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המנהיג
 המנהגש כל ויסודי פעמיטלל

 * והלכותדינים

 . זל הירחי נתן כיר אברהם רבינולהרב
 עדברי כתב ובהקדמתו . החמישי אלף במוף חי אשר קמאי מןחד

 ומפרי ומפרא , והשנערי הירושלמי תלטוד דברי עלמיומיים
 ושוחר , ומכילתא , ש"א פרקי , רבה ויקרא , רבה ובראשית ,ותוספתא

 רבנן לנו בארו אשר וכפי , ופסיקתא , וילמדנו , עולם ומדר ,מזב
 צרפת" ורבני פרובינצא נרבונא מפרד ורבני ,סבוראי

 , בלבוב ואח'כ בברלין, ושניה רע"פ, שנת בקושפנמינא ראשונה פעםגרפס
 * הזה ברפוס לנקותם ינענו אשר , למרבה המעיות קמשוני בהם ע4אבל
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 א ש ר א וו-
 מ גאלדמאן יצחק ףמפש

 . מ"ק זללה"ה הירחי אבין לרבןבשת

 ורוח יתדות לימודי אתר -דעת
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 כישראלתעורה
 מהש-"ף תהלה דונוה לו , הרים ועוקר סיני , האריר הגין הףבמן

 יבוך 448םשרהק"ק אב"ר יצ"ו נאמנואהן הלוי ששוליוסף
 . יעןאוהבליל

 הכיסס מרכתו ספנסיג ספר סין, שנת סינון לנו סניף ר6ו 6הסשור
 מיו"ל ומעט 16"ח 71יני נוגהני ג) כלעט סכור , סנור7כי 0ל זקנו סירתי גחןכר
 ומ16 סססי )6לף V"D1 3סנח ג7פכ "סי כסגים רנות וזפ . וק7וסין ות)י5ס גיטיןו7יני
 ס"ס סרב ע"י כעירכרלין כסי* כמכס כלפס כי , תרטט גח ס עד עליו 6ור כגס)6

 "ם מ הרלגי  ותגס - . עליי הנסוח תיזה עמס נחמן מו"ס סיכ וכגו נ"נ מסהיעקב
 , נמככסס7פוס מכיח 6ח1)סעלותו 3ססגיס )פני מלז סכ"1הכפר גי' 7רוקר6כרהס
 חרש נסנה ססככמסניהנס כי ס6תת , nB~a הה7ססס )סחיר כידי גכוגיסטעמים סני , סנים סט על נכול סכגח תסור כר3יז 6כ7"ק סג6ון סרכ כססכננח סדקיתי61ף

 כמ7ינס הנ7ססיס סכסריס כי ס:יח וזקה . הרט"1 סגת ע7 כמועך מעכירוהמדפיס
 %סילסול נלי על 4סיס לת 6ין  וללן למ7ינחיגו )כ6 61סוריס )סמ65 קסיס הסרחרח
 כע5  סג16ן  יו.י גס , העי סגת סם"ם )סקיי כהסכמהו כנ"י כע) סג16ןנמ"ס
 לכן - ס*6ם6כ5קי  יסוס תק"ג7 מנס כווינ6 סנ7פס לס"מ כססכמהו יעקביסוטוח
 ומרופש סגסוח למה חפפתי וסנה - . מגיס ססס מסך סו לס7ס עכלי כעזו )נדורלאורחי
:ptnipnהק7מין ממחכר 6סר ומסרי ספר* וירוס)מי ככתי ס"מ זכרי סנוכי6 תקום ילל 

 6סר ו6ף , ל%קותו:' הכ"י כדברי ננקף מספרו סוכם כי רעיתי %6:ס , מסרק רססרק)6
 6סר כק7:)וגיס נמ65 גוףה7ין , כסניו 'וסף כיהס כוכךל6

 ימ65 כס י; וסיע מס סוכי
 6ך - - הועלת ל)6 הרוכ ע"פ סס 6סר מקוקוה כצ'ייס גס6ריך ר5יח ו)6 ,מקורו
rf156סר כסקנס נרעע תזיהי מ7סיס 7כריס fis 165הס 6לרסוס עמרתי בנ"י גמ 
 כס' - . סס וכ6הרוניס ונ7"מ ק64 סי' 1סינ6ו"ח )מגסנ וכר 61ין תיסויה- , ער"חכמנמס 3יפו)ע"פ נוחןטעס)מסםגסגונמפר7 6' 6וח מי'6' מנחבד?
 סלי -- )6גזכרככ"י* וגת סס ;"1 וע' סי'חלי"7 סט6"ח כס"ס ום6)קוחהכס"נ 7נרי 71חס , הו* ול* לי) ס6 ול1 כטעות ברלין כ7פוס עפם ג"6 6וחיוס"כ
 ע"מ ר"ן סי' ח"ג ה"סנן סו"ח. ע' , ז"ל ג16ן ;טרו:6י רב כסס מ"מ נ"ט 6והככח
 ס3' -- . והמנהגים ההפלות נוסת למנוח קבס כמה חר6ס ותזם ,") גרון ר"עכסס
 fisc גרערכ , מענ"ל הסיום ע7 1"5 כרש"י שתחחי) pp", 6ות כתה"ת ה,כ77כר

 3סחחי3 בריך ובח"כ וחסכח 17ק קט"ו 63וח סייך זס מה6 שמעי' ע"ס והסיוםכמקימו
 גו"כ כם"ומ עיין , התעוכדכ5ו6חכ3ניס כמ"ח מ"ם מספר ככיוס -- * ~16tffiח

 כגנת ע71 ר6יהי להנס -- ממת. הי' 7כריו  6ח  רסס היה ו6ס , נ' סי' ח6ו"תמס7"ח
 י 57נור6 כעסקי טר17חי גורוכ הנקיון ע3 3הע3והס מזמן מספיקני 65 6כ73כריס

 הרה"יפה פקודי ה' יום התורה לכבור המדברדברי
 חונה נאמנואהן הלוי שאול יוסף *לבוב

 ש והגליל לבוב ס"ספףק



 , עולם מנהג לוויקרא זרח הוליד אזוחאיתן
 , עולם עבד נרצעלהיות יוסף השר אלונתנו
 . עולם יכוןוכירח ככוכבים אורויזהיר

 והברכות התפלות בסררי העולם בני המנהיג הזה לספרמפתה
 : והמנהנהע ,הנהונות

 סעו, ומן סרתני, ltre עניות ומכול ספי5גי, "סר נדודי נ"רן יעצי, 6טר ס' 6חאברר
 , סעירגי סקוס כני 3)3 נתן 6טר סעודם ומסגת , "ורני )סניו 6סרוסכה

 מחורתו מפטלית , מגגי )פגיו 6סר וסתכוגס מדעת ומן , ססתירגי 3"טפת1 כרור )חןויטימגי
 6ח )עות nD~S , סכר וטפחותי )מוריס )טון )י ויתן , סכיגגי רקונו סני 31:חר ,סכיני
 )סוטך . סכ)וחס ממסגר , מסכית "סירי ו)ס51י6 , כגלוח עורות עינים )פקוח . דכריעף
 ~גיסם מחטך יטוס , 1DDn נ" זהורות חדטיס מרסיס הגי ו)סטמיע , יוטו )" כדרךטורים
 : יסר") יעטס מס )דעח , וס61) חורט )כ) תעורס דוחי )פחום , )מיסור ומעקדים ,לקור
 תמכת חפ5י מחוז )ע,וכ , מוסכותי ומסרן מרככי ויטלידגי , נתינותי ס,מן עוס כ"סרויחי

 סומן ג)ג) כי , רמכס וכמס לרכס כמס )לקוח . כס ו)סתס)ך נקרן )סט ,ולכותי
 וטד ,ג)ג)גי

 עולינו)"
 ונימין , לסרגי גלוח ונגור , סמני כוך וכלחן , wsp((1 גכר כט)ט)ס

 , טכני מחגי )טכס , ומטכי)י רכותי כסטיון , ע"י )כי וימלך . עורכי וס' , רמני דחסוכסמל)
 , ועיר ועיר ומדינס מדיכס כ) כמוסג ולסחפתן , )סעיר רעיוניויקדי

 וקר"
 וחיסם וסגס

 כ) כי ומגס וגס . טניס מכריס וכליס , ממגיס סמכים , )סוגות )טנטיס מתמקקות ,סויות
 כ"ס , וכטירוחס כמ5ריסס , וקירוחס 61סיוחס ויסתחס וחורחס , ומגסגותס ")מינו עםדתי
 ור5ים פטמים, יוטס )דברי מרייס וכגס מייסן לרסיס ונרי 61)1 1")1 , נכייס ס"מת יסווט)

 6יט , לעיר וקיט רכ "יט , כלטויו ועס ועם ככתכס ומדינס מכעס , הוגו )ססיק561יס
 מלכו orl ן ועיר עיר ככ) )5ורו ומעיו ינסך or , לעיר Drt פר יקייכ וס , טעים 61יטמ"ק
 ,וכין 6מן מרוענן נחגו וכלס , יעיר טחריס וגס osts חקות יקום וס , יכעיר יחו כ"טוימו

 : 6חן )דכר b~b נתכתו )" טויסס )סד)יק ט)6 ט6מרו ידין )בדליקט6מרו
 וסכותס, סמגסגות עעמי יניד ספר )מכר ממסכי, יחי מביכי וסריקותי )ככי, סעירותי כןעל

 , ו6סמיע כגיד h(o' כחורת ומדיווח , "כותם )כיח )מספחוחס תו)חחס יוסף)גגי
 שפורות ולגרס , נלכוח וסנטת , ודרוכות ו"ע)ס , 61וויט )"ור "51י6 כטכוותווחעפמות
 ודברי , ומקותם סמועויס ומורת , וחחגות חפלת כמעלכי , ו"מוגות חכוגוח ו"כיע ,ו5פתוח
 יעקכ )קס)ח , מולטס ממס )גו 015 כתורס , סקדוסס וטסרת וסליחת , an~trlסיומות
 1,"ת , ומ)קתס מסדים וגמירות ס5וקס ועכודח , מסולטס סופרים ומפי , קיוטםסגו)ס
 , מימיסס יכשו )" 6סר , טרסיו יס)מ יוכ) וע) , וסיוטיו פורת כן , ו5וקתס ס' ענוייח)ח

"(1
  %טל5ס54פוליסכו, וישע  סנדלרות, כפתות )סמיות , *רות ק) טויסס כי , טעיסס יע~1
 סגךוו 61ח , סניתיסס מסלות הסמו , טטוניסס כקות תדמו , )ככיסם ימי) )נוווסלקטל
 , כח יגיעי ינומו ונמס , ומנום מרגוע "רוכס כסס 1ימ165 , פניסס 06מכערת

 וקור"
 לסם

 , וקרן מךגיס )ססכית , פרןנודרי
 תקרו"

 ולקין , קום פקם 1)"סיריס דרור )סנויס
 ונמ165 , נגורס )מומס וקילס יומס )סם טסיות , כח יתנו ו)עיפיס ירכס עומס6תיס
 nbcS1 , וגכו)ס מס"ס ממו, 6) )סגמוחס , נכעס עד מלכייס לעייר , עורס כלרוחמקד
 .)בני , וממ"כ כמפט) טוכ יורטי , ע"ס ימי כ) )בס"ס )נטכס , סנלס עע כחףעל

 . ימתק )" עוד ספסף ומב) , ינתק )6 )עד סמסונג וסמוע , ו)חוטכ ולנריסרק)
ממזיקי



מפהח4
 , ונדעהס נטכוס נהפ4חס זורם  סמ)נישס ,  נמסירוסס osw  ומנחגי  סנוףמיקי
 ורכג6 מלגק נקמנו 6ךוגגו , ולעס וסיכ) דניי סקולסיכוי

 סנטי"
 סמופ)6 ר~מכס סגדו)

 ממכס סנטי" גן ס"5 יוסף ר' דנסור6 כ51יג6 ושדחיס מוכרג6 יעמיס דו6סגדיכ
 וססנניס סנטי6יס . סילסריס כגי סוסכ 5גחרוח וסגי . לי"ח ~tDS ר' יזומו ~e51DDכיקר

 , סרכיר ס61 קדסיס קוס , יחו י5מק ור' ט)מס ר' סנכיריס., סמכמיס , וסיטריססתמימיס
 1)6 , יוכ) כ) כי סמון ככ) סגתע סו6 , ססיכ) 610 סקןטיס וכיח , סמטכיי פורחיוסף
 יסוד 5ויק י5חק ר' oitb , 610 סכיה סיכ) פגי וע) , מכמס )ט)מס גחן וס' , מ,מס ממגויכלר

 : ס' ויכרטסו )5ךקס ירחק ויורע )פגי. וסןכיר סכיח ככור כצ6 כי ,טורס
 )סכתו מכון , כגיחי כגס ע")סי ,כו) כיח וספר , יסדתי טויסס סנדק מח,יח ספרילנן

 , כופר "מרי למריו גחמוו ומס , יוסר וכרי דבריו נמקו מס , קויתי קוס צגיו עוצמים י1
 ומסכילי pr(1 ו,רוע חמכתני, רכותי יד כי חזעון וכשת , סטר ויודע זכר ותכין מסכי))כ)

 ס6)ס סמעסיס כ) )עטות , כקרכי onTO דחס 061 , כי זכר ונכוני גלתי ורוח ,ממכהני
 סם וסומרו, סריו )נוטרי 6)סי דת כרס פרי וכחתי , "ומרו כטס דכר למרי , לכי )"כי

 סיו 6מר סיטינות קנסי סר"טיגיס, סג6וגיס טיגינו, מחמדי ו,קגינו חכמינו וג4גיגורכותינו
 מפ5יסס )כ) "סר , וסמדרטיס סת)מוד מכמי זכרי צגו נקרו 6סי , סנ1ר"י רכנן)פגים
 חע)ס סמס כי , יקוטיס מפחי )ס5י)ס ,דרוטיס

 ומרפ"
 ס"רוכס , שסיגו )הורת ולרוכס

T1bnוסגסךריס וחכמיס וסופריס טרסת ורכיי , ותמימיס ומןידיס וסגסדליס וחכמיסוסרוכיג65 גרכונ" ורכגי , ופגיגיס וחחיריס וסגסדריס וגלפגיס ספלך ורכני , ים נצי ולמכס מוס 
 סמס , גט16 שסיגו כתורת לכו 6ים כ) מם16, 1") טכודחו ע) "יט 6ים , וספיריסוסטזותיס

 , ויסופותיו 6טיוהיו סמס , יריעותיו ומקימי 6ס4 נוטי סמס , 51)עותיו ספרי פגותסיו
 חכמתס גפרות וע) סטכעו, 6ךניו דכריסס וע) , ועמודיו הדגיו כרימיו קרסיוקשיו

 : מ15דוחי1 ומנן)י מ)חשתיו קטת :סם , יסוןותיו מסס פיותיו מסם , נטעועגיונוחיו
 ס' 6) ידי מרימותי , סי5ירס )פרט ס"ך כטגח )")סיס סגדו)ס סעיר כטו)יטו)6 נסיוחיואני

 )דעת , יטרף) שסי )ככור 6דס ח1)ךות מספר וס )יסד , ו~ן ממיס קונס עציון5)
 יטר") מכתי וגכ"ו חוו כקטר , ו)מו)יסס ו)מועךיס 1)מוסיס )סכתוח , יסו6) יערסמס

 סס מן פו "דגי ע) מיוסדים ועמודיו , וחוקיסס ודחיסס כמגסניסס יתגסגו 6סר ,טויסס
 ותוספח6 ומסרי ומספרר , וקרי ומרפק olllh )סס )פענוח , וטגערי ירוס)מי סח)מוךמדלמי
 ,  ויומרליופסיקח6 עורס וסור סוכ וסימר , ומכי)ח6 ")יעזר ר' פרקי לכס ויקרת)וכריסיה
 ~lsc טפס , ,נעיסס 6) ניח סו6 , טויסס נכון סכית 6טר סספר טמורי  יסדתיוע)יר~ס
 וע) יחנו פיו ט) , ומונ6יסס מ651יסס ימיו וחמס , מקרטיסס )כית טרוח יס סנטיהכטיס
 , עולם מנהג , ס,ס סספר סס וקרקעי . וכטויסס פרטיס0 פי ט) ן )מסעיסס '1DDפיו
 וקים 6ים כ) דמה )מען , הנס ט) סמגסגוח יסודי וגס , טקס סחפ)1ת סדרי כו טעמיךכי

 רפס cb1 מגק 06 , טפ) ו6ס טעמו רם 06 , קודותיו וכ) וחורזותיו , ויסודותיו מגסנוכטס
 כ3 )גפם סמגסגות דעת טעם ו"גכ . "ס) ו6ס כטמקיס כסיר 06 , חס) ו"ס טוכ05
 סמנסמת ויכרי , יגעס )כמכס

., 
 ו,כרס סיסוריס מחון יעכרו )n1aw , 6 כסס 6ין 6ער
 : מ,רעס יסוף)6

 , וסמכיט וס כספר סקורם כ) 6ת , סעו)ס 6ת סמגסיג , מעולס לדון כטס מטכיעכהנני
 06כי

 כסגגס ימ5" מ5"
 , וסמלים פסומ וספי) )גגון , ספליט מופגי סי51"

 גודד )6ים מוח מטפט 6ין כי , כרשע עדינות )סתטע) )6 1 פתע ט) ומנכור עון1)י60
 )כף קותי וסדן . ימט6 )6 "סר 5ךיק 6ין כקרן 6דס כי 6ף , כמכט6 ימט6 כיטמקומו

 : יסעו מקנסי ו5דקס ס' מ6ת כרכס יט6 1 ודעו ומכמתו כחו כסי,טת



 5נ המנהיגמפר

 ודובר צדק ופועל תמים הולך קדשך, בהר ישכון ומי באהלך יגור סי / לדורסזשר
 על נשא לא וחרפה רעה לרעהו עשה לא לשונו על רנל לא . בלבבואמת

 לא כספו . ימיר ולא להרע נשבע יכבד ה' יראי ואת נמאס בעיניו נבזה ,קרובו
 : לעולם ימוט לא אלה עושה לקח לא נקי על ושחד בנשךנתן

 בלי ואחרון ראשית בלי ראשון שהוא , המלכים מלכי סלך הקב"ה של שמויישורך
 אני צבאות ה' וגואלו ישראל מלך ה' אמר כה ובא סעיד והכתוב ,אחרית

 וידעת כדכתיב , מתחת הארץ ועל טמענו בשמים אלהים, אין ומבלעדי אהרון ואניראשון
 . עוד אין מתחת הארץ ועל טטעל בשמים האלהים הוא ה' כי לבבך אל והשבותהיום
 פה שם מי ה' ויאמר כתוב ועור , היצירה בספר שכחוב כמו , יריו מעשה עולם יצוריוכל
 חייבים אע בלם ועל . ה' אנני הלא עזר או פקה או חרש או אלם ישום מי אולאדם
 ובחר , עשיתיו אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל כדכתינ , ולפארולשבחו
 , קרושות בשתי והקדישם , יעקב קהלת מורשה היות תורתו את והנחילם אומה מכלבישראל
 מכל סגולה לעם לו להיות אלהיך ה' בחר ובך אלהיך לה' אתה קרוש עם כיבדכתיב
 וכתיב , יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה תורה וכתיב , האדמה פני על אשרהעמים

 ולברך לשרתו לחלקו העמים מכל והבדילם , אני קדוש כי קדושים והייתםוהתקרשתם
 כי , בהם ולחיות מצותיו לשמור וצונו . נחלתו חבל יעקב עמו ה' חלק כי כדכתיב ,בשמו

 לנו ויקחה השמימה לנו יעלה מי לאמר היא בשמים לא כרכתיב , אלינו קרוביםהדברים
 שאינו מי וכל . לעשותו ובלבבך נפיך מאד הדבר אליך קרזב כי , ונעשנה אותהזישמיענו
 והעוסק , יתקצרון לאו ואם , ימיך ואורך חייך היא כי שנאמר , מתקצרין ימיו בהורהעוסק
 צפנת אשר טובך רב מה כדכתיב , הבא ובעולם הזה בעולם שכרו נומל ובמצותבתורה
 הבא ולעולם , אדם בני ננד הזה בעולם שכרו , אדם בני ננד בך לחוסים פעלתליראיך
 רנדול , אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל בהו כתיב סח לאוהביו, ליראיו הצפון טוברב

 חמורה כבמצוה קלה במצוה זהיר הוי שנינו אבות ובפרקי . מיראה מעושה מאהבההעושה
 שהיא הקן בשלות ימים אריכות שנא' ולמד וצא , טצות של שכרן מתן יורע אתהשאין
 את לנזות יבא הקלה את והמכוה , המורה מצוה שהיא ואם אב ובכבור , קלהמצוה

 ו חטאה העגלה וכעבות שוא בחבלי העזן מושכי הוי כרכתיב ,החמורה
 הסומך הוא שמים וירא , מאד חפץ במצותיו ה' את ירא איש אשרי וכתיב ,תחטאו לבלתי פניכם על יראתו תהיה לבירבור שנא' יחטא לא שמים יראת בו שיש סיוכל
 ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ שנא' , טנכסיו ומחזיקם ומכברם התורה בעליאת

 והמקיים , תשבע ובשמו תרבק ובו תעבור ואותו תירא אלהיך ה' את וכתיב ,שאושר
 . והתפלה והיראה התורה היא העבודה כי , הרברות עשרת מקיים אלו ההיבותעשרת
 את ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה שנא' , מנין והיראההתורה

 . נפשך ובבל לבבך ככל אלהיך ור את ולעבוד אותו ולאהבה בדרכיו ללכת אלהיךה'
 מנין התורה מן . הכתובים ומן הנביאים מן התורה 0ן , עבורה שנקראת מצינווהתפלה
 ובכל לבבכם בכל ולעבדו אלהיכם ה' את לאהבה וגו' השמעו שמוע אם והיהדכתיב
 דברים עמכם קחו דנהיב מנין הנביאים טן . תפלה זו אלא בלב עבודה יש וכי ,נפשכם
 די אלהך בדניאל דכתיב מנין הכתובים מן . שפתינו פרים ונשלפה וגו' ה' אלושובו
 כרכתיג , הפלה זו אלא בבבל פלחן יש וכי , ישזבינך הוא בהדירא ליה פלחאנת
 שלשה על אבות בפרק ושנינו , אלהיה קדם ומצלי ברכוהי sy בריך הוה תלתאוזסנין
 מנין התורה על , חסדים גמילות ועל , העבורה ועל , התורה על , עומד העולםדברים
 אלמלא העבודה ועל * שצתי לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אםשנאמ'

טעמדות
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 עולם אמרתי חסרים נמילות ועל . מגךאי להו ויליף , וארץ שמים נתקיימו לאמעמרות
 בשביל אלא מתקיים העולם ואין , ישראל בשביל אלא נבראת לא והתורה . ונו' יבנהחמד

 לציון ולאמר ארץ וליסוד שמים לנסוע כסיחיך ירי ובצל בפיך דברי ואשים שנא' ,ישראל
 פרק ובסגלה . אתה עמי לציון ולאמר שנא' ההורה בעבור להנאל ועהירים , אתהעמי
 עומד העולם שאין ללמדך החנ בקרבנות קורין החג ימות כל ושאר , בירושלמי העירבני
 דברי ואשים י אחד בפסוק ושלשתן , חסדים גמילות ועל העבודה ועל התורה עלאלא
 שעוסק מי שגל ללמדך . חסדים גמילות זו , כסיתיך ידי ובצל . תזרה תלמוד 11 ,בפיך
 לנטוע . אלהים חסדך יקר מה שנא' , הקב"ה של בצלו ישב חמדים ובגמילותבתורה
 ולא המקראות כל על וחזרנו , אתה עמי לציון ולאמר , הקרבנות אלו , ארץ וליסורשמים
 אוכל אותם העושה שאדם דברים אלו פאה בממכת ותנן . זה אלא ציון ישראל שנביאומצינו

 וגמילות ואם אב כבור , הן אלו . הבא לעולם לו קימת והקרן הזה בעולםפירותיהן
 הם הן חסרים וגמילות , כלם כנגר תורה ותלמוד לחבירו אדם בין שלום והבאתחסרים
 , מנכסיו חכמים תלמירי והמהנה זכות לכף תבירו את והדן חולים ובקור אורחיםהכנסת
 , לעשירים אף חסדים נמילות , לעניים הצרקה , בצדקה שאינן רברים שלשה בהןויש

 . בגופו אף חסרים נמילות , בממונו הצדקה , למתים אף חמרים גמילות , לחייםהצדקה
 כוון הוא העבודה ובכלל חבירו, בן ואת הורה לתלמוד בניו את המגרל התורהובכלל
 הברכות שבע עם בעונתה שמע את ולקרות הכנסת לבית ולהעריב ולהשכים ,התפלה
 מתוך בתפלה ולעמור , ונו' הללשיך ביום שבע שנא' מה לקיים , ולאחריו לפניושיש
 עול עליו ויקבל . תשכיל ואז ררכיך את תצליח אז כי , לתפלה גאולה ולסמוך , תורהרברי
 מצותיו עליהם והעמים ישראל את הקב"ה הקדיש כי , מאהבה מצות ועול שמיםמלכות
 הנשואים במן מני העמומים יעקב בית אלי שמעו שנא' , הבא בעולם להנחילם הזהבעולם
 המילה עם ברית כי , שבתורה מצות לתרי"ג זכר שהיא המילה מצות היא זו , רחםמני
 : סלה ישועתנו האל לנו יעמם יום יום ה' ברוך , עליהם שנתן הקב"ה ממה"מ של וחותמו ,הרי"ג

 , במיני למשה שנאמרו מצות תריע הןאלו
 , המצות כל שרש והן , כאהלך יגור מי ה' זה במזמור עשרה אחת על והעמידן דודבנא

 כתיב מהראה
 במי
 אלה אלא נאמר לא אלה כל עושה , לעולם ימוט לא אלה עושה ,

 : מאלה אחתאפילו
 . מעשקות בבצע מואס , מישרים ודובר , צדקות הולך שנא' . שש על והעמירן ישעיהלנא

 והמקיימם . ברע מראות עיניו עוצם . דמים משמוע אזנו אוסם . בשחר מתמוך כפיונוער
 מרומים שכרו מה ראה , נאמנים מימיו נחן לחמו משגבו סלעים מצדות ישכון מרומיםוהוא
 , הזה בעולם משגבו סלעים מצודות אלהיו, ה' עם החיים בצרור צרורה נפשו והיתה ,ישכון
 ירושלים יו מרחקים ארץ תראינה , המשיח מלך זה עיניך תחזינה ביפיו מלךיכתיב

 : אמן , לתוכה יקרבנו הצור , ממנושנתרחקת
 אם כי ממך דורש ה' ומה טוב מה אדם לך הניר שנא' . שלש על והעמירן מיכהקנא

 : אלהיך עם לכת והצנע חמד ואהבה משפטעשות
 קרובה כי צרקה ועשו טשפמ שמרו ה' אמר כה שנא' . שתים על והעמידן ישעיהוץןך

 מכל וצדקה משפט העושה נרול כי שלמה ואמר , להגלות וצדקתי לבאישועתי
 וכתיב , מזבח לה' נבחר ומשפם צרקה עושה שנא' , המקדש בבית מקריבים שהיוהקרבנות

 : עת בכל צרקה עושי משפם שומריאשרי
 אמונות איש שלמה אמר וכן . יחיה באמונתו וצדיק שנא' , אחת על והעטירן חבקוקלנא

 בפרקי ששנינו כמו , השלום ועל האמת ועל הדין על ועומר הוכן והעולם . ברכותרב
 אמת , אחר בפסוק ושלשתן , שלשתן נעשו הדין נעשה , ירושלמי העיר בני ובפרק .אבות
 שנא, אמת הקב"ה של וחותטו , באמת ועומד הלוי והכל , ובשעריכם שפטו שלוםומשפם
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 )בריש , האחרונה תי'ו , האמצעית מעם , בי"ח לאשף הראשונה אל'ף , אמת אלהיםיי

 האמונה ועל . אלהים אין ומבלעדיו אחרון והוא ראשון הוא כי ללמרך ירושלמי(סנהדרין
 .ובעבור צדיק נקיא הוא האמונה ירי ועל , עולם יסוד וצדיק שנא' מיוסד העולםוהצרק
 על העולם מתקיים בפרץ ועומד במעשיו וצריק בדרכיו ותמים דבריו בכל נאמןשהוא
 להשמידם ויאמר בו כתוב מה ראה , הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא כרכתיב ,ידו
 ויעמד המקנא בפינחס וכן מהשחית, חמתו להשיב לפניו בפרץ עמר בחירו סשהלולי
 הנניא ירמיה העיר וכן , ומ' החיים ובין המתים בין ויעטור באהרן וכן , וגו' ויפללפינחס
 משפט עושה איש תמצאו אם ברחובותיה ובקשו ורעו נא וראו ירושלים בחוצותשוממו

 : לה ואסלח אמונהמבקש
 שהעמירם עשרה אחת באותם הן המצוה, כל וכלל ושורש והצרק האמת ולררוש לחקורדהבא

 * השתים בכלל השלש , השלש בכלל והשש , השש בכלל עשרה אחת ואותם ,דוד

 הוא שאם המצות, לכל וענף שרש האמת היא באחת והמתנהנ אחת, בכללוהשתים
 והייתם שנא' משום , ולבריות לשמים ומוב , כולם את ומקיים וישר ונקי צדיק יהאאמתי
 בעולם המקדש בבית , באהלך ינור מי ה' ע"ה דור אמר כן על ומישראל, מה'נקיים
 כל ירדפוני וחסד מוב אך אמר וכן , לשבתו אלהים חמר ההר קרשך בהר ישכון ומי ,הזה
 ימים אורך אומר הוא וכן , הבא לעולם ימים לארך ה' בבית ושבתי , הזה בעולם חייימי

 בצרור צרורה אדוני נפש והיתה בו כתוב מה וראה צא . ארוך שכלו לעולם וגו'בימינה
 בתורתך, לעסוק בעזה'ז חזיריך ישכון ותקרב תבחר אשרי אמר זה ועל אלהיך, ה' אתהחיים
 * מלה כנפיך נסתר אחסה עולמים באהלך אנורה אמר זה ועל , בעוה"ב ביתך בטובנשבעה
 לקיים שיזכה דוד אמר כך אלא , העולם אבות חיו שלא מה עולמים לחיות רצה דודוכי

 ע"ה דור אמר ועוד , לעולם להם נשיא עבדי ודור בו ולקיים לעוה"ב להחיותו הבוראמצות
 יום בכל מלאומרם רבריו את ישכחו ולא המקום באהלי נאמרים שיריו שיהיו הקב"הלפני
 דברי אומרים אדם שכשבני , עולמים באהלך אנורה וזה , מדרשות ובבתי כנסיותבבתי
 בקבר דובבות שפתותיו משמו הלכה רבר שאומרים חכם תלמיד וכל מת, לא כאילו שמתחכם
 זה ועל , קונדיטון מעם טועם כאילו דומה , דפםחים ובירושלמי , ישנים שפתי דובבשנא'

 : בהן כלולות המצות שכל מצות י"א ע"ה דודאמר
 בר שכתוב באברהם ב"ה, השם במעשי להתבונן , התורה משורש התמימות , הסיםוקללך

 יראת בו יש ובתמות , שנים שלש בן בוראו את והכיר , תמים והיה לפניהתהלך
 ן נפשות כהורנ סוד מנלה רכיל ההולך בי , אדם בני סודות לגלות שלא רוח ונאמן ,"שם

 התורה סורות לנלות ושלא , אדמתם מעל ישראל בם וגלו שני בית נחרב זה דבר,ועל
 אשכילה וכתיב בחגיגה, ובראיתא החקר, אל ממך ובמכוסה תדרוש אל ממך במופלאמה"ד
 אלי תמים בררך כשאתהלך , ביתי בקרב לבבי בתם אתהלך אלי תבא מתי תמיםבדרך
 הוא תמים בררך הולך עמדי לשבת ארץ בנאמני עיני דנתיב ועוד , ההיים באורלאור

 : לעוה"ב ושרתני הוא בעוה"ז תמים בררך הולך ,ישרתני
 שמים מלכות לקבל להעקד הלך שנה ושלשים שבע שבן ע"ה אבינו כיצחק . צדקדפועל

 מצות ולקיים אחד בלב להעקד וזה לעקוד זה יחדיו שניהם וילכו שנא' ,מאהבה
 ה', ויברכהו ונו' ההיא בארץ יצחק ויזרע שנא' בצדקה ונתברך צדקה לו ויחשבה ,בוראם

 נשמור כי לנו תהיה וצדקה שנא' לצדקה לו תחשב בוראו לכבור מצוה עושה נשהאדםכי
 צדקה נקראין שמים לשם עושה שאים טובים המעשים כל . 1ג1' הזאת המצוה בל אתלעשות
 הצריך בכל ועוסק מדרשות ובתי כנסיות בתי והבונה , שש על שהעמירן ישעיהוכמ"ש
 שלום הצדקה מעשה והיה ואומר , צדקות הולך  רמי זה על הנרות והדלקת הספריםלהם

 ובמח השקט , בפרץ ועומר מתים וקובר אבלים ומנחם חולים ובקור הפלה הצדקהועבורת
 השקת , לעניים לרעע הבורא חננו מאשר הצדקה, מעשה והיה אחר דבר , עולם עד לוההיה

ובטח
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 , ה' שלתהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי אומר הוא וכן , לעוה'ב עולם ער לו יהיהובטח
 אחת , מקומות כב' מסות תציל וצדקה וכתיב , בארץ ואושר ויחייהו ישמרהווכתיב
 ושוהד אף יכפה בסתר מהן הה'ר , גיהנם של מדינה להנצל ואחת משונה ממיתהלהנצל
 אך סיורר וחושך עור ונוסף מפזר יש שנא' שמתעשר אלא עור ולא עזה, חמהבחיק

 עשר העשר עשי שכתוב הוא וזה , לו ישלם וגמולו דל חינן ה' מלוה וכתיב ,למחסור
 המעשר הביאו הנביא העיר וכן 1 הבאה לשנה עור תעשר , עשר ואם , שתתעשרבשביל
 אחד בחסיד מעשה חכמים אמרו , די בלי עד ברכה ומ' בזאת נא ובחמני האוצר ביתאל

 ואני הקב"ה לי שנתן במה לי רי ואמר , שנה בכל מרות אלף לו שמעלת שרה לושהיהה
 במעשרותיך זהיר הוי בני לבנו אמר למות זמנו כשהגיע , שנה בכל מדות מאה לואתן
 שניה שנה , מאה מאלף עשר ראשונה שנה , הנכסים לאלו זכיתי המעשרות ירישעל
 ער שנה בכל חסר וכן , מאה השרה חמרה , עשרה חמר , כך כל אהן למה בלבואמר

 בלבושים אביו ובית אחיו אליו באו , מאד מתעצב והיה , מדות למאה השדהשחזרה
 לכם היה באים אתם לשמחה וכי מקושמים באים אתם למה להם אמר , מקושטיםנאים

 בעל היית שבהחלה נשמח ולא נתקשט לא למה לו אמרו , עלי שבא מה עללנהמני
 אותה עישר סיר , כהן ואתה הבית בעל הקב"ה נעשה ועכשיו כהן והקב"ההבית
 מסים נוהנין שאנו מה נם , תעשר עשר הוי , בתחלה שהיתה לכמות השדה וחזרהכהונן

 צדקה, ונונשיך שלום פקורתך ושמתי שנא' לצדקה לנו נחשב אלהינו בתורתלהעמידנו
 : צדק ופועלהוי

 כן נאמר ולא וגו', ליעקב אמת ההן שנא'עליו ע"ה אבינו כיעקב , בלבבו אמתודד2:ר
 שנא* ביעקב אלא , עשו ממנו שיצא ביצחק ולא ישמעאל מטנו שיצאכאברהם

 ביעקב ביה וכחיב , מום ובלי דופי בלי ומהורים וכשרים עשר שנים יעקב בני ויהיובו
 , עכר ובית שם בבית שלמד מטה דבר חמר שלא בתורתו שלם , וגו' שלם יעקבויבא
 לכן ; תמכור ואל קנה אמת שנא' אמת הנקראת התורה היא בלבבו אמת דוברשהיה
 הטובה ומהשבתו יעקב טזרע להיות בפיו שכן וכל בלבבו אמת דובר להיות האדםצריך

 שנא' עשאה כאלו עשאה ולא ונאנס לעשותה חשב ואפי' , הטוב למעשה הקב"היצרפנה
 ולחושבי ה' ליראי לפניו זכרון ספר וינתב וישמע ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברואז
 , וו אני כמוך לרעך ואהבת ולבריות לשמים ונכון ונאמן ישר לבו טובה ובמחשבה ,שסו
 דברו תעשו אשר הדברים אלה ה' אמר כה שנא' בשקום והאמת , באמת כלולוהכל
 : בלבבו אמת ודובר הוי . בשעריכם שפטו ומשפט שלום אמת רעהו את אישאמת
 הרבר גלה ולא אחיו יוסף במכירת יודע שהיה הצדיק יעקב בן כבנימין . לשונו על רגללא

 שכרו הקב"ה לו נהן כן על , הרבר לגלות שלא אחיו שהחרימו החרם ושסרלאביו
 הלשון ביד וחיים מות שנא' הרע מלשון גדול העבירות בכל עונש שאין עדן, בגן חישהוא
 לשאול שהגיד האדומי רואנ ירי על הכהנים עיר נוב נחרבה שכן , העולם את מחריבוהוא
 ידי על שני בית נחרב וכן , לגיהנם הוא ונדחף בר אפוד נושאי כהנים שמניםונהרגו
 נצור לכן הנזקין(, )בפ' גילן במס' כדאיהא ירושלים חרוג קמצא ובר דאקמצא , הרעלשון
 : האל בעזרת גזה נאריך הרע לשון הרחקת בשער ולפנינו , מרמה טרבר ושפתיך מרעלשונך
 אל להם ויאסר גמלוהו כאשר רעה לאחיו גמל שלא הצריק כיוסף . רעה לרעהו עשהלא

 ישראל כל הייבין כי , לבם אל וידבר אותם וינחם טפכם ואת אתכם אכלכל אנכיתיראו
 ר' דברי נתורה גדול כלל זה כסוך לרעך ואהבת כרנתיב כנפשו רעהו את אישלאהוב
 יהמשניל , כהנים( )בתורת מזה גדול כלל אדם תולדות ספר זה אוסר עזאי בן ,עקיבא
 כהאי מצות רשכר לעוה"ב שכר לשלם נאמן ה', אני כמוך לרעך ואהבת שכתוב הוא וזהיבין,
 ולסהר לעשהעם היש , לעשותם היום מצוך אנכי אשר כרכתיב ליכאעל0א

 לימוני
 נ שכרם

והרפה
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 משבת מלוא בן זמרי קרובו על חמל שלא אלעזר בן נפינהם , נשובו על נשא לאד1זר13ה

 אחיו על עיניו המעלים כל כי , וגורנו העבירה על הבורא במצות וקנאשטעון
 עם יעלימו העלם ואם שנא' עשאה כאילו נענש הוא מוחה ואינו עבירה העובר קרובוועל

 , ונו' ובטשפתתו ההוא באיש פגי את אני ושמתי ונו', ההוא האיש טן עיניהם אתהארץ
 עם, יבא במשפם ה' שנא' , מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל דורו אנשי עלונתפש
 שקיימו מקורשי אלא מקרשי תגךי אל , תחלו וממקדשי ט'( )יחזקאל וכתיב , ושריו עמוזקני
 מהם ויכו עכן ידי ועל , עשו כאילו מיחו ולא למחות בירם שהיה ומתוך התורה כלאת
 ולא לישראל הודיעו ולא ובניו אשתו ביה דירעו משום , איש וששה כשלשים העיאנשי
 ירא ולאסורין נכמין לענש הן לשרושי הן למות הן טשפם מהם ולוקח המוחה וכל ,מיחו

 : לעוה"ב שכרו ויקבל ה'את
 וכתיב , וגו' במשה ואהרן מרים והרבר כרכתיב ע"ה רבינו כמשה , נמאס בעיניונבזה

 ועל , ירו על ישראל נגאלו ענותנותו וברוב ,  הארם סכל מאד ענו משהוהאיש
 בקשו , פעלו  משפטו  אשר  ארץ  ענוי בל ה' את בקשו שנא' הענוה gv הטקום  הוהירבן
 משח  יען , הענוה על ישעיהו  אמר טה  וראה וצא ה/ אף ביום  תסחרו  אולי ענוה בקשוצרן
 לבריות, רות שפל והבי לבת, הצנע  האחר . חלקים לשני מתחלקת והיא , ענוים לבשראותי
 לב גבה בל ה' תועבת וכתיב , ה' יסח גאים בית שנא' , לרעה סופו בגסות הולך כלבי
  הוא כי ינקה, לא ע"ה רבינו כמשה ליד סיר התורה כל קבל אם אף ינקה, לא לידיד

 , שמים ירא נקרא והענו , וגו' לבש גאית  מלך ה' שנא' הקב"ה  המלך  במלבושטהלבש
 ותורתו , ע"ז עובר כאלו , הרוח בנסות נאמרו דברים ושבעה , ה' יראת עמה עקבשנא'

 בירי ונמסר , אליו באה ועניות , עליו באין ויסורין , ממנו ממתלקח ושכינה ,משתכחת
 מרת וע"י , לעוה'ב חלק לו ואין איש באשה נכשל וסופו , משונה מיתה למות ודםבשר
 וענוים שנא' השלום לידי ויבא , 1נ1' ה' ביראת והריחו למה ה', רוה עליו נחההענוה

 : שלום רוב על ויתענגו ארץיירשו
 אע"פ שמים וירא וצריק חכם רואה כשהיה יהודה מלך כיהושפט . יכבד ה' יראי17147

 אח המכבר הוא ה' את ירא כי , ומכברו לימינו ומושיבו מכסאו קם היה חכםשאינו
 השם את יורא איש אשרי , בדרשו ההולך השם ירא כל אשרי שנא' לומדיה ואתהתורה
 שבו לתורה אם כי הארם את מכבד אינו הוא כי מצתיו, בשכר ולא מאד, ranבמציתיו
 דבר סוף וכתיב , יקלו ובוזי אכבר מכביי כי שנא' יכברהו והקב"ה , שבידו טוביםולמעשים

 : זה בשביל נברא העולם כל , האדם כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלהים את נשמעהכל
 הגורן אל המואביה רות אליו בבא הרע יצר על שנשבע כבעז . ימיר ולא להרענשבע

 להרע שנשבע האחר , חלקים לנ' וטתחלק י הבנך ער שכבי ה' חי להויאסר
 בדבר שבועה הנשבע השני , שבועתו ימיר ולא תשובה ולעשות וממפר ובכי בצוםלשבת
 ולכבוש לרצץ להרע נשבע השלישי , ההפסד מן חושש ואינו ימיר ולא לנפשו הפסדשיבא
 ויכבשהו וירוצצהו שבועתו את קיים והוא עבירה, לעשות ברע להפילו המפתחו הרעיצר
 עשיק תרנומ ורצוץ עשוק , הארץ התרועעה רוע ומן כבירים ירוע מן , להרע נפשו, אתויציל

 : ערן בנן חלקו ולהיות נהינם של מרינה להצילו זאה יעשה אנוש ואשרי .ורעיע
 שנאסר בצורת בשנת אחאב בימי הנביאים את שכלכל כעובריה . בנשך נתן לאכמפו

 ברבית הסמון ולקח , ומים לחם ואכלכלם במערה איש חמשים ה' מנביאיואחביא
 מנשי אחת ואשה עובדיהו באשת שכתוב וזהו , נפשם ולפקוח לכלנלם אחאב בןמיהורם
 , אחאב בן יהורם היה הוא , לקחת בא והנושה וגו' לאמר אלישע אל צעקה הנביאיםבני
 החצי ויצא גו כתיב מה ראה רבית ליטול בלבו שחשב וזה , נפשות להציל מצוה עשהזה

 וכתוב , ה' נאץ ברך ובוצע שנא' יענש ענוש רבית הלוקח כל כי , ברכבו ויכרעמלבו
 בכלל הוא תבירו את המאנה כל )וכן , לבריות נצרך הוא לסוף כי , יבואנו חסר כי ירעלא

 י4י
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 לקה ותרבית נתן בנשך שנא' דינו נפסק וסיר אפו עליו מאריך הקב"ה אין ורבית ,גזל(
 וגמולו דל חונן ה' מלוה אוטר הכהוב עליו רבית בלא לחבירו והמלוה , יחיה לאחיה

 ? מלוה לאיש לוה עבר כביכול לו,ישלם
 את משיחו וננד ה' נגד בי ענו הנני שנא' הנביא כשמואל . לקח לא נקי עלדשדחד

 שנותן מיד כי , צריקים דברי ויסלף פקחים יעור השוחד כי וגו', לקחתי מישור
 רשע ונקרא , אמת דין לרון יוכל ולא עור נעשה הדין ויעות , אחד שהוא , בשוחר עיניוהאדם
 עם צדקה עושה לאמתו אמת דין והדן , יושר אמרי להמות יקח רשע מחיק שוחדשנא'

 עושה נשקף משמים וצדק תצמח מארץ אמת שנא' הנורא לפני לצדקה לו ותחשבהבריות
 , וחיו ה' את דרשו וחיו, דרשוני ה' אמר כה ע"ה הנביא עמום ואמר . לעולם ימוט לאאלה
 שידרשו , אמרן וצהרים ובקר ערב תפלות שלש כנגד הדרישות שלש , רע ולא טובדרשו
 , וגו' ה' אל ושובו דברים עמכם קחו . וגו' בהטצאו ה' ררשו שנא' , בהפלתם הבוראאת

 דורשיו וי את  יהללו ונתיב המיר, פניו בקשו  ועזו ה' דרשו ואומר , שפהימ פריםונשלמה
 , ולב לב בלי לבו נכון כשיהיה ואימתי , בעוה"ב ויחיו בעוה"ז הללוהו , לעד לנבכםיחי

 , ע"ה דור שאמר וזהו , למרמה נשבע ולא נפשי לשוא נשא לא אשר לבב ובר כפיםונקי
 כשתפלתי , מרמה שפתי בלא תפלתי האזינה רנתי הקשיבה צדק ה' שמעה לרודהפלה
 תחזינה עיניך יצא משפטי וטלפניך , בעוה"ז הפלתי שמעה אז ובצרק מרמה שפתיבלא

 , בעוה"ז פניך אחזה בצדק אני המזמור השלים וכן , לעוה"ב פניך בנועם לחזותמישרים
 תמונתך. והדר הזר בנועם אשבעה בעוה"ב משנתי בהקיצי , תמונתך בהקיץאשבעה
 נכונה אין וזולתם לבוראם להודות להשתחוות הצריכין בארם הם הן רבריםוארבעה
 הגדול השם מעשה את לראות העינים , והאזנים והפה והעינים הלב הן ואלו ,הפלתם
 והאזנים , ותהלתו האל נפלאות לדבר והפה , שברא מה בכל להתנונן והלב ,והנורא
 וזה , עינים פקוח יועיל ולא עורון הוא הלב עורון החכם, אמר כאשר ההפלה אתלהקשיב
 וכתיב , וגו' לבב ובר כפים נקי קדשו במקום יקום ומי ה' בהר יעלה מי הכהובשאמר
 שלום האון פועלי את ה' יוליכם עקלקלותם והמטים נלבוהם ולישרים לטובים %ובטיבה

 : הירחי( נהן בן- )אברהם . ישראלעל
 מכאן , בלילה מומאה לידי ויבא ביום ארם יהרהר שלא , רע דבר מכל ינשמרתםכנתיב

 , זריזות לירי מביאה זהירות , זהירות לידי מביאה תורה , יאיר בן פנחס ר'אמר
 טהרה , טהרה לידי מביאה פרישות , פרישות לירי מביאה נקיות , נקיות לידי טניאהזריזוה
 , ענוה לידי מביאה חמא יראת , חטא יראת לירי מביאה קרושה , קדושה לידישביאה

 ופלינא . לחסידך בחזון דברת אז שנא' מכולן נדולה וחסידות , תמידות לירי מביאהענוה
 אוחי ה' משח יען עלי אלהים וף רוח שנא' מכולן גדולה ענוה האמר לוי בן יהושעדר'

 לפני בסוף בבלי בתלמוד איהא הכי . הסירים לבשר נאסר ולא , שלחני עטיםלבשר
 ירושלמי ובשקלים ירוש' שבת וביציאות שנתפהתה נערה פרק כתובוה ובירושלמי ,איריהן

 שתא כל מיכול את יכיל אי לרב מפקד רבה חייא ר' התם איתא והכי , אקראיאסמכינהו
 השנה ראש שבין פירוש , שתא טן יומין שבעא אכיל  ההא לא ואי אכיל במהרהחולין
 , מהרה לירי נקיות , נקיות לירי , מביאה  זריזות  יאיר  בן פנחס ר' אמר  מכאן הכפורים,ליום
 רוח , הקרש לרוח חטא יראת , חטא ליראת ענוה , ענוה לידי קדושה , קדושה ליריטהרה
 נקיות לידי זריזות , חז"ל אליהו לירי תחה"מ , המתים לתחיית חסירות , לחסידותהקרש
 קרושה וקדשול ומהרו לקדושה טהרה , ומהרה הכהן עליה וכפר לטהרה נקיות , וכפרוכלה
 ושפל רבא את אשכון 'וקדוש מרום שמו וקדוש ער שוכן ונשא רם אמר כה כילענוה
 מה אלעזר בן יצחק ר' ואמר , דל יראת ענוה עקב רכתיב חטא ליראת ענוה , וגו'דוח

 , ה' יראת חכמה ראשית רכתיב למוליהה עקב ענוה עשתה לראשה עמרה חכמהשעשתה
 אלהים ורעה ה' יראת הבין אז שנא' , הקדש לרוח חטא יראת , ה' יראת ענוה עקבוכתיב

תמצא
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 המתים לתחיית חסידות , לחסידך בחזון דברת אז דכתיב לחסירות הקרש רוח ,הטצא
 את לכם שולח אני הנה רכתיב ז"ל אליהו לירי תחה"מ , וחייתם בכם רוחי ונתתידכתיב
 תשמעון עקב והיה בפרשת בספרי תניא , סתרים ובמגלת ומ: ה' יום בא לפני הנביאאליה
 רברכות מסכתא בסוף מערבא בני  ופירשו  אעזבך, ימים  העזבני יום סתרים במגילתכתיב

  מצפורי  ואחר  ממבריא אחר שיצאו לשנים  אעזבך יסים העובני יום מהרים במגלתארשב"ל
 נמצאו טיל וזה טיל וה  שהלך  ער מזה וה  לפרוש המפיקו ולא , משבנא בחרא בזה זהופגעו
 להנשא ברעתו שהוא בל לאיש וטמהנה יושבה שהיניה לאשה .  מילין שני  רחוקים מוהוה

 :  לאחר ונשאת הלבה היא  אף ממנה רעתו שהפגיע ביון , לו מטחנת היההלה
  אזנית ,  לראית עינים ,  לצורך שלא רבר  ברא לא הקביה  שברא מה בל למענהו, ה' פעלבל

 אנחנו ובכולם , להלוך רנלים , לעשות ירים ,  לרבר פה , להריח  נחירים ,לשמוע
 פקח או אלם ישום מי או לארם פה שם מי ה' ויאמר הפסוק שאמר זה , לו להודותחייבים

 שהרואה מוה למדנו וגו: אהכם הציל אשר % ברוך יהרו ויאמר , ה' אנני הלא עוראו
 למרנו , לאלהינו נודל הבו אקרא ה' שם בי . לברך חייב  לישראל נסים בו שנעשומקום
 למדנו , וט' והמצוה והתורה האבן לוחות את לך ואתנה , לברך צריך בתורה שהקוראמזה
 בשעת שבתורה מצות מכל אחת על לברך צריך כך התורה על לברך שצריך שכשםמזה

 ממיני למשה מאבותינו בידינו מסורה זה ודבר ידים, נמילת על מברך יריו הנוטל ,עשייתן
 דהניא מנין התורה מן , הבהובים ומן הנביאים מן ההורה מן , יום בכל ברכות מאה עלינושיש
 שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה שנא' יום בכל ברכות מאה לברך אדם חייב אומררבי

 לך אין מאיר ר' בשם תני ובירושלמי , מאה אלא מה תחיי אל וגו' ליאה אס כימעמך
 , מ"ע יעקב ר' וכתב , ישראל ועהה שנא' יום בכל ברכות מאה מברך שאינו מישראלאדם
 במה אל"ף הוסף מפרשים ויש , מלא ושואל אהין מאה בר כוליה זה פסוק במסורת מצאני

 נ"א( נירמיה שנרו כענין , מאה עולה ב"ש בא"ת אותיות בחילוף מה מצאתי ואני , סאהויהא
 ונאם ישי בנו דור נאם שנא' טנין הנביאים מן . הענין מדבר בבל ועל ששך נלכדהאיך
 בבל מאה  בירושלים  מישראל  מתים שהע  לרור  שכשהוריעוהו חכמים  וררשו , ע"ל  הקםהגבר
 כלפי ויסדם והזר שכחום מרע"ה שיסדם שאחר הדברים ונראים , ברכות מאה ותקן עמדיום
 ירא גבר יברך כין כ"י הנה שנא' טנין הכתובים טן יום, בכל מאה טתים שהיו שראהמה

 : בברבורן שמפורש כמז , ויסדום התלמוד חכמי וחורו שנחום ושוב ,וף

 ונפלחיושיני
 שאמר וברוך , שאמר ברוך שלפני י"ח . ז"ל הגאונים סרר פי על ברכות מאה הןואלו

 שלש פחות וששים , לאחריה ואחת לפניה שתים סברך ובשחר , עשרים הריוישתבח
 המינים ברכה עם י"מ מהן אחה כל , ומנחה שחריה ערבית יום בכל הלחש הפלותלשלשת
 שמנה סעודה לכל , בלילה ואחה ביום אחה סעודות ושהי , שטונים הנה ביבנהשתקננה
 , הארץ על , הזן ההורה, מן נ' המזון, דברכת וארבע והטוציא ירים נטילת הן ואלוברכות,
 פרי בורא ריין השהיה על ושהים .  והמטיב הטוב חכמים מדברי ואחת , ירושליםבונה
 , רבות נפשות בורא ואחריהם שהכל ורמים , הנפן פרי ועל הגפן על שלש  מעין  ואחריוהגפן
 זולתי לאחריה ושתים לפניה שתים מברך ובערב , לשתות ואחר לאכול שנהגובמקום
 ואמן אמן לעולם ה' ברוך המקראות אחרי לחתום מערב אנשי שהוסיפו בכבודוהפולך
 רשוה ערבית הפלת כי ולהודיע , ברכות י"ס כנגד והקנום אזכרות עשרה תשע בהןשיש
 שינה חבלי והטפיל ברבים שמך המקדש וזולתי , לתפלה גאולה לסמוך בה חששוולא

 המזון ברכת לפני הסעורה אחרי ירים נט.לה מברכת וזולתי , מטחו דעל ק"ש אחרשאומר
 על לברך וצריך קטנים או נדולים רגליו להסך שצריך פעמים סכמה וחוץ , ר"תלדברי
 מברכת ותוץ , p'DW1 ריח ושיריח ירקות או פירות שאוכל ומי . יצר ואשר ידיםנטילת

ציצית


