ְמֹיֶעֶדת  ַהָּזֵקן'  ַאְדמֹו"ר 
ְלַתְלִמיִדים ּוְלַתְלִמידֹות, ּוְמִכיָלה ֶאת 
ְּבַתְלמּוֵדי- ַהְמֻקָּבל  ַהִּלמּוִדי  ַהחֶֹמר 

ְּבאֹוִתּיֹות  ּוְבָבֵּתי-ַהֵּסֶפר  ַהּתֹוָרה 
ְמֻנָּקדֹות ּוְמִאירֹות ֵעיַנִים.
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סּוַדר ְולּוַקט ַעל ְיֵדי
ָהַרב ַהָּתִמים ר' ֵלִוי ִּביְסְטִריְצִקי ע"ה

שנת חמשת אלפים שבע מאות ששים ותשע לבריאה



ֶקר ַמת ַהֹבּ יֵני ַהְׁשכָּ  אסימן א. דִּ

ֶקר ַמת ַהֹבּ יֵני ַהְׁשכָּ א. דִּ
ּובֹו ז' ְסִעיִפים

הֹוְלִכים א.  ר  ֲאׁשֶ יִקים,  ִדּ ַהַצּ ּוְבַמֲעלֹות  ּתֹוָרה  ַבּ דֹול  ָגּ ָלל  ְכּ הּוא  ִמיד,  ָתּ י  ְלֶנְגִדּ ה'  יִתי  ִוּ ׁשִ

יָבתֹו  מֹו ְיׁשִ ֵביתֹו, ְכּ נּוָעתֹו ַוֲעָסָקיו ְוהּוא ְלַבּדֹו ְבּ יַבת ָהָאָדם ְתּ י ֵאין ְיׁשִ ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים. ִכּ

י  ְהיֹותֹו ִעם ַאְנׁשֵ יו ִבּ ּבּורֹו ְוַהְרָחַבת ּפִ דֹול. ְוֵכן ֵאין ִדּ ר הּוא ִלְפֵני ֶמֶלְך ָגּ ֲאׁשֶ ּוְתנּוָעתֹו ַוֲעָסָקיו ַכּ

נּועֹוָתיו ְוִדּבּוָריו  ל ְתּ אי ַעל ָכּ ַוַדּ יַח ְבּ ִגּ י ָאז ַמׁשְ ֶלְך. ִכּ ב ַהּמֶ מֹוׁשַ ְהיֹותֹו ְבּ מֹו ִבּ יתֹו ּוְקרֹוָביו, ְכּ ֵבּ

רּוְך  דֹוׁש ָבּ דֹול ַהָקּ ֶלְך ַהָגּ י ַהּמֶ ים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו, ִכּ ר ָיִשׂ ֲאׁשֶ ן ַכּ ֵכּ ל ׁשֶ ָראּוי. ָכּ ִנים ָכּ ְהיּו ְמֻתָקּ ִיּ ׁשֶ

ֵתר ִאיׁש  ֱאַמר: ִאם ִיּסָ ֶנּ מֹו ׁשֶ יו. ְכּ ַמֲעָשׂ בֹודֹו, עֹוֵמד ָעָליו ְורֹוֶאה ְבּ ל ָהָאֶרץ ְכּ ר ְמלֹא ָכּ הּוא ֲאׁשֶ

ד  ִמָיּ אי  ַוַדּ ְבּ ָמֵלא,  ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֶאת  ֲהלֹא  ה',  ְנֻאם  ֶאְרֶאּנּו  לֹא  ַוֲאִני  ִרים  ְסָתּ ּמִ ַבּ

ּנּו. ַרְך ְוֵיבֹוׁש ִמּמֶ ם ִיְתָבּ ֵ ַחד ַהׁשּ ְרָאה ְוַהַהְכָנָעה ִמּפַ יַע ֵאָליו ַהִיּ ִגּ ַתּ

ַחְסֵדי ב.  ִיְזּכֹור  ָנתֹו  ְ ִמׁשּ עֹור  ֵיּ ׁשֶ ְכּ ד  ּוִמָיּ ׁשֹוֵכב.  הּוא  ִמי  ִלְפֵני  ֵיַדע  בֹו  ָכּ ִמׁשְ ַעל  ְכבֹו  ׁשָ ְבּ ְוַגם 

ר ִהְפִקיָדּה ֶאְצלֹו ֲעֵיָפה,  ָמתֹו ֲאׁשֶ ֶהֱחִזיר לֹו ֶאת ִנׁשְ ה ִעּמֹו, ׁשֶ ר ָעָשׂ מֹו ֲאׁשֶ ַרְך ׁשְ ה' ִיְתָבּ

ל ַהּיֹום  ְרתֹו ָכּ ָכל ְיָכְלּתֹו ּוְלׁשָ מֹו ְבּ ַרְך ׁשְ ֵדי ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָבּ ה ּוְרגּוָעה, ְכּ ְוֶהֱחִזיָרּה לֹו ֲחָדׁשָ

ה  ָכל ּבֶֹקר ַנֲעֶשׂ רּוׁש ְבּ ה ֱאמּוָנֶתָך. ּפֵ ָקִרים ַרָבּ ים ַלְבּ תּוב: ֲחָדׁשִ ָאַמר ַהָכּ מֹו ׁשֶ ל ָהָאָדם. ְכּ י ֶזה ָכּ ִכּ

ד  בֹו [ִמּיָ ָכּ מֹו ַעל זֹאת. ּוְבעֹודֹו ַעל ִמׁשְ ַרְך ׁשְ ם ִיְתָבּ ֵ ָכל ְלָבבֹו ְלַהׁשּ ה, ְויֹוֶדה ְבּ ִרָיּה ֲחָדׁשָ ָהָאָדם ְבּ

ה  ַרָבּ ֶחְמָלה,  ְבּ ָמִתי  ִנׁשְ י  ִבּ ֶהֱחַזְרָתּ  ׁשֶ ְוַקָיּם  ַחי  ֶמֶלְך  ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה  יֹאַמר:  ָנתֹו]  ִמּשְׁ עֹור  ּנֵ ׁשֶ ְכּ

ם). ְוַיְפִסיק  ֵאין ּבֹו ׁשֵ יָון ׁשֶ ֲעַדִין ֵאין ָיָדיו ְנִקּיֹות ָיכֹול לֹוַמר זֹאת ֵכּ י ׁשֶ ֱאמּוָנֶתָך (ְוַאף ַעל ּפִ

ה. ֶחְמָלה ְלֵתַבת ַרָבּ ַבת ְבּ ין ֵתּ ְמַעט ֵבּ

ֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ג.  ִבי ְוִגּבֹור ָכּ ְצּ ר, ָרץ ַכּ ׁשֶ ֶנּ ֵמר ְוַקל ַכּ ָנּ יָמא אֹוֵמר: ֱהֵוי ַעז ַכּ ן ֵתּ ְיהּוָדה ֶבּ

ֲעבֹוַדת ה'  ְלִעיִגים ָעָליו ַבּ ֵני ָאָדם ַהּמַ ֵני ְבּ ׁש ִמּפְ ֵיּ ּלֹא ִיְתַבּ רּוׁשֹו ׁשֶ ֵמר, ּפֵ ָנּ ַמִים. ַעז ַכּ ָ ׁשּ ַבּ ׁשֶ

ָרע  ָבּ ֵמְראֹות  ֵעיֶניָך  ַלֲעצֹם  ַקל  ֵהא  ְתּ ׁשֶ לֹוַמר  ָהַעִין.  ְראּות  ֶנֶגד  ְכּ ר,  ׁשֶ ֶנּ ַכּ ַקל  מֹו.  ׁשְ ַרְך  ִיְתָבּ

ֶנֶגד  ְכּ ִבי,  ְצּ ַכּ ָרץ  ּגֹוְמִרין.  ה  ַמֲעֶשׂ ּוְכֵלי  חֹוֵמד,  ב  ְוַהּלֵ רֹוָאה,  ָהַעִין  ָהֲעֵבָרה,  ַהְתָחַלת  הּוא  י  ִכּ

ַרְך  ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָבּ בּוָרה ַבּ י ַהְגּ ב, ִכּ ֶנֶגד ַהּלֵ ֲאִרי, ְכּ ַרְגֶליָך ְלטֹוב ָירּוצּו. ְוִגּבֹור ָכּ ָהַרְגַלִים, ׁשֶ

ַעל  ר  ְתַגֵבּ ַהּמִ ִגּבֹור  ְכּ חֹו,  ְלַנְצּ ֶצר  ַהֵיּ ַעל  ר  ֵבּ ְוִתְתַגּ ֲעבֹוָדתֹו,  ַבּ ָך  ִלְבּ ַחֵזּק  ְתּ ׁשֶ ְוָאַמר  ב.  ּלֵ ַבּ ִהיא 

ילֹו ָלָאֶרץ. חֹו ּוְלַהּפִ ׂשֹוְנאֹו ְלַנְצּ



ֶלֶקט ֲהָלכֹות ְלַתְלִמיִדים ִמּתֹו 'ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּו ִעם ִּפְסֵקי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן'  ב

ָהה ד.  ְוכּו') [ְוׁשָ ֲאִני  מֹוֶדה  ָנתֹו (ְוָאַמר  ְ ִמׁשּ עֹור  ֵיּ ׁשֶ ְכּ ד  ּוִמָיּ ֲאִרי,  ָכּ ר  ֵבּ ְלִהְתַגּ ָהָאָדם  ָצִריְך  ָלֵכן 

ָהָרע  ֶצר  ַהֵיּ ָעָליו  ר  ֵבּ ְתַגּ ִיּ ׁשֶ קֶֹדם  ה,  ְוִיְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתָבּ ַהּבֹוֵרא  ַלֲעבֹוַדת  ְזִריזּות  ִבּ ָיקּום  ְמַעט] 

ם  ֵכּ ּבֶֹקר ַהׁשְ ה ַבּ קּום ַעָתּ חֶֹרף, ֵאיְך ָתּ יאֹו ַבּ ִ ם ָעָליו ְלַהׁשּ ְטָענֹות ְותֹוֲאנֹות ְלַבל ָיקּום, ְוִיְתַחֵכּ ִבּ

ְטָענֹות  ִבּ אֹו  ָנְתָך.  ְ ִמׁשּ ַבְעָתּ  ָשׂ לֹא  ַוֲעַדִין  ְתָך  ּטָ ִמּמִ קּום  ָתּ ֵאיְך  יֶאּנּו  ִ ַיׁשּ ִיץ  ּוַבַקּ דֹול.  ָגּ ְוַהּקֹר 

ל ָיקּום. ְוָלֵכן  ַמֲהמֹורֹות ַבּ ֵני ָאָדם ְבּ ֶצר ָהָרע הּוא יֹוֵדַע ֵהיֵטב ָלצּוד ְבּ י ַהֵיּ ֲאֵחרֹות ְוַכּדֹוֶמה. ִכּ

ד ָעָליו  ַמע לֹו. ְוַאף ִאם ִיְכַבּ ר ָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ֵבּ ֵרא ְוָחֵרד ִלְדַבר ה', ָצִריְך ְלִהְתַגּ ַעל ֶנֶפׁש ַהָיּ ל ַבּ ָכּ

רּוְך  דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ תֹו ְרצֹון ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ים ְמַגּמָ ֵבדּות ַהּגּוף ְוַעְצלּותֹו, ָיִשׂ ֵני ְכּ ָבר ִמּפְ ַהָדּ

ים  ָרֵאל]. ְוָיִשׂ ֱאַמר: ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאלֶֹקיָך ִיְשׂ ּנֶ יו, ׁשֶ ׁש ַמְלּבּוׁשָ א ַיֲעמֹד ְוִיְלַבּ ִתי ְוֶאְלַמד, ֶאּלָ ִמּטָ הּוא [ְוַאל יֹאַמר ִהְנִני ׁשֹוֵכב ְבּ

ְרִויַח ּבֹו ָממֹון אֹו ִלְגּבֹות חֹובֹו.  ַיּ י ִאם ָהָיה קֹוֵרא אֹותֹו ֵאיֶזה ָאָדם ְלֵאיֶזה ֵעֶסק ׁשֶ ֶאל ִלּבֹו ִכּ

ִעיר ְוַכּדֹוֶמה,  ֵלָקה ָבּ גֹון ִאם ָנְפָלה ְדּ יל ֶאת ָממֹונֹו ִמן ַהֶהְפֵסד, ְכּ ִצּ ַיּ ָהָיה קֹוֵרא אֹותֹו ׁשֶ אֹו ׁשֶ

ָלֶלֶכת  ָצִריְך  ָהָיה  ִאם  ְוֵכן  ל.  ֵ ִיְתַרׁשּ ְולֹא  ָממֹונֹו  ַאֲהַבת  ֵני  ִמּפְ ד  ִמָיּ ָלקּום  ָזִריז  ָהָיה  אי  ַוַדּ ְבּ

ֵחן  ִלְמצֹוא  ֵדי  ְכּ אֹו  ָעָליו,  ַיֲעִלילּו  ן  ּפֶ ל  ֵ ִמְתַרׁשּ ָהָיה  ְולֹא  ְזִריזּות  ִבּ ָקם  ָהָיה  ֶלְך,  ַהּמֶ ַלֲעבֹוַדת 

ׁש  ֵיּ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ה ַלֲעבֹוַדת ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶלְך. ַעל ַאַחת ַכּ ֵעיֵני ַהּמֶ ְבּ

ָעִמים  ע אֹו ָחֵמׁש ּפְ ֶרְך ַהֶזּה ַאְרַבּ ֶדּ יל ֶאת ַעְצמֹו ַבּ ְרִגּ ְמִהירּות ּוִבְזִריזּות. ְוַהּמַ לֹו ְלִהָזֵּהר ָלקּום ִבּ

ִעין לֹו. ֵהר ְמַסְיּ א ִלּטַ ְך. ְוַהָבּ ד ָעָליו ַאַחר ָכּ לֹא ִיְכַבּ

מֹו ה.  ּקּון ֲחצֹות ַמה ּטֹוב. ְכּ ְיָלה ַלֲעׂשֹות ָאז ִתּ ֲחצֹות ַהּלַ ים ְוָלקּום ַבּ ִכּ ר לֹו ְלַהׁשְ ִאם ֶאְפׁשָ

ֵעת  רּוְך הּוא ְמקֹוֵנן ָבּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ ֻמרֹות ְוגֹו'. ּוְכמֹו ׁשֶ ְיָלה ְלרֹאׁש ַאׁשְ י ַבּלַ ֱאַמר: קּוִמי רִֹנּ ֶנּ ׁשֶ

ַאג ַעל ָנֵוהּו. ְואֹוֵמר: אֹוי  אֹג ִיׁשְ ן קֹולֹו, ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיֵתּ ָאג ּוִמּמְ רֹום ִיׁשְ ֱאַמר: ה' ִמּמָ ֶנּ ַהִהיא ׁשֶ

י ֶאת ֵהיָכִלי ְוִהְגֵליִתים ְלֵבין ָהֻאּמֹות. ְוִאם  ַרְפִתּ יִתי, ְוָשׂ י ֶאת ֵבּ ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶהֱחַרְבִתּ ַבּ ִנים ׁשֶ ַלָבּ

ִנים ָלקּום  ל ּפָ ר ַעל ָכּ ֵבּ ינֹוִנית], ִיְתַגּ ה ֵבּ ית, ּוְבִמָדּ ִליִשׁ מּוָרה ַהּשְׁ רֹאׁש ַאְשׁ ֲחצֹות [ָיקּום ְבּ ר לֹו ָלקּום ַבּ ִאי ֶאְפׁשָ

ַחר  ַ ַהׁשּ ְוֵאין  ַחר",  ָ ׁשּ "ָאִעיָרה  לֹום:  ָ ַהׁשּ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ָדּ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַחר.  ַ ַהׁשּ ֲעלֹות  קֶֹדם 

ָיקּום  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ְיָלה  ּוַבּלַ כֹול,  ּיָ ׁשֶ ְיָלה  ּלַ ַבּ ָיקּום  ַלְיָלה,  ל  ּכָ ֲחצֹות  ַבּ ָלקּום  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַתב:  ּכָ ּדּור  [ּוַבִסּ אֹוִתי  ְמעֹוֵרר 

ְך ַיֲעסֹק  ּקּון ֲחצֹות. ְוַאַחר ָכּ ְיָלה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִתּ ַחר]. ְוַגם ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּלַ ַ ָעה ִלְפֵני ַעּמּוד ַהּשׁ ֵאיזֹו ׁשָ

ָבר (ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה  ָניֹות קֹוֵדם ְלָכל ָדּ עּור ִמׁשְ ִפי ְיָכְלּתֹו. ְוׁשִ ה] ִאיׁש ִאיׁש ְכּ ַעל ּפֶ ְבּ ּתֹוָרה [ׁשֶ ַבּ

ים ּוַמֲעָמדֹות ְוִסְפֵרי מּוָסר.  ְתִהּלִ ר ָהֵכי ַיֲעסֹק ִבּ ָמה) ְוִאם ֵאינֹו ַבּ ָנה אֹוִתּיֹות ְנׁשָ ָמה, ִמׁשְ ׁשָ ַלְנּ

ִכיָנה  ְיָלה, ׁשְ ּלַ ּתֹוָרה ַבּ ל ָהעֹוֵסק ַבּ י ִחָיּא: ָכּ ָנא ַרִבּ ָנה. ָתּ ָוּ לֹא ַכּ ָנה ֵמַהְרּבֹות ְבּ ַכָוּ ְוטֹוב ְמַעט ְבּ

רּוׁש,  ֵני ה'. ּפֵ ְך נַֹכח ּפְ ִים ִלֵבּ ְפִכי ַכּמַ ֻמרֹות, ׁשִ ְיָלה ְלרֹאׁש ַאׁשְ י ַבּלַ ֱאַמר: קּוִמי רִֹנּ ֶנּ ֶנְגּדֹו. ׁשֶ ְכּ



 גסימן ב. ִהְלכֹות ְנִטיַלת ָיַדִים ַׁשֲחִרית

ְיָלה ִנְקָרא ֶעֶבד  ּלַ ּתֹוָרה ַבּ ל ָהעֹוֵסק ַבּ ָכּ ָך. עֹוד ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל, ׁשֶ ֶנְגֶדּ ִכיָנה ִהיא ָאז ְכּ ְ ַהׁשּ ׁשֶ

ילֹות  ן ִסיָמן ע"א). ּוַבּלֵ ן ְלַקּמָ ילֹות (ְוַעֵיּ ּלֵ ֵבית ה' ַבּ ל־ַעְבֵדי ה' ָהעְֹמִדים ְבּ תּוב: ָכּ ָכּ מֹו ׁשֶ ה' ְכּ

ְהֶיה לֹו ְזָמן  ִיּ עֹוד ׁשֶ ץ ָלקּום ְבּ חֹות ִיְתַאּמֵ ְך, ְלָכל ַהּפָ ל ָכּ ים ָכּ ִכּ ר לֹו ְלַהׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ ָצִרים ׁשֶ ַהְקּ

ּבּור. ל ִעם ַהִצּ ּלֵ ֶנֶסת, ְלִהְתּפַ ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְכּ

ִפי ַהּכֹל, ו.  גּוִרים ְבּ ֵאיָנם ׁשְ ּיֹות ִמּתֹוָרה, ְנִביִאים ּוְכתּוִבים, ׁשֶ ָרׁשִ ָאר ּפָ ים ְוֵכן ׁשְ ִהּלִ ִמְזמֹוֵרי ְתּ

לֹא  ׁשֶ ְלִהָזֵּהר  לֹו  ֵיׁש  ה,  ּפֶ ַעל  ְבּ ְלָאְמָרם  יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ה.  ּפֶ ַעל  ְבּ ְלָאְמָרם  ָאסּור 

ר. ה, ְוסּוָמא ֻמָתּ ַעל ּפֶ ְלָאְמָרם ְבּ

ה ז.  ִפּלָ ה ה' ׁשֹוֵמַע ְתּ רּוְך ַאָתּ ִמין: ָבּ ַסְיּ ּמְ ַמֲעָמדֹות, ׁשֶ ְבּ ִחּנֹות ׁשֶ ַיד ָהאֹוְמִרים ְתּ ֵיׁש ִלְמחֹות ְבּ

ִסיָמן  סֹוף  ָזָהב  (טּוֵרי  ּוַמְלכּות  ם  ׁשֵ לֹא  ְבּ ה,  ִפּלָ ְתּ ׁשֹוֵמַע  רּוְך  ָבּ לֹוַמר:  ֵיׁש  א  ֶאּלָ יִסים],  ְדּפִ ַהּמַ [ְוֵכן 

קל"א).

ב. ִהְלכֹות ְנִטיַלת ָיַדִים ַׁשֲחִרית
ּובֹו ט' ְסִעיִפים

ַרְך א.  ה ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָבּ ִרָיּה ֲחָדׁשָ מֹו ְבּ ֲחִרית הּוא ְכּ תֹו ׁשַ ּטָ ר ָקם ִמּמִ ֲאׁשֶ ָהָאָדם ַכּ ְלִפי ׁשֶ

ָכל יֹום ִמן  ׁש ָיָדיו ְבּ ָהָיה ְמַקֵדּ מֹו ּכֵֹהן ׁשֶ ִלי, ְכּ ׁש ְוִלּטֹל ָיָדיו ִמן ַהְכּ מֹו, ָלֵכן ָצִריְך ְלִהְתַקֵדּ ׁשְ

ַוֲאסְֹבָבה  י  ּפָ ַכּ יֹון  ִנָקּ ְבּ ֶאְרַחץ  ֱאַמר:  ֶנּ ׁשֶ ְקָרא,  ַהּמִ ִמן  זֹו  ִלְנִטיָלה  ְוֶסֶמְך  ֲעבֹוָדתֹו.  קֶֹדם  ּיֹור  ַהִכּ

ָנה,  ַעת ׁשֵ ׁשְ ִבּ קֹול ּתֹוָדה ְוגֹו'. ְועֹוד ֵיׁש ַטַעם ִלְנִטיָלה זֹאת, ְלִפי ׁשֶ ִמיַע ְבּ ֲחָך ה' ַלׁשְ ֶאת ִמְזַבּ

ָנתֹו  ְ ִמׁשּ עֹור  ֵנּ ּוְכׁשֶ ּגּופֹו,  ַעל  ְוׁשֹוֶרה  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  א  ָבּ ה  דֹוׁשָ ַהְקּ ָמתֹו  ִנׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ָקה  ּלְ ְסַתּ ִנּ ׁשֶ

ֹוֵפְך  ׁשּ ֵאינֹו עֹוֵבר ֵמֲעֵליֶהם [ְלַגְמֵרי] ַעד ׁשֶ עֹוָתיו, ׁשֶ ל ּגּופֹו חּוץ ִמן ֶאְצְבּ ְמָאה ִמָכּ ק רּוַח ַהּטֻ ּלֵ ִמְסַתּ

ִלי ְנִטיַלת ָיַדִים, ִאם לֹא  ע ַאּמֹות ְבּ ֵסרּוִגין. ְוָאסּור ֵליֵלְך ַאְרַבּ ָעִמים ַמִים ְבּ לֹׁש ּפְ ֲעֵליֶהם ׁשָ

ָראּוי  ָעִמים ּכָ לֹׁש ּפְ ב. ֵאין לֹו ַמִים ִלּטֹל ָיָדיו ׁשָ ּכָ ָאר ֻמְשׁ ְשׁ ִנּ י ׁשֶ ד ַאף ַעל ּפִ יו ִיּטֹל ָיָדיו ִמּיָ ַמֲעָשׂ ק ְבּ דֹול ְמאֹד [ְמַדְקֵדּ ְלצֶֹרְך ָגּ

ה]. ְמַנּקֶ ָכל ִמיֵדי ִדּ ה ְבּ א ִיּטֹל ְמַעט אֹו ְיַנּקֶ ִאיר ַהּיֹום, ֶאּלָ ּיָ ְבֵרי ּתֹוָרה ַעד ׁשֶ ֵטל ִמִדּ ְיָלה, ָחִליָלה לֹו ִלּבָ ּלַ ים ַבּ ִכּ ְשׁ ּמַ ׁשֶ ְכּ

ִקים ב.  ַדְקְדּ ִלי ִציִצית [ַהּמְ ע ַאּמֹות ְבּ ּלֹא ֵיֵלְך ַאְרַבּ ִלית־ָקָטן, ׁשֶ ׁש ַמְלּבּוׁש ָהִראׁשֹון ֶאת ַהּטַ ִיְלַבּ

ֲעַדִין ֵאין ָיָדיו ְנִקּיֹות לֹא ְיָבֵרְך ָעָליו. ית ָקָטן]. ּוְלִפי ׁשֶ ַטּלִ נֹוֲהִגין ִליׁשֹן ְבּ



ֶלֶקט ֲהָלכֹות ְלַתְלִמיִדים ִמּתֹו 'ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּו ִעם ִּפְסֵקי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן'  ד

מֹאלֹו ְוׁשֹוֵפְך ג.  ַיד ְיִמינֹו ְונֹוְתנֹו ִלְשׂ ִלי ְבּ ֶדֶרְך ֶזה, נֹוֵטל ֶאת ַהְכּ ֲחִרית ִהיא ְבּ ְנִטיַלת ָיַדִים ׁשַ

ה  מֹאל. ְוֵכן ַיֲעֶשׂ יִמינֹו ְוׁשֹוֵפְך ַעל ַיד ְשׂ ִלי ִבּ ְך נֹוֵטל ֶאת ַהְכּ ה ַעל ַיד ָיִמין, ְוַאַחר ָכּ ִחּלָ ְתּ

עֹוָתיו,  ֶאְצְבּ ֵרי  ִקׁשְ ַעד  י  ַדּ ָחק  ַהְדּ ַעת  ׁשְ ִבּ ַאְך  ַהְזּרֹוַע,  ֶרק  ּפֶ ַעד  ָלן  ִלּטְ ְוטֹוב  ָעִמים.  ּפְ לֹׁש  ׁשָ

יו  ה ֶאת ָהָאָדם. ְוַגם ִיְרַחץ ּפִ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ָעָשׂ י ְבּ ֱאַמר: ִכּ ֶנּ ָניו [ְוַרְגָליו] ִלְכבֹוד יֹוְצרֹו ׁשֶ ְורֹוֵחץ ּפָ

ב  ְך ְמַנֵגּ ה ּוְבָטֳהָרה, ְוַאַחר ָכּ ָ ְקֻדׁשּ דֹול ִבּ ם ַהָגּ ֵ יר ֶאת ַהׁשּ ִריְך ְלַהְזִכּ ָצּ תֹוכֹו, ׁשֶ ְבּ ֵני ָהִריִרין ׁשֶ ִמּפְ

ָניו ָיֶפה. ב ּפָ ֲחִרית]. ְוִיָזֵּהר ְלַנֵגּ ל ׁשַ ִטיָלה ׁשֶ ַדִים ַאַחר ַהְנּ ב ַהּיָ ֵאין ָצִריְך ְלַנּגֵ ַתב ְדּ נּו ָכּ ָיָדיו [ְוַרֵבּ

ֵני ד.  ִמּפְ ִטיָלה  ַהְנּ י  ִמּמֵ ֵלָהנֹות  ְוָאסּור  ָמאּוס].  ֵהא  ְיּ ׁשֶ [ְוטֹוב  ִלי  ְכּ ְלתֹוְך  ְוָקא  ַדּ ָיָדיו  ִלּטֹל  ָצִריְך 

ֵני ָאָדם הֹוְלִכין.  ֵאין ְבּ ָמקֹום ׁשֶ ֵכם ְבּ ּפְ ִית]. ְוִיׁשְ ַבּ רּוַח ָרָעה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם [ְוֵכן לֹא ְיִליֵנם ַבּ ׁשֶ

ַעת ה.  ַבּ ִפי ַהּטַ ָאְזַנִים, ְולֹא ְבּ ֵעיַנִים, ְולֹא ָבּ חֶֹטם, ְולֹא ָבּ ה, ְולֹא ַבּ ּפֶ ע קֶֹדם ְנִטיָלה לֹא ַבּ לֹא ִיַגּ

ְמקֹום  ֳאָכִלין, ְולֹא ִבּ יו], ְולֹא ָבּ ַמְלּבּוׁשָ ע ְבּ יִגית ַהּמּוָכִנים ִלְנִטיַלת ָיַדִים. ְולֹא ִיּגַ ִגּ ַבּ ִים ׁשֶ ה, ְולֹא ַלּמַ [ְולֹא ָלַאּמָ

ַדִים קֶֹדם ְנִטיָלה, ַמֶזֶּקת ִלְדָבִרים ֵאּלּו [ֲאָבל ִלְנִגיַעת ָנְכִרים  ֹוָרה ַעל ַהָיּ רּוַח ָרָעה ַהׁשּ ֵני ׁשֶ ָזה, ִמּפְ ַהָקּ

יָלה ְוֵאיָלְך ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו]. ָטן ִמּיֹום ַהּמִ ִגיַעת ַהּקָ ְזָהר ִמְנּ יַע ְלִחּנּוְך. ַהִנּ ּלֹא ִהִגּ ְנִגיַעת ָקָטן ׁשֶ ֳאָכִלין ֵאין ָלחּוׁש. ְוָנֲהגּו ְלָהֵקל ִבּ ָבּ

ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְסעּוָדה ו.  מֹו ִבּ ְבָרא ְכּ ְכִלי ּוְבַמִים ּוְבכַֹח ַגּ ֲחִרית ִבּ ְנִטיַלת ָיַדִים ׁשַ יד ִבּ טֹוב ְלַהְקּפִ

ל, ָיכֹול ִלּטֹל ָיָדיו  ּלֵ ָראּוי ְוהּוא רֹוֶצה ְלִהְתּפַ ֵאין לֹו ָכּ ָחק ׁשֶ ַעת ַהְדּ ׁשְ (ְלַקָמן ִסיָמן מ'). ַאְך ִבּ

נּו  ַרֵבּ ַתב  ּכָ [ְוֵכן  ָיָדִים  ְנִטיַלת  ַעל  ְלָבֵרְך  ְוָיכֹול  ְבָרא,  ַגּ ּכַֹח  ּוְבלֹא  ַמִים  ִמיֵני  ּוְבָכל  ָבר  ָדּ ל  ָכּ ִמּתֹוְך 

ה  סּוָלה ִלְסֻעָדּ ִטיָלה ַהּפְ ל ְנּ ּכָ ה, ְלִפי ׁשֶ ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְסֻעָדּ ָבר ַהּפֹוֵסל ִבּ ל ָדּ ב ִמּכָ ֵהר ֲאִפּלּו ְלַעֵכּ ַתב: ָצִריְך ִלּזָ ּדּור ּכָ ִסּ ְלָחנֹו, ַאְך ַבּ ׁשֻ ְבּ

ֲחזֹר  ּיַ ָעִמים [ְוטֹוב ׁשֶ לֹׁש ּפְ ְטּבֹל ּבֹו ָיָדיו ׁשָ ִיּ ַחר]. ְוִאם ֵיׁש ְלָפָניו ָנָהר, טֹוב יֹוֵתר ׁשֶ ַ ּשׁ ֵאין ְלָבֵרְך ָעֶליָה ַבּ

ֶלג ַאף  ׁשֶ יל ְבּ ה ֵאין ְלַהְטִבּ ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְסֻעָדּ ִבּ יָון ׁשֶ ּדּור, ּכֵ תּוב ְלֵעיל ֵמַהִסּ ּכָ ֶ ֶלג [ּוְלִפי ַמה ּשׁ ֶ ׁשּ ִדיָנם] אֹו ֲאִפּלּו ַבּ ֵלם ְכּ ְוִיּטְ

ָבר  ֵאיֶזה ָדּ ח ָיָדיו ְבּ ָלל ְיַקַנּ אן]. ֲאָבל ִאם ֵאין לֹו ַמִים ְכּ ין ּכָ ִעים ְסָאה ְויֹוֵתר, הּוא ַהִדּ ר ַיַחד ַאְרָבּ ֻחָבּ ּמְ י ׁשֶ ַעל ּפִ

ָלל ַעל ְנִקּיּות  ּדּור ֵאין ְלָבֵרְך ְכּ ִסּ ְלָחנֹו, ַאְך ְלִפי ַהְמבָֹאר ַבּ ׁשֻ נּו ְבּ ַתב ַרֵבּ ה [ְוֵכן ָכּ ִויָבֵרְך ַעל ְנִקּיּות ָיַדִים ְוַדי לֹו ִלְתִפּלָ

לֹא  ֲאָבל  ָראּוי  ָכּ ַעם  ַהּפַ עֹוד  ָיָדיו  ִיּטֹל  ָהְראּוִים,  ְוֵכִלים  ַמִים  ְך  ָכּ ַאַחר  לֹו  ן  ּמֵ ְזַדּ ִיּ ְוִלְכׁשֶ ָיַדִים], 

ְיָבֵרְך עֹוד.

ם ז.  ֵ ִריְך ָהָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ ָצּ ם ָקְדׁשֹו, ְוֵכיָון ׁשֶ י ֶאת ה' ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ְרִכי ַנְפׁשִ ִתיב: ָבּ ְכּ

קּומֹו  ְבּ ּוַבּבֶֹקר  ַרְגַלִים,  ּוֵמי  ִמּצֹוָאה  ָרַבִים  ַהְקּ ֶאת  ה  ַנֶקּ ְיּ ׁשֶ ַעד  ְלָבֵרְך  ָאסּור  ְקָרָביו,  ָכל  ְבּ

ַעל  ת  ְרַכּ ִבּ ְיָבֵרְך  לֹא  ן  ֵכּ ַעל  ין,  ִתּ ְלַהׁשְ חֹות  ַהּפָ ְלָכל  אֹו  ְצָרָכיו  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  הּוא  ָתָמא  ִמּסְ
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ֶנה ַעד ְלַאַחר  ה ֶאת ַעְצמֹו [ֲאָבל ִאם ֵאין ָצִריְך ִלְנָקָביו, ְולֹא ִיּפָ ַנֶקּ ְיּ ַעת ְנִטיָלה, ַעד ְלַאַחר ׁשֶ ׁשְ ְנִטיַלת ָיַדִים ִבּ

ת  ר ָיַצר ּוִבְרַכּ ַעם ַאַחת, ְוָאז ְיָבֵרְך ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים ַוֲאׁשֶ ד]. ְוִיְרַחץ ָיָדיו עֹוד ּפַ ה, ְיָבֵרְך ִמּיָ ְזַמן ְמֻרֶבּ

ְרכֹות  ָמה, ִבּ ֱאלַֹקי ְנׁשָ ר ָיַצר,  ֲאׁשֶ ֶדר: ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים,  ְלִפי ַהּסֵ ּדּור ַהּנַֹסח  ָמה ְוכּו' [ּוַבִסּ ֱאלַֹהי ְנׁשָ ת  ַהּתֹוָרה ּוִבְרַכּ

ת ַהּתֹוָרה]. ְרּכַ ַחר, ִבּ ַ ַהּשׁ

ן ַאַחר ח.  ָהָיה ָיׁשֵ ִדינֹו, ְוָהָיה ֵער ַעד אֹור ַהּיֹום, אֹו ׁשֶ עֹוד ַלְיָלה ְכּ ים ְוָנַטל ָיָדיו ְבּ ִכּ ִאם ִהׁשְ

עֹור  ָעה) ְוֵכן ַהֵנּ הּוא ְלֶעֶרְך ֲחִצי ׁשָ ִמין (ׁשֶ ין ִנׁשְ ִתּ ּיֹום ׁשִ ן ַבּ ׁשֵ עֹוד ַלְיָלה, ְוֵכן ַהָיּ ִנית ְבּ ְך ׁשֵ ָכּ

גּופֹו,  ְבּ ים ׁשֶ קֹומֹות ַהְמֻכִסּ ּמְ ֵמׁש ַבּ ימֹות, ְיַמְשׁ ים ְנִשׁ ּשִׁ ַנת ֲעַראי ִשׁ ן ְשׁ ִמין [ְוִאם ָיׁשַ ין ִנׁשְ ִתּ ן ׁשִ ְיָלה ְולֹא ָיׁשַ ל ַהּלַ ָכּ

ָכל ֵאּלּו ֵיׁש ָסֵפק ִאם ְצִריִכין ְנִטיַלת ָיַדִים אֹו לֹא. ָלֵכן ִיּטֹל  ָבֵרְך ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ְלִדְבֵרי־ַהּכֹל], ְבּ ְיּ ֵדי ׁשֶ ְכּ

ְלָחנֹו, ַאְך  ׁשֻ נּו ְבּ ַתב ַרֵבּ ִדְלֵעיל ְסִעיף ג', ֲאָבל לֹא ְיָבֵרְך ֲעֵליֶהם [ְוֵכן ּכָ ֵסרּוִגין ְכּ ָעִמים ְבּ לֹׁש ּפְ ָיָדיו ׁשָ

ה, ְולֹא ְיָבֵרְך ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ְולֹא  ִפּלָ ַעם ַאַחת ַלּתְ י ִאם ּפַ ָעִמים ִכּ לֹׁש ּפְ ְיָלה ֵאינֹו ָצִריְך ִלּטֹל ָיָדיו ׁשָ ל ַהּלַ עֹור ּכָ ַתב: ַהּנֵ ּדּור ָכּ ִסּ ַבּ

ָמה]. ת ֱאלַֹקי ְנׁשָ ְרּכַ ִבּ

ִמן ט.  ם  ַהָקּ ָעִמים]:  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ָיָדיו  ַעל  ַלֲערֹות  ָצִריְך  ֵאין  [ֲאָבל  ִים  ּמַ ַבּ ָיַדִים  ְנִטיַלת  ְצִריִכין  ָבִרים  ְדּ ֵאּלּו 

ֲערֹוָתיו,  ַשׂ ַח  ַגּלֵ ְוַהּמְ ְרָניו,  ִצּפָ ְוַהּנֹוֵטל  ְרָחץ,  ַהּמֶ ית  ּוִמֵבּ א  ּסֵ ַהִכּ ית  ִמֵבּ ְוַהּיֹוֵצא  ה,  ּטָ ַהּמִ

ְפֶלה  ׁש ִמְלמּוֵלי ֵזָעה], ְוַהּמַ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ ְוָקא ְבּ ה [ַדּ ִכָנּ תֹו, ְוַהּנֹוֵגַע ְבּ ׁש ִמּטָ ּמֵ ָיָדיו], ְוַהְמׁשַ ְוַהחֹוֵלץ ִמְנָעָליו [ְבּ

ְמקֹומֹות  גּופֹו ִבּ ָער], ְוַהּנֹוֵגַע ְבּ ְך ּתֹוְך ַהׂשֵ ְוָקא ִאם ִחּכֵ ה, ְוַהחֹוֵפף רֹאׁשֹו [ַדּ ִכָנּ ָגָדיו ֲאִפּלּו לֹא ָנַגע ְבּ ֶאת ְבּ

ת,  ַהּמֵ אֶֹהל  ְבּ ְכָנס  ִנּ ׁשֶ אֹו  ת  ַהּמֵ ֶאת  ה  ְוַהְמַלֶוּ ָברֹות,  ַהְקּ ית  ִמֵבּ ְוַהּיֹוֵצא  ַרְגָליו],  ְבּ [אֹו  ים  ַהְמֻכּסִ

ם. יז ָדּ ִקּ ְוַהּמַ

ָגָדיו ְוִהּלּוכֹו ין ְלִביַׁשת בְּ ג. דִּ
ּובֹו ח' ְסִעיִפים

ָכל ָאְרחֹוָתיו. ְוָלֵכן א.  ִתיב: ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיָך. ְלִפיָכְך ָצִריְך ָהָאָדם ִלְהיֹות ָצנּוַע ְבּ ְכּ

ְלַגּלֹות  ּלֹא  ׁשֶ ְמאֹד  ק  ְיַדְקֵדּ רֹו,  ָשׂ ְבּ ַעל  ׁשֶ ֶגד  ֶבּ ָאר  ׁשְ אֹו  ֲחלּוקֹו  ֶאת  ט  ּפֹוׁשֵ אֹו  ּלֹוֵבׁש  ׁשֶ ְכּ

ְרָחץ,  ֵבית ַהּמֶ ן הּוא ְבּ א ִאם ּכֵ ה [ֶאּלָ בֹו ְמֻכּסֶ ָכּ הּוא ׁשֹוֵכב ַעל ִמׁשְ ׁשֶ יטֹו ְכּ יׁשֹו ְוַיְפׁשִ א ַיְלִבּ ֶאת ּגּופֹו, ֶאּלָ

ֲחָדִרים  ַחְדֵרי  ְבּ ִהְנִני  יֹאַמר  ְוַאל  ר].  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָהר  ַלּנָ ָסמּוְך  ׁש  ְוִלְלֹבּ ִלְפׁשֹט  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַרק  ָהר.  ּנָ ַבּ רֹוֵחץ  ׁשֶ ְכּ ְוֵכן 

ְלָפָניו  אֹוָרה  ָכּ ָכה  ְוַכֲחׁשֵ בֹודֹו  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ י  ִכּ רֹוֵאִני,  ִמי  ָכה  ּוַבֲחׁשֵ

מֹו. ַרְך ׁשְ ת ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ַהְכָנָעה ְלָפָניו ִיְתָבּ ִניעּות ְוַהּבֹׁשֶ מֹו. ְוַהְצּ ַרְך ׁשְ ִיְתָבּ




