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 באנדה ורניל בחכמה ורגיל לתשחורת ונוח ברך שפל זקן התיבה לפני )א( מועידיםת,
 להם אין ואם ובנות בנים לו ויש ריקם וביתו שרה לו ויש בית לוויש

 אגדות לטד שלא מי )ב( אליהו דבי בתנא באגדה רגיל שירצו מי לכל להםמעבירין
 שטים: יראת טעם טיעםלא

 סוכות של עצרת ביום הנשם תפלת וכן למטר וצריכים נשמים עצירת יש אם 6(תא,
 שמחן ולא צעור אדם אלא התיבה לפני לירד יתכן לא רבהובהושענא

 ונם התבואה תייקר אם ששטח פירות אוצרות לו שיש מי ולא ממזונות ריקםוביתו
 שלחו ואדיריהם עלתה ירושלם וצוחת ב( א יד )ירמיה שנאמר צעור אלאהפירות
 לו וסמך תמהרי לא בז( יג )שם אל וסמכו צעור שלבו מי כתי' צעוריהם למיםצעיריהם

 באו נ( שם )שם וכתיב למתפלל וטהרה טבילה שצריך ישראל מקוה ח( יד )שםאל
 רצם: לא וה' י( שם )שם וכתיב מים מצאו לא גביםעל

 וכומרימ גלהים נתקבצו החום מפני הארץ נתייבשה כי למטר הוצרכו אחת בעירתב,
 ליהודים אמרו גשמים ירדו ולא מטר בעד לאלהים וצעקו התענו יגוריווגוים

 שאתם לאחר העיר חשובי אמרו צריכים אתם גם כי המטר על לאלהיכם והתפללוהתענו
 אלא יתחשב לא ובגוים ט( בג )במדבר וכתיב לא עמכם אבל שלכם תיפלה תעשולא
 ואנחנו כך אחר אלהיו בשם איש ילכו העמים כל כי ה( ד )מיכה וכתיב אתם תחילהעשו
 ואחר הרבים אתם כי ראשונה ועשו כה( יח )מ"א וכתיב ועד לעולם אלהינו ה' בשםנלך

 גשמים: וירדו והתפללו התענו אלה וכן נענה אליהוכך
 אצל בתפלה יעמור ולא ישב שלא כשמתפלל שמים ירא שהוא ארם צריךתג.3(

 רעים הרהורים יהרהר כחפלה רשע ארם כשעומד מפני רשע ]ע"ב[ אדם,
 וכתיב מכליותיהם ורחוק כפיהם אתה קרוב ב( יב )ירמיה וכתיב ממנו מתרחקתושכינה
 סו( א )ישעיה שנא' מהם עיניו מעלים שהקב"ה אשב )א( לא נעלמים ועם ד( בו)תהלים

 ואעלז משחקים בסור ישבתי לא יז( טו )ירמיה מכמיכתיב עיני אעלים כפיכםובפרישכם
 בן אחאב עם כשהושלך קצת לקה )ב( הגדול הכהן יהושע שהרי לשכנו ואוי לרשעואוי

 שערו: הוארך כנענה בן וצדקיהוקוליה
 היה כאילו מתנהג והיה סופר והיה הכנסת בבית קתדרא על יושב היה אחדתד.נ(

 לאחד החכם אמר עיר לאותה החכם ובא ועוול גמור רשע והיהצדיק
 תוכל אחרת בעיר נתישב הסופר פלוני לו אמרו הכנסת בבית אשב אנה העירמבני
 אמר בכאן עזב ודיו וקולמוסיו במקומו לישב הסופר פלוני שם שישב קתדרא עללישב
 אתפלל ולא לו שהיה בדיו ולא בקולמוסיו אכתוב ולא פלוני במקום אשב לאהחכם

 סניטר: נעשה קטיגור אין כי שכתבבסדור
 היה זמן אחר נענה והיה בטהרה לו שמיוחדת )א( בכלה ]להתפלל[ רגיל היה אחד י(תה.

 לו אמר לחכם שאל הועיל ולא מתענה והיה נענה היה ולאמתפלל
 יפה שכותב השכרתי פלוני אותו אני אמר רשע שכתבו בספר אתה ומתחנןמתפלל
 נעשה קטיגור ואין ועוולה טינא מלא לבו לך כותב כשהיה החכם לו אמר שליובקלפים
 פסול ספר שמחק מי וכן )ב( בו מתפלל שאתה בעוד לך שישמע ראוי אין לכךמניגור
 לישרף: ראוים כי ראוי אינו ממנו ליהטת חתכים לחותכו ואפילו בו ומתפלל בווכתב

 לט"ב. 7( סטט"ג. ג( סטע"3. 3( יוו"ס.5(

 חטא. יראת של טעם טעם לא מדרש בודו ואין הלכות ביד.שיש מי כל מכ"ט: דר"נ אבות )3( א'. ט"ז תענית בבלי ויעוין ה"ב פ"ב תענית ירושלמי )6(ר2.
 מייסרי בהגהות טומא זה )3( חדר. ופיי א' קל"ח שבת כו' הונא רב רבי כילי כמו)לתה. יעו"ש. רכ"ח רף בספרו השל"ה חולק הזה הדין ועלמאניה איחרתי 3סגהדרין ולפנינו א' שיג שסנהדרין תל"ג דר"א בפרקי )3( אשא. לפנינו )5(תג,

V/Dכד. שמעתי החסיד יהודה רבנו גשם ב' סי' עכו"ם מהלכות 
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 אלעזר בן ופינחס ההם גיסים האלהים ברית ארון ושם בהי ישראל בני וישאלו 6(תו.

 מתחילה הרי נח( בז ב לשופטים ההם בימים לפניו עמד אהרןבן
 אם נוצחים היו ובקי מלחמה משוח צדיק כשהיה הרי מישראל נפלו לכך פינחס היהלא

 שאחר ויודע מגפה לעצור או הכפורים ביום יתפלל קרובך שפלוני רצונך לצדיקשואלים
 בשנאתו יחשוב ואל מתפלל טוב שיותר צדיק שאותו טוטב בו ותלוי להתפלל צדיקיותר
 ואם דבר שום ידבר אל מחלוקת לידי יבא ואם יחניף אל הוא רבים שבעכורכיון

 אינו אם פלוני יתפלל יאמר אל וגם שנאה יקבל למה זה או זה או יעשו לאבעבורו
 ידו: על יהיה שלא ישתוק רקהגון

 נשמעת יותר תפילתי שתהא הארון אצל לשבת רוצה אני שאטר באחד מעשה 3(תו.
 ובמקום מלך לפני תתהדר אל ז( 1 כה )משלי כת' הרי החכם ליהאמר

 ח( שם )שם לו וממך נריב לפני מהשפילך הנה עלה לך אמר טוכ כי תעמר אלגדולים
 לשבת לך ומוטב היושבים עמך יתקוטטו הארון אצל וכשתשב מהר לריב תצאאל

 בנית מחלוקת תגרום כשלא נשמעת תפלתך תהא ויותר מריבה תהיה שלא כריברחוק
 שם מעולם ישב ולא באכילות שישב הדבר שנתגלגל ונהר לעצתו שמע ולאהכנסת

 מריבה. יגרה ולא מחלוקת בלא ברחוק שישב לאדם טובלכך

 כת נקראת והיא תנא שלישית כת ונכנסת שנייה כת יצתה בפמחים)א(תחי
 בלאו סני[ ]אלא ואע"ג באחרונה להיות שנתעצלה מפניעצלנין

 המקדים כל הר הראשונים מן להיות נפשייהו לזרוזי לחו איבעי כתות לשלש דמצוההכי
 מחלוקת יהיה אם אבל זריז נקרא מצוה לסבר או המדרש לבית או הכנסת לביתלבא
 אל שנאמר אחרון להיות מוטב ראשון אהיה אני אומר וזה ראשון אהיה אני אומרשזה

 : מהר לריבתצא

 יכעום שמא ציבור שליח דיין וכן מסון ואוהב רנון ציבור שליח למנות אסורחט,
 להוכיחו יריאים והציבור שלם בלב אותו יברך ולא ויעניש נקמהויבקש

 יקרא ולא הכפורים וביום השנה בראש לו ויקרא לעשיר שיחניף מפני סמוןואוהב
 כי כבשבת לעמוד לו יש שיקראוהו יום שבכל החסיד יקפיד ואל החסידיםאת

 שרודף מי יקרא עתה אבל קורא מי אחריו כדאמרינן)א( ראויין קורין היובתהילה
 מלחם ידיהם את למשוך חסידים התחילו הפריצים משרבו כראמרינן)ב( הכנודאחר
 ציבור השליה והיה תורתך הפרו לה' לעשות עת קבו( קיט )תהלים וכתיבהפנים
 נותן שאינו ומי רם מ"ז[ ]דף בקול הגליו או בניו מכרך היה לו שנותן לכיטחניף
 דברים השומע ולא ממון אוהב ולא כעסן ולא שהקן לא ימנו לא לכך נמוך בקוללו

 שלם: בלב אהד כל על שיתפלל ולבריות למקום אהוב אלאנטלים
 עליו צבור שליח כעס אחת מעם תורה בסמר בתונחה לעמוד רגיל היה אחדתי,ג(

 לכנרני סבור שאתה מאחר האיש אותו אמר מכוין אני לכבורךואטר
 שבוע ובאותו בתוכחה וקראו נתפייסו כך אחר אחר קרא בה תקראני אלבהוכחה
 שנתכון אע"פ התוכחה בו שקרא שבת במוצאי וסתה חולה האיש אותו בתהיתה
 הראשונים אעפ"כ נתכון שלנבודו שהשדו צבור משליה בושתו לקבל לו היהלמוכה
 ירא והוא דבריו ויקיימו קורא השוב אדם יהא שלא כדי בתוכחה הארץ עםקוראים

 סטרי. ג( מס"ק. נ( ונ"ט.6(
------- 

 א'. ל"מ יומא )3( ג'. ג"פ גיטין )יתט.
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 מלעמור שימנע צבור שליח שיקרא מי לכל יתכן לא אעפ"כ )א( אאור ומקללךמן
 בתוכחתו. תקוץ אל יא( נ )משלישנאמר

 יעשה יותר שאדם לפי שבברכות ממת תיבות יותר בתוכחה )א( למהתיא."(
 מסה פורענות עליו יבא שלא הדין ממדת שמתייראבשביל

 אעשה ואני נשכילי דבר אותו תעשה לאדם לו יאמר כשהמושל בפובהשמבפיהו
 תעשה לא אם נך לו יאמר אם אבל כך כל יחוש שלא פעמים וכך כך פובהלך
 התוכהה יתרה לכך ככאן כן כמו יעשה מיד לו ומנזם רעה לך אעשה אני דבראותו

 הברכה.על
 בפרשת עורת אחת שעינו מי לקרוא בתורה ההזן יקרא שלא החזן יזהרתיב.נ(

 אל עמו ידבר ואם אחת עין אלא לו שאין על שמתבייש מפניעורת
 אותו מעין לפניו ידבר ולא יתבייש פן מום בו שיש במקום או העוורת בעיןיבים

 אבירו. בפני שבמבירומום
 רחמים לשון בלבו לחשוב אין התורה קריאת בעבור הכנסת בנית דהאומררעג.נ(

 שמתפלל כאדם רחמנות לשון אומרים הציבור אבל לפניו קוראאלא
 לחשוב לקורא אין התונהות לפני הכתובים הברנות כשאומר זנן צבור שליחולא
 וכן גוים אותם על הקריאה בשעת לחשוב אין הקללות וכשקורא הבירו אתלברך

 ואבדתם אויביו על ולא ימיכם ירבו למען אוהביו על יחשוב לא שמע אתכשקורא
 אותו על וגם רפאינו כנון לחשוב יכול כשמתפלל אלא דבר יחשוב לא אלאמהרה

 .ג( . . כ.. תרפא: חולה אותו כך יוסיף או בבית לו שישחולה
 שוב הקהל שיאמרו עד בתורה והקורא החזן שותק בתענית ויחל כשקוריןתיד.ל

 וחנון רחום אל ה' ה' ונם לעמך הרעה על והנחם אפךמחרון
 לדבר תחנונים ללשון לבם ומתכוונין תפלה כעין אותו אומרים הקהל כי עומרוגו'

 משה. עשה כך אלא בקשה בלשון לקיוא רשאין אינן והקורא והחזן )א( בקשהבלשון
 נ' והנון א' דהום )א( הענין כל ומסמר בקש שמשה  המעשה היה היאךתטו.י(

 נושא ו' לאלפים חסד נוצר ה' ואמת ד' חסד ורב נ' אפיםארך
 י"ג הרי י"ג ונחלתנו י"ב ולהטאתינו י"א לעונינו וסלחת י' ונקה ט' וחטאה ח' ופשע זיעון
 אזכרה כן עשה אמיתי ר' שהרי למנותם יש שכן ותדע אותם שסנינו כמומדות
 תיבות עשרה בשלש יתרותי תמכתי אומר ובאחרונה מרות י"ג ועונין ודוהמיהאלהים
 בכה כן אם אלא פיופ אותו לומר יתנן ולא לאמרם יחר חברם לנך שמניגוכמו

 נגר יכון לא שקרים דבר ז( קא )תהלים יהא שלא כדי שבוכים יודע אוהמתפלל
 להיות בנאדך דמעותינו שתשים בכיות )ג( כל שומע מלסניך רצון יהי יאמר .ואיך)ב(ה'

 בכו. כן אם אלא להיות יתכןולא

 ל"ז.  י( סיגר. וי כסלך גכ"י חלק סקוס ג( סט"ג 3( ססס"י.6(

- - - - - -- . 

 אם אוהבו אינו שהש"ץ שיורע מי : חסיד ר"י בשם כהב כ"ג סי' או"ח הגחלה בכנסת )6(תי.
 נראה ולי חסיד: ר"י בשם כתב ק"ב סי' בתשובה ומוהרי"ל 'עמוד אל לתוכחהיקראט
 כמהרי"ל. נראה לפנינו אשר ומזה יכלו ה' ועחבי בעונש מליכנה לקרותשיעמור

 בי. פ"ח בחרא בבא יעייז )לתיא,
 הקס"ו סיטן אברהם במגן וסמא כקשה בלשון שמר החזן גם אלא בן איש מנהגט "(תיד.

 יעף"ש.סק"ב
 בתוס' ב' י"ז ר"ה וגחו' ה'. ה' ואומר בקול צועק משה התחיל פמ"1: דר"א בפרקי )יתמו.

 כ"מ טימן לקט משבלי משמע וכן מדות מי"ג הוא ה' ה' כי ג"כ משמע שלש ד"השם
 שחושב כרגנו ולא הרי ונחלתט ולחטאתט לעתיגו וסלחת רק טרוח י"ג אומר איט יתיר כישכתב

 קול. כתיב לפנינו )נ( עיני. לפנינו )3( מדית. הי"ג במנין אלותינחת
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  נהנה הקב"ה שאין נעים שקולו ומיי( מניאוף לשמור כדי יפה אדם )א( וישתטז.

 )שם נאמר עליו נהנה הקב"ה ואם לעולם בא שלא הוא ראימקולו
 זטירות ונעים א( כנ )ש"ב וכתיב אקרא ה' אל קולי ה(ג

 משמיעים שהיו לסי כר( א )יחזקאל רבים מים כקול ננפיהם קול את ואשמעתיו. ישראלי
 )א( קול ולא רבים לקול מוקדם אחר קול שאין רבים קול ביארקול

 ביחד קול להרים צריך הרי יהד השוספים רבים מים קולות כאילו בשמע מאוחראחר
 קול. להריץ ולא בנחת אחדקול

 הצבור שסיימו במקום אלא לאחור חוזרים המתפללים היו לא בראשונהתיח.3(

1ו
 והיורד תהלה נאוה עד אומרים הצבור 11 זל [ ]ע

 ולא ושנהות הכרכות לומר ממהרים פריצים וכשהיו ישרים כפי מתחיל התיבהלפני
 נמצא למהר רוצה ה.ה שלא לפי למעלה מתחיל התיבה לפני הכרר היהבמשך
 היה לא  כהוגן ואומרים ממהרים ולא מוכים כשהיו אבל סיים לא הוא סיימוכשהם
  הנעים קולם  להשמיע עושים  שהן לפי הוא  עזן  למעלה  שחוורים ועתה למעלהחוור
 לו צורך מה מהרו ולא במשך אמרו שהקהל כיון לצורך ושלא יש צבור מורהועור
 ירי רבים 'ממוציא מה אלא לומר התיבה לפני לירר אין אמרו שכבר מהלחזור
 להתחיל לו היה יודע שאינו מי חובת להוציא בשביל למעלה מתחיל הוא ואםחובתם
 כך. יעשו לא שמים יראי קולן נעימות להשמיע כרי עושים הם אלא חי כלנשמת
 וישועה רנה קול סו( קיח )שם רננות שאר ולא א( לג )תהלים בה' צריקים רננותש.3(

 שקר ידבר ולא באמת הקב"ה של ורנה רננה איזו פירש ולא צדיקיםבאהלי
 דבש וסלענה לענה ומדבש יין ממים שמים ומארץ ארץ השמים מן עושההקב"ה
 ידברו :לא יג( נ )צפניה סמך ולכך כך לשבחו אין להיות רנילות שאין דברוכל
 אלא רננות נאמר ולא ציון בת רני לו וסמיך תרמית לשון בפיהם ימצא :לאכזב

 הריעו ציון בת רני יד( שם )שם שנ' בה' ג( . . . וששומעים. המנגן לב ישמה ניגוניםשמהמת
 או רוקק יהא שאם הניגון למשורר וצריך ירושלם בת לב בכל ועלזי שמחיישראל
 מי הניגון במשך אלא הלב ישמח לא שפסק ממקום ויאמר שיקנה מחופמוישליך
 להשליך נדי בכח :ירוק יפסוק גבוב בגרונו ופורה פתות ופיו כרכות רם בקולשאומר
 לא מלוכלכות  ואצבעותיו מחוסמו כיהו השליך או חוטמו שקינה ו( מי סנרונו.הזבוב
 אומר לבדו אדם ואם אצבעותיו שיקנה עד וברכות שבחות ידבר ולא במפריגע

 הרוק ויזרוק אמות ארבע הילוך כרי ישתוק בפיו רוק לו ונזדמן והשבחותהברכות
 הציבור את להשינ יוכל לא הרוק ויזרוק אמות ארבע הילוך כדי ישתוק אם בצבוראבל
 בדבר או ברוק  להביפ  אסור תפלה ובעת להמתין אמות ארבע צריך ואין אנוםהרי

 אחר כשמהרהר או מאוס דבר כשרואה בשם לדבר ואסור בפה רוק שמעלהמיאוס
 קדושהס(. בדבר מהרהר או כשמדבר מאום ברבר לינע או ערוה דבר אחר או מאוסם(דבר

 ששוהה ברכות באותם לשהות וצריך מאוסס( דבר לפניו ויש שמתפלל ואדםתכ.י(
 יתכן לא כננדו יהא במורים קומתו ביותר יכוף אם למיאוס קרובעד

 הברכה. מפיו שיצא עד הרוק כנגרלשות
 גל ס( כנ"ל. ד( סינוס. ע"1 פטלך ל"י ס5ק טיס ג( לנ"%. נ( ל"י. סי' גסך רפק6(

  סי"ע. קי' נקוף 5חס לעס גכס3ו כ3ל כי מ"כ ס" ט5 סכ5סונוס סירס ך גגפ13 כן וגס 3סכוס ככ"י גכפ5וט
 שדפק1(--

 3סי
 לג"ח. קי'

 אלו דברט ומקט מנשוף, עצמו ישמור יפח חט כשהאדם זצ"ל הקון צתך הלשון )לתפז.
 יפה שהוא מי כן בקולו הקב"ה את להנות יראה נעים שקולו מי כמו ור"ל זה סימןבסוף
 שהרבים רק רבים מקול מאוחר ולא מוקדם אינו יחיר קול כי ור"ל אחר צ"ל אולי )לתיז. ביפיפותו. חלילה יקלקל שלא יראהתאר
 עצמו. כפגי אחד כל לא ביחדיאמש
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 שנורם ועוד הוא שננאי מפני תדיר הכנסת בבית ירוק שלא לעשות הרוצה 6(תצא.
 יהיה שלא והרוצה  עושה הוא כרחו בעל אכל אדם לבנימאוס

 ולא לקוריצייא שקורין מתוק שורש הכנסת בבית שיכנס קודם ילעוס כך כלרוק
 תענית ביום אכל הכנסת לבית שילך וקורם שינה קודם ילעום ובלילה כך כלירוק
 תשעה ובערב הכפורים יום בערב וכן בפיו יהיה שהמתיקות מפני בהשכמה ילעוםלא
 בולע הרוק וכשבולע בפיו)א( הפעם שישאר בו וכיוצא מתוק שורש יאבל לאבאב

 יכניס לא לו קשה ובלילה גסה אכילה הכפורים יום ערב שאכל אדם וכף(המתיקות.
 בפ.ו המאכל מעם יהיה כשמקיא שמא מפני לו שקשה מפני שיקיא כדי בפיואצבעו
 שא.נו אע"פ הטאכל טעם שבולע הקיא יבלע שלא יזהר מקיא כרחו בעלואם

 הכפורים יום ערב צרכו כל כשיאכל אכילתו אחר שומשמין יאכל לא זנן להנותמתכוין
 הכפורים. יום בליל בפיו המאכל ויהיה כבהמה נרה מעלה שיהאלפי
 כשיעור ואות אות כל בקול למשוך ורשאים טשוררים היו נשיר הלויםרןכא,ג(

 למנצח א( ד )תהלים וכתיב במשא לשוך )ב( שנאמר הממונה)א(
 אומר  כאילו תמיר כגון אחר כאות בגינונם נשמע יהא שלא זהירין היו אבלבננינות
 ה(  יכ  )ירמיה  ווהו בפאי  אומי  כאילו בפי פעמאים אומר כאילו פעמים וכן אידתמי
 אשר עולם נכול תסנ אל כה( כב )משלי וכתיב שנאתיה כן על בקולה עלינתנה

 ראשונים.גבלו
 אסר. יאמר ולא  )8(  טקד ה' שיאמר זהיר יהא אדםהמב,
 אוסרים מ"ח ]דף וכשהיו ו( יב )שוממים סבולת ויאמר שנולת נא אמרתסג.

 רגיל שאדם בלשון אלא אומר היאך בתורה אחרים דברים אוקדוש
 )משלי וכתיב יפה אומר כאילו עליו מעלין אחר בעניין לוםר יכול ואינו לומרבתורה

 מהולל. מהולל וכנון תמיד תשנה באהבתה יט(ה
 ופכם צריק והעבירו בדלי"ת וישטדך אומר והיה כפיו פורש היה אהד כהןתבדיל

 יודע שאינו מי כפיו את ולישא התיבה לפני מעבירין שאין )א(אחד
 יחזירו לא אם בהלום לחכם ובא רישי"ן דלת"ין חתי"ן ההי"ן כנון האותיותלומר

 והחזירו. והלך ברי"ש וישמריך לומר בלבבו כי עדן מנן יגרשוהולדוכנו
 תפילת כננד אהד מ( ח בו )ישעיה אויתיך בלילה נפשי נפש תאות ולונרך לשמךהכה.

 יתפלל נפשו שבתאות לעסוק שצריך הלילה תפילת כננד ואהדיום
 וכן הקב"ה ולשבח לתפילתו לב תאות לו שיהא כדי שיר בכלי מומר דוד היהולכך

 ציה בארץ בשרי לך כמה נפשי לך צמאה אשחרך אתה אלי אלהים ב( סג)תהלים
 הרי פי יהלל רננות ושפתי נפשי תשבע ודשן חלב כמו ו( שם )שם מים בליועיף

 עני דגלי רגל ישפילה ישפילנה בפחו בפוח שלום שלום בישעיה הפרשה כלכפליים
 ולזכרך לשמך משפפיך משפמיך צדיק לצדיק ישר מישרים אורה אורה דליםפעמי
 יותן תבל יושבי למרו צדק לארץ אשתרך בלילה נפשי נפש אנותיך נפשתאות
 יחזיון בל ירך רמה ה' הי, נאות יראה וכל יעול נכוחות בארץ צדק למד בלרשע

 י"מ. ק'5ן סוך ט61 גגיפק ד( גרוס. גג"י סיען נכפל ג( סטט"6. 3( , ינ"ג.6(
..---------- -- 

 ביוה"כ. החק לבלוע שמותר האטדה בשם שכתב סק"ח תקם"ז סי' אברהם טגן עיין )6(תשא.
 כ"כ. ט"ו דה"א במשא יטור צ"ל )ג( המקדש. כלי מהלכות ת"ג רמב"ם ועיי ט"א פ"ה שקלים )6(תכא,
 דמשמע בדגש לקרות שאין ידות שתי בספר לוגזאגו ר"מ שכתב כמו יבנו כינת )6(תכב.

 טצות קיים ולא יתרו ויחד כטו אחדי נשמע ובדגש כו' רפויה אלא מחסורו 'די כמורי
 ח"א. ת"ב שם וירושלמי בי י"ג ברכות גבלי ויעין השם,יחור

 א'. נ"ר מגילה )6(תמד.
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 היום כננד וכפל אחד במזל שעית שתי מזלות י"ב כנגד זונות דברים י'ב הרייהוו
 להנעים וכפת שיר בכלי מזמרים הלוים היו ולכך יתפלל נפש שבתאות הלילהוכנגד
 שקולו מי התיבה לפני מורירין היו ולכך לה' מאד נכון הלב שיהא ישראלומירות
 שמתפלל אדם6( בקול. נפסלים הלזים )א( ולכך בתפילה השומעים לב להכיןנעים
 )שיר וזהו רצונו לעשות חמץ השם כי ידע בפתאום השם אהבת שמחת בלבוונפלה

 )תהלים הי על תתעננ אז יד( נח )ישעיה בתענוגים אהבה נעמת ומה יפית מה ז(ז
 תתעננ שדי על אז כי כז( כו כב )איוב לנך משאלת לך ויתן ה' על זהתעננ ד(לז

 לרצון יהיו קורם או קולינו בשמע אם וישמעך אליו תעתיר פניך אלוה אלותשא
 לעולם תהא האהבה שזאת מלפניך רצון יהי כך לבקש יש ביום שעה באיזו פיאטרי
 ואם השם. ורצון האהבה על אלא יבקש ואל זרעי ובלב בלבי וקשורה נטועהוער
 עם ירכר אל בהקכ"ה גילה ונפשו שמה שלבו בעוד תפילה בלא בלילה אוביום
  .3( . . בשם לבם היה  באהבה קשורה שנפשו בשעה  והנביא מלכו שתצא עדאדם
 אליהם ויאמר אליך הזה המשונע בא מדוע  יא( מ  למ"ב ווהו העוקם כוה אינםכאילו

 שיחו. ואת האיש את ירעתםאתם
 נחת הקב"ה  שימציא  %ישאל היה לעיניו השמים שיפתח לכך אדם  זונה  אםתכו,

 לבריותיו אמר מלאכתו שכילה לאחר שהרי )א( לבריותיו רוח וקורתרוח
 במעשיך רוח נחת תמצא בטעשיו ה' ישמח לא( קד )תהלים שבת שר אמרברכוני
 כיאיתא שבת זה שמחתכם וביומג( י( י )במדבר אקראך כך לו אמרסיד
 שהוא היין על וטבדילין ומקדשין בשנת עצב להיות )ג( לאדם אסור לכך )ב(בספרי

 במעשיו. ה' ישמח שאמר לפי ואנשים אלהיםטשמה

רןומפיי( שקורין  ושבחות ברנות אומרים כשהיותכי."
 יהודה רבי'  בשםשמעתי תאמר קולו  %המרים  אמרושלמש,

  שהיה זצ"לחסיד אני אמר לקולינו, קולך תשוה קולינו כמו נמוךבקול
 לרבים ומובהק אחד גדול רב מרים כשאיני לבוין יורע איני כי %כוין ביי קולימרים
 כשהיו הכנם' בבי' נוערוהיה להרים עושה שאדם מה כל עושה היה ובטובקולי,
 ברעתו שהיה בברכותמאריכין  כשמתפללים  עשרה  שמונה רק בניונה, שיאמר כדיקולו
 בבה ע4 ונענש ללימודולמהר : כוונתם יכפלו שלא כדי קולו להרים רשאי אינובלחש

 בשם ושמעתי עולםבאותו את מזל וברכו התורה ברכת נלחש  האומרתכעס(,
 שאמר זצ"ל חסיד יהודה רבי' לא קולות תרי"ג שהרי )א(המצות,

 קור שיש החורף בימותבנון הקהל יאמרו  לבך וברבו,  וברוך  אמן עם אלאתמצא
 אותם לבית שילכו טוטבגרול אל ואמרו הלוים וענו יד( כז לדברים וכתיב רם,בקול

 ואל היפב מלובשי' שאינם : רם קול ישר' אישכל
 הקב"ה של בשבחויקצרו התורה על המברך אותו נתורה, כשקוריןתכשל.

 תמיר  יהורה רבי' בעבורמואמר שלא מברך בלחש אםחומא
 אחד יהודי שהכירזצ"ל הקהל ויענו ועד, לעולם המבורך ה' ברוך לענותיוכלו

 ר' אותו קורין והיו מוורמשא : אמןאחריו

)6.o~ubn )ג olpn תסתרס. קי' פל קופו ד( פלכ"ד. ק" לקמן כיול ג( סינוס. ד' כפכך ננ"י סדק 
 מגליון. על נכסנ וט כל ו( לחי.ס(

 א'. כ"ד חולין )6(רצכה.
 ששם תתתתרנ"ר סי' ובכ"י תתרכ"ר סי' כנדפם ויעוין העולם שר ולפנינו: א' ס' חולין )6(תכו.

 ח"ז. פ"ב ברכות ירושלמי )ג( ע"ז. פיסקא בהעלותך )ל העולם. שרגורס
 מק"י. קל"ט סי' מנ"א ויעוין לזה המקור אדע לא קולות תרי"ג )6(תכת.
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 מתים וקובר זקן והיהבינום אלי והתפללתם והלכתם אותי וקראתםתל.
 האמת ועל נטן אלושמעתו יב( נט לרטיה אליכם,ושמעהי

 יחורי אותו השכים אחתשפעם קורא אם והלכתם, אמ' כך אחר וקראתם שאמ'מאחר
 אחד ארם וראה הכנמתלבית כתוב והנה להתפלל, אחר למקום ילך נענה ואינואדם
 ובראשו הכנם' בי' לפנייושב לה( שם )שם וכתיב ה', אל ויתפלל לנ( ר)מ"ב
 שקורין עשבים שלכתר מקום יש אמ' הנה, ואחת הנה אחת בבית וילךוישב

 ובלשו' צפילו אשכנזבלשו' הכל, יפרש הכבור בספר אחר מבמקוםשטקובלת
 ונתפחד קביטני ויניץכנען פתחים, שני כשיעור )א( והתמללתם והלכתםוהלכתם,
 ואמ' וקראו שד שהואוכסבור בו, שמתמללים ע"ב[ מ"ח ]דף חצר לפניוכשאין
 תירא ואל אצל' הנה באלו : להתפלל כניסיות בכמה שהלכה הזקינה כמו )ב(ד"א

 וכי וא"ל אצלו, בינום ר'והלך
 וקברתיך, שמתאינךאו~פלוני )א(.ירושלמי

 הז'ןוא"י רנליו את להשוות צריך להתפלל שעומד זהתלא.
 אתה היאך ואץ

 עד היטב ואיל עולם, באותו כמלאכים אמי חד סימון ור' לויר'
 לך יש וכות מה יא"למ?' וחד ישרה, רגל ורנליהם ז( א )יחזקאל בהןשנאמ'
 דהו, כל אדם היית אתהוהיא אצל וגורל גודל, בצד עקב מהלכים שהיו ככהניםאמ'

 שהייתי זה זכית רקוא"ל בעמידה בתפילה במעלות תעלה ולא כו( כ )שמותעקב,
 בבי' נעים בקול ברכותאומר שבחות כשאומר רנליו, לבוין יכול אינו בישיבהמדבר,

 לנן הביאוני זה בוכותהכנסת יתכן לא כי שוק על שוק ישים שלא יזהרשבישיבה
 סימן לך ייה אותי ומכבדיזערז שכינה לפני כאילו לחשוב לו יש שוק על שוקשישים

 כי אליך  המרבר היאשאני פניך: את ישרים ישבו יר(. קם  )תהליםיושב,
 שקרוע חלוקי יר בית תראהן

 כשהלבשתני לישקרעת לבית או הכנסת לבית הולך כשאדםתלב"(
 זה מה לו ושאלהתכריכין ברנליו עליו לברוק צריךהמדרש,

 שבגן עשבים וענהושבראשך ה( נ )שמות התורה מן בהם, צואה תהא שלאבמנעליו
 לבטל כדי בראשי ששמתיעדן חלוץ אמ' ולא ביהושע, וכן 3( רגליך, מעל נעליךשל

 : העולם זה של רע ריח אמ' ולכך אצלו, והנעל שיחלוץ יועיל מה כינעליך,
 ב"ר יצחק אניוכתבתי שמור יז( ד )קהלת ובכתובים אמות, לר' חוץ נעליךשל
 נב"ה )א(משה דוגמת רגליך, יו"ד האלהים, בית אל תלך כאשררנלך
 כדי המעשים אילו הטחבר לאג( ישרה, אחד כרגל ורגליהם מיושרות, אחדרגל
 אילו שמים יראשיראה רבו, בפני בביתו ולא הכנסת, בבית בנו את אדםינשק
 ויאמר לבו על וישיםהמעשים )שיר שם על תורה ספר מנשק בתורה שקראלאחר

 נעים בקול הקב"ה שלשבחותיו ירוק, רוק לו נזדמן ואם פיהו, מנשיקות ישקני ב(א
 מיהו : עדן לגן ויזכהובכוונה לערב סמוך ירוק, כך ואחר ינשק ולא ינשק כךואחר
 צריכי' טובי' וימי'בשבתות תאמר ואם בנדיו יטנף שמא בחיקו ילד אדם יקחלא
 מכי' שיצאו להתפללכך ועוד כבתחילה, טהורים יהיו לא במים בגריויכבס
 ויתחיל חמישי' בשע'הכנסת ושמא מנחה תעבור שמא למים שיחפש והכיאדהכי
 שאסור ספני ה' בשעהלאכול שהקהל עד יבא שלא אחרים דברים או קדיש יאמרוכבר

 לנ"מ. ג( ע"כ. ג( ססנ"מ.6(

 החיים. בצרור נפשו תיבנת ראשי ה"ה )6(תוםפ'.
 תתקמ"ג. רמז משלי ילקוט )3( א'. ח' ברכות ח(תל.
 ה"א. פ"א ברכות "(תלא.
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 תמידיםטפר128
 שעה עד בשבתלהתענות ויחוס הילד יבכה ממנו הילר כשיתן ושמאמתפללים

 ששיתנדאיתבירושלמיפר')4( : קונו כבוד על ולא הילדעל

 נתל מ"מ ל תונ'י' W'W 2 נמשי אפלי משת ול., אים קוא לאתלני(

 בשם אבוהו רי אחא רשאיני בו. וכיוצא )א( כלך כגון לעס בהןשמשמשין
 להתענות אסור חנינא בן יוסי ר'ו

 א"ר בשבת שעות ששעד אזור לך וקנית הלוך א( יג לימיה כתיבתלד3(
 ה11 כן אמרה מתני' יומה שםפשתיםושמתועלמתניךוכתיב)שם

 נשמים להם ויררומתענין אל האזור ידבק כאשר שמיא( )שם מתני על ואשיםב(
 עד ישלימו לא חצותקודם לדבק צריך שימה שכתוב במקום הרי אישמתני
 חצות לאחר צערא, הואכדון לבבכם עי אלה דברי את ושמתם יח( יא )דבריםכנון

 של רובו  עבר שכברישלימו  בשארם וכן יר של  התפלין את בחוזק לדבקשצריך
 זרוע":)נ( "אוריום כשהולך בשבת וגם למתניו דבוק האזור יהאמתפלל
 שלא הוא הרי למתניו אזור ידביק לא אם הרביםלרשות
 כנגר ער  בורועו להבנים ויש אחר בית  אלא להן אין  יד  של תפליןד( עליוג(.לצורך
 בתים ר' של והתפילין לבו, כננר יהא  והקשר  )א(  ורועו  ויקשור  הרצויה את  וימשוךלבו

 הכתף התחלת מן מפחים ב' וכן תפילין הנחת מקום עד חופמו מראש מפחים ב'בראש
  שאמור לומר הכתיבה, מקום עד בלוחות מפחיים כנגד )ב( תפילין הנחת של מקומםעד

  הריופ: ימין  שכן בל בקדש נגעה לא הקדש  ימין אם הקרש  באותיותליגע
 בין ישים אל לישא דבר לו יהיה אם  בודועו  תפלין  לארם לו W"P1תלהט

  מבריפים  שהבגרים אע"פ ללב תפלין בין יבריל  שהרי  וישא ידיואצילי
 בין שחוצץ מפני תפלין הבנד ועל בבגר הזרוע מכמין אין אבל  דרכו שבן הברלה וואין

  לתפלין:הבשר
 מפני תפלין יניח לא ולמעלה המכנסים מן וערום מננסים  שלובש  )א(  ארםתלוי(

 : ערום מניח כך שיהא יתכן ולא יברך ולא ערוםשלבו
 : שומע ואינו המדבר וכן תפלין יניה מדבר ואינו שומע שהוא אדם ס(תל1

 יש לכך עליוי 1Sw הסרבל היה לא צרכיו עושה בשהיה שאול )א( הנהתלאי(
 פלית וכל )ב( הסרבל מעליהם מפשימין הכסא, בבית צרכיהםכשעושין
 : ציצית בושיש

 בשבת ותתחיל שבת עד תמתין לו אמרו בציצית להתעטף צריך היה אחדתלש.
 אבל שבת ער מעכב הייתי  אחר מלבוש היה אילו להם אמ' שבת,לכבוד

 חשתי ס'( קיט )תהלים המצוה,  בעבור  אתעפף בחול  אפילו אלא אענב לא בציציתפלית
 ההמהמהתיולא

-1DWS  

 :  מצותיך
 סלל"ס. ק" ל19ן  נכפל ל ססנף'ס. קיצן פ"נ ג( סטפ"ס. ל סטפ"ס- ס" 11DS סייפי6(

 ססע"1. ו( UVD"1.ס(

 שבת. הלכות ריש גי חלק זרוע באור עיין )ג( ח"י. רטטנית twtse 1"ל )י(תולשי.
 קעלך. אשכנז לשין "יא )6(וץקד.
 מ"ש ויעוין פמ"ז שמות רבה ובמדרש ה"ה, פ"ר תענית ירושלמי )3( ב'. י"ג ברכות )6(תלד,

 ל"ד. שער שעקירה פכ"ח ח"גהנורבוני
 רגנו התמיר ואם ערום כשלבו אף לקרות מותר דק"ש ט"ו ע"ד סי' או"ח שו"ע ?tt~v)6(תלו.

 בשעה ששאול משמע שאול ש אמר ולא לשאול אשר ד' א י,14:ניאל~6(תלח.
 היה לא רגליו אתלהסך שה1

 המעיי
 שביטלו ד') פסוק ז' מזמור בשוח"ט ביאור ויתר עליו

 הלשון מ"ג כ"א סי' או"ח v(t1W עיין )3( עליו. המעיל היה לא שאז הרי אחת שעה ציציתממשת
 מדוקדק. איה המחבר שאומר"וכל"
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129 חסידיםספר

 אמרות הי אמרות פעמים בי למה טהורות, אמרות ה' אמרות 0 יב )שם כתיבתם.
 ובנדיך טהור נופך טהורות, יהיו מפיך מוציאם כשאתה אלאטהורות,

 טהור, אומרם שאתה והמקום לבנים, בנדיך יהיו עת בכל ח( ט )קהלת שנאמימהורות
 אמרות הנהר, מן עולה חזיר פי אפילו )א( עיניך כמלא וטומאה מיאוס לפניךולא

 ובנדיך טהור תהיה כותב וכשאתה טהורה בהמה של )ב( טהורים קלפים עלטהורות
 טומאה, דבר אחר תחשב שלא טהורות מחשבותיך טהור, ומקומך מ"ט[ ]רףטהורות
 ישורון נקרא זה על ישורון, )נ( בממטרי' טטסאה לא נפשי יד( ד לחזקאלשנאמ'
 שלא אלהים לי ברא טהור לב יב( נא )תהלים מעולם קרי ראה שלא )ד( לבישרי
 יוד( יט לשם וכת' מאום, דבר אחר יהרהר שלא בתפילה וכן טומאה, דבר אחריהרהר
 אדם מהרהר אם6( סעיפים, בשני אלא טהורה, שאינה יראה איזה טהורה, ה'יראת
 לא תורה, דברי אחר יהרהר ואם מלבו, לסלקן יכול ואינו התפילה בתוך בטליםדברים
  ואם  טלבו  בפעים רברים להסיר תורה ברברי  שיהרהר מופב  כפלים  רברים  אחריהרהר
 לבו מכוין והוא אותו ישכח פן  ירא והוא  תורה,  מרברי אחר פעם לו בא התפילהבהוך

 :  תורה אחרי  יהרהר ואל בתפילה  שינוין מוטבבתפילה
 פסוק וכן ויתפלל,  יחוור  אברהם מגן ער אבות  ברבת בכוונה התפלל לא ואםאמא.

 נראה יהא שלא רם בקול לא אבל בלחש, דוקא )א( ישראל שמעראשון
 כשלא אחד עשה וכן יפול, עליו שיבנה מה וכל רעוע, יסור שבונה  כארם  רשויות,בשהי
 שמיא, כלפי חברותא לו אמרו באבות, וכן הלב, ככוונת אחד ער ישראל שמע אומרהיה
 אם רעוע, ביסור ק' האומן והוציא וקיים גדול בית לו לתקן כסף אלף שנתן מלךאמי

 מעולה חדש ויבנה הימור ויסתור ק', למלך שיפסיד מוטב הבנין, יפול עליו יבנההאומן
 הירהור לו יבא כוונה בתוך ואם בכוונה, ואתפלל לתחילה אחזור יקרא, תפילה ביתכך

 לברכת יעשה וכן במפר, יתפלל בכוונה להתפלל יכול שאינו יראה ואם ויתפלל,ימתין
 כל יאמר מתפלל, ציבור כששליח בכוונה התפלל לא ואם לכוון, יכול אינו אםהמגון

 : ויכוין עמותיבה
 בביתו, יתפלל בכוונה שיותר )א( יורע אם אבל הציבור, קודם אדם יתפלל לאתסב.

 : מותר דנרסי במקום אסי ור' אמי כרי )ב( טהרה במקום שיתפללובלבד
 שמונה ואומר חוזר ציבור כששליח הלב בכוונת לבו לכוין ינול ואינו המתפללתמם.

 כל יאמר בכוונה, התפלל שלא אותה החזן שיאמר הברכה כלעשרה
 הרוצה הרעת, חונן ה' אתה  ברוך  כגון ברכות, חותם יומר החון  כשיבא עמו,תיבה

 קויו מנביה החון  אין ואם  אמן, ויאמר  ברוך  בשחותם  לחון אזונו יפה  בילם,  ובןבתשובה,
  ואילך  מברוך  אף הוא  יאמר בכוונה התפלל  שלא זה לשמוע יכול שאינו הברכותבחותם
 התן, שאינו או חכמים ברצון שלא  אומר המתפלל  ואם לבו, ינוין או  יאמר תיבה כלועל

 : הברכות חותם אף יאמר זה בידו למחות יכולים הטוביםואין
 ענריין או ברציחות או בחמס או בנזל או בעבירות מעללים רוע שהוא אדםתמד.

 שלא או ציבור, מדרכי שפירש או המסורות או נידוי, או חרם עלשעבר
 בהם  וביוצא  מגילה  קרא או התפלל, או  השופר תקע כרחם ובעל הציבור, בונתרצו

 ססנף'ח.  סין יידפס6(

 בי. ל"ז חולין )ל מכומת. מטמאה" לא "נפשי של הגיטטריאשההא כדי ישרון ~ל )ג( א'. ק"ח  שגת  4( רמי.  עיגרח  גצואה  חתר פי א': כיה ברכות ל6(תנו.
 שישמעו כדי ישראל בשמע קולו להשמיע שצריך לעד'ץ מכאן כתב: י' סימן גכיגו )6(תמא,

 ס"ד, ס"א סי' או"ח שו"ע ויעוין ביחד, שמים שם המליבוהקהל
 א/ ח' גרכות )נ( בגיתו. בכוונה יותר שיתפלל צ"ל )5(תמב.
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 ואם הכנסת, מבית שיצאו לאחר הם יתקעו הצדיקים היחירים חובתן ידי רביםשמוציא
 בם עמך עיני יאמרו ואל עליו יסמכו ולא ותיבה תיבה כל בפיהם הם יאמרותפילה
 קורין אם בסתר, יעשה מחלוקת לירי יבא ואם תלויות, נך אלא הוא, שקר כיתלויות,
 הקדימו איך יאמר ואל אחריו, יעטור הצדיק כך ואחר רשע, אפילו טרה בספרלקורא
 לכך ממנו שירא מחמת החזן שמא כי יקפיר אל לפניו קורין והדיוט קטן ואפילואותו,

 : יקפיד אל לכן תחילה אותוקורא
 האדם רואה ואם אחרים, בדברים שכן וכל תורה ברברי בתפילה להרהר אמורתמה.

 ברכה יכול ואם יתפלל, לא בתפילה כלל לבוין איפשרשאי
 בדברי שיהרהר לו מוטב בהבלים, יהרהר כרחו שבעל ויורע יותר, ולא לכויןראשונה
 בדבר יהרהר טרה בדברי וכשיהרהר והבלים, הדיוטות של הרהורים מלבו להבריחתורה
 או לכוין ויכול מתפלל ואם בתפילה, לבו סיר שישיב כדי קצר, ופעםקצר,

 אם.
 יחשוב

 : יתחיל מאיין ושיודע הכרכה, לסיים לכן וקודם בתפילה יכוין המעם ישכח אפילובמעמים,
 בכונה להתפלל יכול ואין דעתו ונטרד לארץ לפניו ספר ונפל המתפללתמותג

 שהתחיל, ברכה יסיים שינביה וקורם בכונה ויתפלל הספריגביה
 : הבא ]ע"ב[ העולם נוחל בכונה המתפלל כי לארץ שהוא ספר יגביה אל בכונה מתפללואם
 יתפלל, שלא טוטב שישן יודע והוא להתפלל, עת ובא בהשכמה שעמד אישתמז,

 יכול ישן שמים ירא )א( ואם בביתו, יתפלל הכנסת בבית שהולכיםוקורם
 : פתאום שינה תחטפנו שלא כרי החרר בתוךללכת

 והקהל שמע, קרית שעת אין עדיין אם ישתבח, לאחר ברכו כשאוסריםתסח.
 הברכות אבל שמע, קרית הקהל עם יאמר שמע קריתאומרים

 ברכות י"ח יתפלל ונם אור, יוצר שכתוך וכרוך קדוש מפני ציבור, שליח מפיישמע
 עם שמע את יקרא שמע קרית זמן הניע כשכבר הכנטת מבית כשיצאו כך ואחרעמהם,
 הקהל, עם אמר שכבר יאמר לא לציון ובא ולמנצח לדוד תהילה אבל ויתפלל,ברכותיה
 יום, מבעוד להתפלל לציבור והניחו )א( הכוכבים, צאת לאחר דינם וברכותיה שמעקרית

 צאת לאחר קורין שמים ויראי ושוכחים, קודם אוכלים היו זטנה עד שוהים היו אםכי
 : ברכותיה וכןהכוכבים

 לברך להספיק יוכל ולא ויתעלה, יתברך לומר ורנילים בינו וכשאומריםתמת.
 : ברכו שאומרים בשעה בלחישה לוטר שרגילים הברכה אותהיעזוב

  הציצית על לברך השעה עדיין הניע ולא הננסת לבית בהשכמה הלט אםתן,
 שהיה או ציצית ועל תפילין על יברך לא שעה שבאותה מוטב התפיליןועל

 השבחות שבתוך מפני ברכה, בלא יחזירן ממקומם, נתמוטטו כך ואחר עליהם ובירךיום
 ההזן כשיתחיל יברך בכך, מה תאמר ואם עליהם, לברך להספיק )א( יוכל לאשלרש
 ועל ציצית על ויברך אותה יבטל ולכך במרוצה אלא להשיג יוכל לא אז אוריוצר
 קראינו, ביום יענינו המלך כגון פרק לסוף הניעו ואם התורה, מן שהן מפני )כ(תפילין
 התפילין על או יברך אומר במשך אם לתויה מזמור או ביתך יושבי אשרי שיתחילקודם
 יברך ואז ברכו עד ימתין להשינ יוכל לא שטא ממהרים הפריצים ואם שעה הניעהאם

 : וציצית התפיליםעל
 "טמע.6(

 הרירה, טן הן שאז מפגי הי" כשיאיר ~כוץ כאן %שגגתיס:שתמת)6ןציתליצ:ג.א' כו'. ללכת יכול בכיתו אפילו להילל יוכל שלא ר"ל יישן שמא צ"ל אולי )6(רגמו.
 ט'ואם
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181 חסידיםמטר

 היו כי בתפילתן, אחת שעה שוהין היו הראשונים המידים )א(תנא,
 שוהיי

 כל קודם
 ברוך תהילתך, יגיד ופי תפתח שפתי ה' לומר שרוצים כגוןברכה

 לבם, שיכוונו ער שותקין וברכה ברכה כל וכן לבם, שיכוין עד שותקין שמוציאיןקודם
 ציבור ששליח מפני לעשות איפשר אי ועתה לכויז כדי שותק מכוין היה לאואם
 ישתיק אבות בברכת ברוך שיתחיל קודם מקום מכל מסיים היה לא וגה קרושה יאמריצמא

 : להתחלה הברכה ימור היא כי לברכה שיכויןעד
 סו( לב )שם ישורון כאל פיז נו( שם )שם מלך בישורון וירי ה( לג לדבריםרזנת.

 רון ושיר ישורון רון שיר )א( ישורון בתורה ישורון נ' הרי ישורוןוישמן
 ט( קלב )תהלים ג' וכנגרן בעונתן תפילות ג' שמקיימין ותיקן בגיממריא ישרוןלהפך
 ירננו רנן וחסידיה ישע אלביש וכהניה טז( ליצם ירננו וחמיריך צדק ילבשוכהניך
 כתיב ובישעיה תפילות גי הרי משכבותם על ירננו בכבור חסידים יעדו ה( קמט)שם
 1W~p לזכר והודו חסידיו להי ומרו ה( ל )תהלים כננרו בו בהרתי וישורון ב( מד"שעיה
 עם אוהה גומרין הוותיקין אמרו ולכך המוספין כנגר שכפל ירננו רנן או המוספיןכננר

 : עונתה לקיים צופין לשון אשורינו לשון ישורון חמהרימדומי
 ועמך כא( ס )ישעיה צדיקים כשכולם מלך הדרת עם ברוב נח( יד )משליתנג.

 ו( ד )קהלת במעט טוב יותר לאו אם ארץ יירשו לעולם צדיקיםכלם
 לעשותה יכולים יחידים שאין המצוה אם עמלי( חפנים ממלא נחת נף סלאמוב
 אנחנו נקדים שנים אסרו אם ולהלבישו לרחצו המת בעיסקי כגון נרולים בטרדיםאלא
 יותר היו ואו גרול מת כגון שם מרובים שיהו צריך והיה גרול שכר לנו שיהאכדי
 או יסריח שלא המת לכבוד מקדימים ואם חוטאים נמצאו המת צורכי עושיםבטוב

 עושים. בטוב יבקעשלא
 היום קירש כנר או מלך הררת עם ברוב לומר יתכן לא טנאה עת הניע אםתנד.

 יפסידו שלא וגם מלאכה יעשו שלא יתפללו יהירים אפילו שבתבערב
 המנחה.עת

 חנינא ר' עשה וכן )א( לבם שיכוונו כרי תחנון בשעת פניהם שמכמין מהתנה."
 בציבור אבל )ב( שהתחנן בשעה ברכיו בין פניו ששם כאליהו דוסאבן

 על התחנון בתוך בוכה שהיה בשעה כן עשה ואלישע פניהם את ושכסין יתכןלא
 העולם בפני ודוקא כיהושע נדול שיהא עד יתכן לא פניו על ליפול אבל חזאלדבר
 בתפילה אכל קטן נ'[ ]דף בתחנון פניו לכסות צריך זה טפל הפץ אם בסתראבל
 אותו שמנטלים ניגונים קול ושמע ובתפילתו שמתפלל ומי הוצרכו לא ארוכהשהיא

 ישתבש. ולא ניגון באותו התפילה ידברמכוונתו
 לפניו יעמור היאך הוא עובר אם עובר ה' והנה ה' לפני בהר ועמרת יא( יט )מ"אתנו.

 מי ממנו, עוברת שכינה מתי להתפלל העומד ארם לנו מנידאלא
 בחמימות או נרול רעש כששומע או ה' ברוח לא וזהו גדולה רוח במקום בשרהשעומד
 דקה ברמסה אלא לכוין אפשר שאי לפי ה' באש לא ה' ברעש לא זהוחזקה

 לבו. שיכוין כדי שתיקה צריךכשמתפללין
 כעסו בשעת להתפלל ואין זעם, של פטם )א( לך והניהתי ילכו פני יד( לנ )שמותוזנו.

)6Ih$# קש טל l"'PO 1 ,ס טמן נ( טט"9. נשטן גס ינססDPS סססטפ"1. קיי 

 %. ז' ברשת "(תנץ, חירושלמי. בשם אין ד"ה טסי ב' כ"כ ~nStA % בי. ל"ר ברכות )6(תנה. החמה. הנץ עם איתא ולטיט ב' ט' ברכות )נ( רון. ישר צ"ל )6(תעב. ב'. " ברכות )6(טנא.
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 תפלת ותנינן קמייתא שעי בתלת ורתח יום ככל זועם ואל יב( ו )תהליםהכתי
 שיש מנואץ שמי היום כל ותמיד ה( נב )ישעיה כתיב ועוד שעות ארבע עדהשחר
 אין אלא תפילה של עונה מתי כן אם הלילה וכל היום כל אותו שמכעיסיןרשעים
 אפילו רצון יש ארמ לשאר אבל נביא כמו היורע בו שכועס דבר אותו עללהתפלל

 תזכור. רחם ברוגז כ( נ )חבקוק שנאמר הכעםבשעת
 קל עלי להשתנע שם( )שם וכתיב ביתי אל יבא הזה הנה פז( כא )ש"אשנח.

 כוונות שנומל )א( ועוד הכנסת לבית להכנם למשונע מניחין שאיןוחוטר
 עליו.ומשחקין

 אציליו ותחת צלעיו נגד שמנולה או מנולה ולבו כנריו שקרועין )א( מיתנתזי
 ולא בשרו נילוי מפני ולסגור ארון ולפתוח מפר כנגר לעמוד יתכןלא
 הארון. פני וכנגד הספר פני כנגד להגלותיתכן

 נכו יפנה שלא המורח מן ופניו שכמו יפנה לא הקרש ארון שפותה אדםתמול
 הארון. מן אמות ר' ברחוק אלא אסות ד' בתוך הארון כלפיואחוריו

 לו אמר בישיבה יושבין הקהל ראשי והיו הכנסת בית בחצר התפלל אחדתמא.
 שאינם רבר מרברים הקהל ראשי שמא בבית להתפלל לך מוטבהחנם
 בכית. להתפלל לך מוב לכך אדם שידערוצים

 בבית שישב לאדם לו מופב תפלה ומענבים הננסת בנית כשקובלים 3(כמב.
 לו טופב הכנסת בית לסגור שחפצים רואה אם בתורהלעסוק

 הקהל מראשי אחד אכל יותר יעכבו שמא כי מנחה הצבור קודם שיתפלללאדם
 בביתי בתורה ואעסוק אלך מתפללים שאין כיון עומר לו יתכן לא בקהלכשמדברים

 ומעכב בתורה קראו כבר ואם תפלה המעכבים ביר וימחה נשמעין שדבריולפי
 דבר שום יודע ואם לחוץ אדם שיצא יתכן לא בארון תורה ספר מלהכניסהמערער
 ועוזבי כח( א )ישעיה ואמר נפיק לגברא נברא בין ראמרו ואע"פ הכנסת בביתיאמר
 שאינו ההולך נראה תורה ספר מלהכנם אחד וממונע וכיון תורה ספר העוזב יכלוה'

 אם אבל לתורה כביר ותנו וזהו תורה ספר כשמכניסין לעמוד שצריך ועודחושש
 וגל שבתורהד( תעשה לא את שדוהה הבריות כבוד גדול נאמר עליו לנקביוצריך
 והפוביס הפצו שיעשו הקהל את לדחוק רוצה ובזה מלהכנס תורה ספרהמונע
 אל יבא אל פלוני איש עליו שתצעוק תורה עתירה עושה אתה כדין שלאאומרים
 אומרים והפובים תפילה המעכב ואסם( נשמתו על עליו מכריזין כך לשלוםמקומו
 ביניהם. יהיה לא לעתיד ומתפללים משתחוים כשהצדיקים עוש" אתה כדיןשלא
 למקומה תורה מפר להשיב הקובל מניח היה ולא קובלים היו אחת טעםתסג,

 עת שתעבור קודם מיושב )א( תתפלל אחר ואמר תענית והיהבארון
  היה שאם מזכיה ופעה יכלל ה' ועוזבי כח( א )ישעיה תורה ספר תעזוב ולאהמנחה
 יצא לאו( בתורה שקורין בשעה אלא יכלו ה' ועוזבי נאמר ולא בעמידה יתפללרוצה

 להקיא. או לנקביו צריך כן אם אלא התפילה כל שיסיימו עד הכנסת מניתאדם

 לאחר פוביס מעשים בה והיו לתפלה מקרמת שהיתה בזקנה מעשהתמד."
 סט"ע סי' ט"ו ל  סט"1. ג( ספיח. h'b) "93 א ג( סטנו. קי' לקק גט6 א קיטן6(

 ססי"נ. 1( י"ס. ס" נסך וינפל ססט"י ס" נגדטס ל D"p. ס( ק"ו. חיי וטילן טשןשרפק,

 שטסטר. 1"'ל לל(מליו.

 ל2% "  "ים:נו'נב"..ויע-4ב "4מ4:'הנ
 ה; ושיטיטשהז
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 אותי דנים להם אסרה עוקם באותו מה לה אמרו לטובים בחלום באהמותה
  מכיניהם אותי מנרשין ובטטינה בשמחה וצדקניות צדיקים שאר ונאשר נדופיםבדינין
 ולא קדושה בסדר הכנסת מבית לצאת ]ע"ב[ רגילה הייתי בחיים נשהייתיואמרה

  הננסת. מבית שיוצאים ער מטחנתהייתי
 שפחתה ושלחה תפלה הקהל שסיימו קודם הננסת טבית יצאה אחת  אשהתמהה(

 מה לאשתו שאל הכנסת מבית כשיצא מפתח לה לשלוחלבעלה
 ללכת שצריכות המשכומת להם  להחליף באו טיוח כי אמרה הטפתחות מןהוצרכת
 אחר שלחת ונם הכנסת מבית שיצאת פשעת הרי בעלה לה אמר תיפלהלבית

 הקרש את דחית הרי תיפלן לבית תלכנה שהן הטשכונות להן ליתן כדיהטפתחות
 התועבה.מפני

 וילך התפלל שלא אדם יש שאם הכנסת בית דלתי למנור )א( גדולה מצוהתטו.
 פעמים כי בביתו יתפלל ולא הכנסת בבית המתאחר וימצא הכנסתלבית

 וכן הטתפלל זה יתפחד ולא יתפלל בכוונה אלא מפיו ברכה יזרוק ולא מטונףביתו
 תפילה. אחר אחת ושעה תפילה קודם אחת שעה יושבים היו הראשונים הסירים )ב(אמרו
 הכנסת בית של הדלת  הוא  לסגור נרי  לשמש  שובר  שהיה  אחר באדם ומעשהתמו.

 בעמידה אומר היה לשבה ועלינו הקב"ה לפני תחנונים אומיוהיה
 לו. הראוי במקום ומשתחוה כורעוהיה

 בחשך לצאת ושתאחר הכנסת לבית בהשך שתלך יתכן לא נחורה )א( אשה 3(תמת.
 בעלה עם תלך כן אם אלא היום שתאיר עד תלד שלא פוביותר
 לבדה. ולא אחיה עםאו

 לכך במשקל יפים נוים שירי הפריצים אומרים היו ישראל נשגלו )א( דע ג(תסה,
 בחרז.ם.התחילו

 בשירות עליהם מיוסד שמם ולא )נ( הרוזות עושין פייטנין היו לא בראשונה )א(תע.
 וברכות יסדום לא שמם להזכיר בשביל כי וכתובים נביאיםתורה

 סספ"ד.  נרפס ג( רפ"י. ג( סטפן.6(
- -

 ברכות תעוין הסוגר הוא ויהיה בביהכ"נ האחרון הוא שיהיה 'שתדל אחי שכל ר"ל )6(רנננו.
 ב'. יו"ר ברכות )נ( *w~ty. הר". מנהג היה שכן שהביאו המתפלל תוד"ה א'ו'
 ציילנית. בתולה א': כ"י סוטה )6(תמח.
 ע"ז להעיר ויש הרקרוק חיק פרחון יר"ש הערוך במחברת כן כתב הזה הסימן יצרי )6(תמט,

 שטובלים ישמעאלים גוים בפני השם קרוש מפני ' רצ"ח סי' תשובה בשערי גאון ר"הממ"ש
 בזה. ודי כ"ז כ"ט בראשית להורה בפירושו הרמב"ן מ"ש ויעוין לטבול. ג"כ הישראל צריךלקרי
 להחליט יוכל ומי הפיטנים איו בחרוזים ציארך תתקפ"ג: רמז השירים שיר בילקוט )6(רקע,

 תורה ברברי חורזים שהע בשעה בחרוזים: צוארך פשק שיה"ש המדרש שנת היתהשלא
 הפייטנים עי מסיני כנתינתן שמפיס הדברים והיו ט' לככובים ומנביאים לנביאים תורהומדברי

 למיחרז הלע אית שם שאמש מה כן תו"ך1 תורה ואגדה מדרש בדבריהם שמקרביםוהמשוררים
 שם ייטול הרוצה כל ולא וחכמה כשרון כשן היתה החרוזים עשית כי לנו מרמז למיקדה ידעולא
 לנביאים תורה דברי מחריז שהיה פט"ז ויקרא רבה במירש אמש עזאי בן ועל ויטול, 'באחורז

 בחרוזים ששה תהי אל : ב' ב"ה חולין רב שאטר במה ירגיש לא ומי לכאוביםונביאים
 מלאכה טיב יודעים שאינם אלה על בפיהם שגורה היתה בחרוזים שוטה ע ומליצה סימן זההרי
 גירסת )כשי חכם גערת לשמוע טוב פסוק קהלת רבה המדרש רמז ontsyl בה ומשתמשיםזו

 מרגניתא רו כמו .פיוטים תפלות ממסדרי היה )רב( א התפלה, פקבע שמטיפיןוהחזנין
 תיקן רב כי y11Y ה' דעת אשר ה"ה( פ"א ר"ה ~רושלמי רב דבי תקיעתא בי( ל"ג )ברכות רברבי

 )רב( שהיה כהום: קע"ת סי' תשובה כשערי שנדפסו דתסידותא מלי ובעשרה לר"ת טוטףתפלת
 אבשלום יד בפירושו עראמה הר"י כתב האלה  ברברית  ~י( התיבה. לפני לירד רגיל והיה ערבקולו
 יוצר קששת בסלוק המשורר ז"ל גבירול בן להר"ש שקרה כמו וז"ל: חיל אשת פרשת משליעל
 שם טעה'1 בהצגת תעלה שלא עד השיר בדרכי לבו שגבה ארוכים פיוטים שם שיסר יוהכ"פשל
 המפורש שם הזכרת היתה כאלו פעמים כמה וכנויו אביו ושם שמו המזכירות האותיות חכרתחלת
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 עושים שהרשעים ומאחר בארוגות ולא מיומה שמם אין הגדולה כנטת אנשישתיקנום
 שוא אך יג( לה )איוב ישמע הרשעים שפיוטי יתכן איך כי כלום נאסר לאפיוטים
 רשעים יאמרו שלא וכדי צדיקים של פיוט איזה יורעים היו ולא אל ישמעלא

 טוב  הלשין ושאין הפיוט עשה צדיק אם בפיוטיהם שמם הצדיקים תיקנוםאמרום
 לטובה מכר הפיוט שעשה מי שזכות צדיקים של שיאמרו מוטב הרשעבפייותי
 לעשות הצדיקים שהתחילו ומון פיוטיהם לאומרי לרעה נזכרת הרשעים ורשעתלאומרו
 מקנאים והיו אותם עשינו אנו לומר הרשעים יוכלו ולא בהם רמוז ושמםפיוטים
 ולכך קרוביהם פיוטי מתפללים היו הרשעים  יר  ומשנברה  %הם יהיה הבבורועתה

 הצדיקים שיתנו מי  אלא מתפללין יהיו שלא תקנו הצדיקים יר וכשנברה רבותפורענות
 יאמרו ולא רשע יתפלל שלא כדי תתפלל זה לו שאומרים והפיוט להתפללרשות
 היה העם ושאר המתפלל אומרים והתחילו רשויות ועשו הנון שאינו מי שלפיוטים
 או נטלים דברים ידברו פן עמהם לומר  הפיוטים והתחילו שותקים שהיו לטורהלהם
 מתמללים היו או רשעים של פיוטים אומרים שהיו לפי רשויות ותקנו ישניםיהיו

 שנאתיה כן על בקולה עלי נתנה ח( יב )ירמיה וכתיב בקול ומנגנים הגוניםשאינם
 ועוד מתפללים הצריקים שברשות שידעו הרשות אומרים היו הראוים עומדיםוכשהיו
 תלמירים אלא בתורה קורין היו לא ומתחילה ברשות שמוכיח כמו מרעיד עומרהיה

 עמד ברשות אם יודעין היו ולא אותו קורין היו הנון חתן וכשהיה לכך המוכניןחכמים
 ידי וכשנברה עמד הצדיקים שמרשות שידעו חתנים של הרשויות לעשותוהתחילו

  התחילו. כבוד אוהבי הרשעים ויד שוהד אוהביהזנים
  מתקופפות היו ונם לחונים שוחר לתת התחילו בראשית וחתן תורה  חתן  עגםתעא.

 יקרא  ציבור ששליח התחילו לעמור ממשפחתו אומרת זאתהמשפחות
 ולאק( הכל קורין שוחד  החמין שקבלו  ומעת רעתן להפיס כרי הארץ עמי  אףבתורה
 השוד שאדם דבר כל על  ואף עליהן החשור את עריות  בפרשת  יקרא שהחזןיתכן
 יעמד שראובן נ"א[ ]דף איפשר אי )א( אמרו שהרי ההזן אותו שיקרא יתכןלא

 שלא ועוד חטא שלא אלא חטא אם אביו אשת עם שכב ארור כ( בז ברבריםויאמר
 פניו.ילבין

 שיצא לשמוע שהפץ שכל בלבו יכוין ושבחות ברכות הכנסת בבית שאומר אדםתעב.3(
  פעמים השומעים להוציא שיכון עד )א( חובתו ירי יצא שלא לפי חובתוידי

 כרי הפסוקים בין יפסוק לפסוק  אדם בא ואם פוסק והוא מחוטמו ומשליך רקשארם
  המלך אלהי ארוממך בגון אחר פסוק מפיר  בין  לעצור יכול ואם  באמצע יפסוקשלא
  כשיאמר שכן וכל וער לעולם שטך ואברכה שיסיים עד יפסוק ולא ירוקשלא

 אפשר שאי רוק לו מרמן ואם המלך אלהי מוסיף מה על כי יפסיק שלאארוממך

 שלא כדי מגרונו או טהוממו להשליך קודם יקדים לכך כרחו בעל הרי השבהלומר

 וכיוצא ומהולל ה' יאמר מפסיק היה אם גרול כנון  החבור באטצע להפסיקיצטרך
 שימשוך עד רוק בלעו עד להפסיק וצריך יגע כשהיה בעצמו רואה היה אחד וחכםבו.
 בנדיבים תבטחו אל כגון טעלה של בשבח מדבר שאין במקום עד מפסיק והיהרוחו

 להפסיק לו יש כרהו שבעל כיון אבל שבח יש והכל )ב( תשועה 11 שאין ארםבבן
  ססי'ש. ג( מ"ע.6(

 1ש4 פעמים די אם כי קצת דעת לפי במקרש נזכר לא המקורש השם  ואף בו תלויה היוםשגפרת
 לזה. הסכים כי מהנראה תרס"ה סי' ח"ג הרדב"ז וגם כו' מספראין

 ב'. מה שבת )6(תעא,

 מקום. בכל גח"ט לחפסיק אטור ולכך ר"ל )3( בי. כ"ח ר"ה דאיתא ונטו חשומע י"ל )6(תעב.
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 השמש את וכגון אדום אלופי נבהלו אז כגון שבח בו שיש במקום שיפסיק טוביותר
 שאסר האמורי מלך לסיחזן וכן נרולים אורים לעושה אמר כבר שהרי ביוםלמטשלת
 כמלים דברים לדבר אסור מקום בכל להפסיק חנם על אבל גדולים מלכיםלטנה

 כך. יעשה אז להפסיק לו אפשר כשאי אבל בגתים תורה דבריואפילו
 אם מלך ה' בנוים ויאמרו שאמר כגון ישתוק אם לטעות שיבא במקום ואםתעג.6(

 חילוף או מלך ה' יאמרו הים ירעם לומר כשיצטרכו שמא הואישתוק
 סתשנות רבות יאסרו שפא עטים טהשנות הניא בשבוז אמרו שכבר במקום ישתוקאם
 לומר בשבאים וכן הלוף או תעמוד לעולם ה' עצת לומר צריכים אם אישבלב
 שיש מקום בכל וכן בחלופו או ויחי אמר הוא כי יאמרו אם אלהיו שה' הגויאשרי
 לאחר כגון לחשות עון יש מקום באיזה יראה לכך יטעה פן ישתוק אללטעות
 נאמר לכך בו כיוצא וכל לכל ה' יאמרו איך כך ואחר ישתוק שלא טובשיאמרו

 לרבר. ועת להשות עת 1( נ)קהלת
 דאתי ובדברים שוים דברים בראשי מגיעים הציבור כשהיו באחד מעשהירעד.

 ואחר קורם לאומרן ממהר היה הכנסת בבית שקורין במה בהולמיטעי
 מכוונים שאינם מקצתם יפעו פן ירא ואני לטעות שבא במקום כי אטר הציבור עםכך

 טוב אטעה ואם מלומר ימנעו ולא יתביישו שלא כדי תחילה טיכיר אני לכךויטעו
 לא נתן לא אם כנון לטעות שבא במקום ודווקא אחרים יתביישו ולא אנישאתבייש

 )רהוב שנאסר ימהרו שלא כדי ירוץ לא מקומות בשאר אבל לשני ראשון ביןעיכב
 אחר קול העם כל ויען ג( נד )שמות וכת' ולמשררים למחצרים כאחר ויהי יג(ה

 להורות. וגו' קול להשמיע ינ( ה)דה'ב
 חולה על להתפלל או ברכות  טפח שהוא אחד לדבר "פץ כשאדםתעה.

 אבל רפאינו כגון צריך שהוא למה לבו יכוין אם פרנסה עלאו
 שאומרים תפילה עיון  וזהו  לבוין  wwin  אינו רופא ה' אתה ברוך אומרכשהוא
 בברכה המתכוין אבל חושש אינו שמים רצון ולתקנת חושש הוא לתקנתוהמלאכים
 שהרי שמי ידע כי אשנבהו ואפלטהו חשק בי כי יד( צא לתהלים הקב"האומר

 שאל. שלא טה אף לו ונתן הקב"ה רצון תקנת החכמה שאלשלמה
 על להתפלל צריך ואם השנים בברכת לבו את מכוין לפרנסה "צריך אדםתעו*

 לבי נשבר צרכיי על הנה בלבו ויחשב בוכה אוהבו חולי ועלחולים
 הדיופ צורך שהוא לבו כיון חולים בברכת אם שכן כל לא שסים הפצי ועלובוכה
 ובבונה לבו את שיכוין שצריך קדוש ואתה ומחיה מגן טורים בברכת שכןכל

 עליהן. הלב שאין ברכות ובשארירושלים
 עושה אלהיו הי על שברו בעזרו יעקב שאל אשרי 0 ו ה קמו )שם כתיבתעו.

ן
 ]ע"ב[ עשה לעולם אמת השמר בם אשר כל ואת הים את וארץ שמים

  אלא אמת לשומר וארץ שסים עושה עניין מה לרעבים לחם נותן לעשוקיםמשפפ
 לויתן יהלכון אניות שם כח( מ כו קר )שם וגהו בעתו אחד לכל נזר בראשיתמימי
 תפתח ילקטון להם תתן בעתו אכלם לתת ישברון אליך כלם בו לשחק יצרתזה
 בעתו אוכלם את לתת כתיב בעתו אחר לכל גזר בראשית מימי הרי פוב ישכעוןידך
 מתפללים היו ישראל אלא בעתו אכלם את להם נותן ואתה סו( קמה )שםוכתיב
 ארם אם ישברון אליך כולם ירד שכבר אע"פ ובבקר מחר של על בערב על יוםבכל
 כי הושש היה לא שנים בכמה צומחת הארץ היתה לא ואפילו הרבה לו ישעשיר

 על ומתפללין כשמתענין ולהתענות להתפלל צריך אעפ"כ שובע מלאיםאוצרותיו
 שת"ס.6(
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 אליך כלום צריכין אין שלעצמן אע"פ בעתו את.אוכלם להם נותן ואתה ונהוהנשטים
 בהמות של אכלם ואת אכלם את וכתיב אכלם כתיב לתת וזהו שצריכיןישברו
 התבואה להגיע שקרוב ונם מהמורה כדי וגוויה גוויה לכל תן אומר החיות ביןוההולך
 לא בעתם בעתו אכלם . . . וכתיב. לבהמה אף שתהא תקלקל שלא שחתלהיות
 גשמים בלא יפה בעתו השעורים קציר שיבא מאכל של בעתו בעתו אלאנאסר
 בעת נוראת והחמה בעתם שהנשמים בעתו דבר וכל בעתו והיין בעתו חטיםוקציר
 חייב כשאדם אהד כתובים שני ולמה נהנה של בעתו אחר דבר החמה חוםשצריך
 שחייבים ולמי למושל לתת הרבה שיהא רחמים לבקש צריך הרי למושל אולאחרים
 ולו ולאורחים לצדקה כגון יתן לו יהיה שאם לתת שחפץ למי לאוכלם ואחדלפרוע
 לכל לחם נותן כה( קלו )שם וכתיב לרעיבים לחם נותן יתן לא יהיה לא ואםולביתו
 יאכלו. עברי הנה יג( סח )ישעיה שנאמר לעתיד מדבר יהודי שאין אע"פ )א(בשר
 לי מועיל ומה הרבה חבואה לי יש הנה  השובע בשעת שאמר נאחד מעשהתעח.

 מידת למכור צריך אני מנעלים לשני צריך כשאני שובע יש כךכל
 לי יש כי עשיר הייתי ביוקר מעט תבואה היתה אם כי מנעלים שני לקנותתבואה
 אתה תקנתך שבשביל כיון לו אמרו בזול יתנו אם יועיל ומה בשדה הרבהתבואה

 יבקש אל לכן הקציר קורם טת היה וכן בקציר תהיה לא שמא העולם בקלקלתחפץ
 חושש ואינו העולם בתקנת חפץ שהוא וכל תקנתו בשביל לאחרים תקלה שהואארם

 כולו העולם כל שאמר חנינא ור' יעשה)א( תקנתו נם העולם תקנת קורםבתקנתו
 והנשם רבים לצרכי הלך חנינא ר' שמא מפני הגשם ונעצר בצער וחנינאבנחת
 בעבורו יעשה אם המקום לפני חיבתו את מנסה חנינא ר' שמא אחר דברמעכבו
 פעם עושה היה לא היכתו כשכיל שעשה שידע וכיון בשבילו רבים צרכילנפל
 ונעשה )נ( גשם שירד רחמים שביקש ורבא )ב( כן אומר היה לא נשטים כשהיואחרת

 לך ויש אתה עשיר אם כמוך לרעך ואהבת יח( יט )ויקרא הוה. נוי בשבילנזוף
 רבים תקנת נעשית שתהא טוטב השובע על  )ב בכל תתפלל הרבה ויין הרבהתבואה
 יודע ראובן יאמר לא שמעון בבת ראובן חפץ אם כיצר לרעה. תתאוה ואלמתקנתך
 בתקנתו יעסוק ולא לי נותנה היה או עני שהיה יתן ומי בתו לי יתן לא ששטעוןאני

 והעשירים אחד ממקום דבר שום או יין או הבואה להביא רוצים שאם לאחריםכשחב
 או ביוקר שלהן את מוכרים שיהו כרי המביאים מן יקנו שלא תקנה לעשותהפיצים

 תקנה. באותה יהיה אל חטא ירא כל בדבר נפסדים שהעניים קנםלקנוס

  שמסיימים  לאחר  הקהל מן אחד היה בהשכמה בלילה סליחות  כשאומרים 6(תער*
 לו אמר אומר היה לא ושבחות ברכות אומרים ונשהיויוצא

 שזה לפי אמר חושש אינך ובשבחות אומר אתה שהמליחות דעתיך מאי אחרזקן
 כי תועבה תפלתו נם תורה משמוע אזנו מסיר ט( כח )משלי לו אמר יוםבכל

  החבם  ושמע  וחכמים  נביאים תיקנו  והברכות והסליחות נאמרו הקרש ברוההמבההלן
 הם הפסוקים להם אטר ממהרים היו והפשוקים במשך הקרוב'ץ  אומרים מביביושהיו

 יהו שלא )א( הפסוקים כך במשך מנגנים אתם שהקרובץ כשם הקרוב"ץ שמהםיסור
 בו נ"ב[ ]דף קצים כאילו פסוק שימהר ולא טפל הקדש ברוח  ואשר עיקרהפיוטים

 בתוכחתו. הקוץ אל יא( נ )משלי וכתיב עליהםולטורח
 נג"6.1(

 עברי רק לעתיד אבל יהודים לאינם אפית לחם התן עהה כ' וו"ל מצמגם מ((הגשוןתעז*
 א'. קל"ג חולין )נ( שם. שם % בי. כיד הענית)6(
 הקרובץ. שבהוך הפסוקים אומר ואיה כתוב: ק"ג סח הקטן בתשתםש)6(

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



187 חסידיםמפר

 שהיא תפלה היא איזו יב( כס )ירמיה וההפללתם והלכתם אותי וקראתםתפ.6(
 להושיע תפלה יתפלל ללכת צריך כשאדם או הרוכב כגוןבהליכה

 אדם בני מפני בכוונה להתפלל יכול ואינו בעיר נכנס כשאדם ד"א בדרך ואורב אויבמכל
 להתפלל נכון או פהור שיהא מקום אינו שבבית כשיודע או בדרך שיתפללמוטב
 פעמיו... לדרך וישם יהלך לפניו צדק יד( פה )תהלים וגהו והתפללתם והלכתםשם

 שילך ורמז אזנך אלהי )ב( הטה לרוד תפלה א( פו )תהלים )א( . . .תפא.
 לו ויבהר אדם ילך יום יום דלחתי על לשקוד לד( ח למשלי ויתפללמעם

 וברחוקה רחוקה ואחת קרובה אחת כנסיות בתי שתי בעירו יש אם לתפילהמקום
 בראוי שטתפללים במקום ברחוקה שילך טומב עומדים תרבות בלא ובקרובהבתרבות
 להתפלל יוכל ולא תרבות בלא שעוטרים ויודע בעירו אחת הכנמת בית ישואם

 הכנסת לבית ילך כך ואחר בכוונה שלו בעלייה ויתפלל שיקדים מוטבבכוונה
 קדושה.וישמע

 אמר והתפלל זכרינו בהם שכתוב תפילות השנה בראש מחבירו "טף אחדתפב.3(
 אעשה מה כן אם אמר ה' נאץ ברך ובצע ג( י )תהלים אחד זקןלו

 לך. עלתה לא הראשונה כי שנית והתפלל התפילות להשאיל ממנו תבקשאמר
 מתפלל שהוא בעור התפללתי שלא שכחתי אחד ואמר יהד יושבין שהיו שלשהתשג.

 בכוונה. יתפלל ולא לדבריהם ישמע שזה לפי זה עם זה יספרולא
 לאחד לדבר יכול רגלים מי עשה תינוק והנה תורה או המגילה את כשקוריןתפר.

 תורה דברי אין דבריך והאר פיך פתח שאסר)א( כסו מיםלהביא
 שרילנת. קרא לומר יכול הקורא כשמרלג שהרי באמצע וייבר טומאהמקבלין

רופה,"
 פסק ולא טתפלל שהנה אחר בהסיר טעשה )א( ברכות בממנת הנה

 שנספק אע"פ בתפילה עצמו על מחמיר ארם אם הרי ההגמוןבשביל
 אמרו וכן להתפלל שלא המלך שגזר אע'יפ דניאל שעשה כטו עושה כטוב נפשותסכנת
 ישבע. לא באמתס( אפילו לישבע שלא שנזהר מי וכןד( וכו')ג( כרוך נחש אפי')ב(
 יתכן לא אציליו ותחת צלעיו שמנולים או מנולה ולבו בגדיו שקרועים מי 0תפו.

 יהודי לשום יתכן ולא בשרו נילוי מפני ולסגור ארון ולפתוח ספרכננר
 לספר ארון עושין אין )א( טפחים י' וכפורת ארון הארון. ופני הספר פני כנגדלהנלות
 כגון אבן של וארון גבוה דבר על ישימוהו ארון וכשמשימין טפחים סי' פחותתורה
 דריסתו מקום יהיה לא בימה ונשעושה טפחים י' תורה ספר מושב מקום יגביהשלנו

 בארון. תורה שספר ממקום יותרגבוה
 בשמים לאדם יש אם ח( א )זכריה במצלה אשר ההרסים בין עמד והואי(תפי.

 המפות תחת או תורה בספרי טוב ריח שיהא כדי בארון אותםיתן
 התורה. ספרישל

 יפנה שלא המזרת מן ופניו שכסו יפנה לא הקדש ארון את שפותה אדםתפח.ס(
 הארון. מן אמות די ברחוק אלא אמות ד' בתוך הארון כלפי ואחוריונבו

 סגכ6ס Db~ ס( סססק5"ו. 3קי' 5ק%ן ,0 ומטין 6ט5"6, ד( סט"5. ג( חטע"ז. " יגדו.6(
 סי' 5עי5 כט51 60יין  עי %ג16 1(  בגדפה. סו5 וכן nwbs~ 6פ" (1b1b u~ao דוסקש 06 כ6ן:סק3
 ס"ס. 3ס" ג65% 01 ס( פחססקע"ס. ס" 5קק וט כעין ו(סיע.

 מעט. שילך המחכר למד טוה כי לדוד תפלה פעמיו לדרך פשט פה: שהסר נדאה ה(חפא.
 ה'. לפניי)3(

ש ימ( שיגו:. )6(תפה.  ויעפש. בי י'א יימא מ(תפו, טשו'ק. ויעה תתתקצ"1 סי' לקמן זה כעין 4( שם. 
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 בחול היה שאילו בשבת הקדש ארון של טפתיחות נאבדו פעם היה מעשהתפת.

 התורה ספר הסופר בבית והיה היה בשבת אבל המנעוליםמשברין
 לו אמרו הכנסת לבית חצרות דרך להביאה החכם אמר לבן גמשי תפורהשהיה
 ברכות תיקנו והיוצאין הנכנסין מפני הרי להם אמר לכפלה ברכה יברך היאךתלמידיו

 בכאן. שכן וכל )א(רבות
 אע"פ הוא פנום יאמרו שלא וסתמוהו מלה של בול שהביאו )א( מעשה ועודתץ.

 לא טברנין ואין לפניהם תורה ספר יאמרו וכן זבח עליו הקריבושלא
 לכם.אשמע

 הארם על כשיש ועור כמשאוי עליו יהי שלא חבילות מצות עושין אין)א(תצא.
 יקשור כנון כהלכתה אותה שינסור ער טצוה אותו על לבו הרי אחתמצוה

 ההפטרה על הקושר לב לאו אם )ב( ההפטרה לומר יתחיל ואם ויגמור תורהספר
 והתופש השנייה מפני הראשונה מצוה מלבו מבטל ]ע"ב[ היי הקשירה עלולא
 כי יעמוד אל בתורה לקרוא אותו יקראו אם הורה בשמחת שעלה כהן )ג( תורהספר

 סידו. תורה ספר יעזובלא
 כתיב שהרי להשתחוות צריך אינו לחוץ עפר ומוציא הכנסת הנית המכבדחצב,

 לחוץ הוציאו כשכבר אבל קדש בהדרת לה' השתחוו פ( צו)תהלים
 טחוייב הכנסת בית אחורי הולך ואם המצוה טן פפור במצוה העוסק ועורישתחוה

 פתח הארץ עם והשתחוו נ( סו )יחזקאל וכתיב ויצא השער ספתן עללהשתחוות
 ה'. לפני ובחדשים בשבתות ההואהשער

 לחומה בקרוב יזבל אל לנכל צריכה אם הקדש ארון אחורי נן שמתקן מיתצג.
 אסות.ארבע

 כשהיו הקרש ארון של מפתחות בירו והיו הכנסת לבית שנן "יה אחדתצה.
 של במפתח פותח היה מהרה טוצאין היו ולא שלו מפתחותמושלכין

 פותח אני פעמים כטה אמר לחול קדש שישתמש יתכן לא אחר זקן אמר הקדשארון
 שמא יתכן לא זה גם הזקן לו אמר סהרה לי מצויין כשאינם הארון את שליבטפתח
 אטר בהם לפתוח יוכלו שלא מפתיחות ותעשה ויגנבו הארון את יפתחו ביתךמבני

 הקרש. ארון שלך במפתח תפתח ולא לארון שנים לעשותסופב
  התורה טקיימי לצדיקים שצריך מלמד ב( לנ עיברים לסו דת אש מימינותצה.6(

 אורך . פס ג  למשלי  שנאמר  התורה  ובימין הנכבר  מימין לישב)א(
 מקומו לא כי ישב אנה מקפיד צדיק שום יהא לא שלום בעבור אבל בימינהימים
 ממנו לטעלה ולא כמוהו טובים שאינם לאחרים למטה יעוימוהו ואם יכברהו אדםשל
 מפני אם גדול בהן מפרישין היו הכפורים יום קודם ימים שבעת )ב( יקפיד3(.אל
 טמא שהוא מי והלא הכפורים ביום ולפנים לפני נכנס נרול וכהן טומאהספק
 יכנס לא בעזרה שיכנס וישראל ולוי כהן כל כן אם כרת חייב הוא הרי בעזרהונכנס
 ולפנים לפני נכנס הכפורים שביום לפי אלא מומאה טספק ימים ז' שיפרישוהועד

 ע"ג. נ( סס9'6.6(

 שיריעותיה בס"ת לקרות מותר הדחק דגשעת ג"כ פסק נ"א טיי הדשן בתרומת )6(תפץ.
 במשי.תפורות

 "סיג " ינ.2קי11 %( ?:יבם'ל'ו,?:ל1'
 אחר. מפעםיותר

 א'. ג' שם )נ( טסינו. גריל אי: 4ז סמא %תצה*
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 טתפלל היה גדול כהן שהרי תפילה נשמעת היתה הקטרת מקטירים שהיו טקוםואותו
 מכפנים כמו מבהוין נשמעת תפילה  היתה ואם הקדשים קדשי בבית קצרהתפילה
 קטרת תפלתי תכון ב( קמא )תהלים וכתיב ולפנים לפני להתפלל צריך היהלא

 שאמר לאחר להקטיר אם כי בית לו אבנה אשר אני ומי ה( ב )דה"ב וכתיבלפניך
 תהיה קטרת במקום לומר)ג( להקטיר להזכיר עור הוצרך עבודות ושארלהקטיר
 לך ויבנו בה וישבו מ( ה כ )שם וכתיב בית ננה להקטיר כתיב בכאן שהריתפילה
 לפני נעמדה ורעב ורבר שפוט חרב רעה עלינו תבוא אם לאמר לשמך מקדשבה

 להקטיר הרי ותושיע ותשמע מצרתנו אליך ונועק הוה בבית שמך כי ולפניך הזההבית
 בית בנו לכך כי תפילתם לשמוע ישראל בני בתוך לשכון אראה בענן כיולתפילה
 לומר הוצרך הזה הבית לפני נעמרה שאמר ואע"פ בטהרה שם שיתפללוהמקיש
 שכתוב לפי קטרת במקום שם יתפלל ולפנים לפני שנכנס גדול כהן כילהקטיר
 מקודש במקום הארון לפני נפל ויהושע הכפרת על אראה בענן כי ב( פזלויקרא
 כל עליו מזין והיו מעלות כמה לעשות נרוץ כהן צריך ולכך מקובלת תפילהיותר
 מז' אהד שנאדם המקורש כי ועוד ז' יום או ג' יום שמא )ה( ז' כננד )ד(ז'

 שאהיה דיי רבינו סשה אמר אמר )ו( האזינו בפרשת בספרי שהרי השרתשבטלאכי
 עד ההר ראש אל מלעלות הענן עיכב ימים ו' כי והטעם השרת שבטלאכי מזיאחד
 ארץ בבריות ואמר השמים מן עליונים בריות בעניין הללו ז' דוד אמר וכנגדן זייום
 ונרד אש תהומות וכל תנינים הארץ מן ה' את הללו ח( ז קמח )תהלים הארץמן

 מת טמא שנכנס מי על לכפר לומר ועור למעלה. ואחד למטה זי דם מזהוכננרם
 טז( טז )ויקרא וזהו אחד יום שרץ טמא כננד אחת ולמעלה וי וביום גי יום הזאתקודם
 אהד בו לוטר אין הברית מלאך שנקרא ואליהו )ז( ישראל בני טטוטאות וגויכפר
 הכבוד. בספר דבריו ושאר בארבע אליהו בשתים גבריאל באחת מיכאל )ח( א5אמו'
 עליהם מכפר ציבור של דבר העלם פר ולמה הכפורים ביום מתענין למהתצו.

 ולא בו( כה כד כב סו )במדבר שכתוב בע"ז וכן להם ונסלחהכהן
 ונו' לעולה אחד בקר בן פר העדה כל ועשו מג[ ]דף ונו' הטצות כ5 אתתעשו
 הצריכם ולא וכו' הגר ולנר ישראל בני ערת לכל ונסלח ונוי לחטאת אחד עזיםושעיר

 ביום נרול שכהן לפי אלא ולמה זדונות על אפיקו שמכפר תאמר ואםלהתענות
 אינה היום עבודת שכל )א( גדולים טרפים וטורח לישראל שליח נעשההכפורים
 ומראה סכנה לירי עצטו ומביא קידושים ועשרה ה' טבילות וטובל )ב( בו אלאכשירה
 )ג(קירה

' 

 חופש )ה( מלא ועור הלילה כל ישן ואינו )ד( ואיטלע קירה אחוי ולוי
 בשלום )ז( כשנכנס עושה היה פוב ויום ולפנים לפניי ונכנס שבמקדש קשהעבורה
 נפשו ומשים בעיניו שינה ואין רבים בפרחים העולם כל של ששליה מפניהרי
 העולסה( כל של ששליח מפני הרי הכל כהלכה שיעשה להתענות צריכים הריבכפו

 מתכפרים הזדונות שאף גרול כהן וכן ישראל עון את ונשא שצם ידי עלויחזקאל
 שפל. כ"6(

 יש שביעיות הרבה כי להשלים בידי ואין כאן יש הניכר חסרון )י( ב'. קמ"א וכוח"ט יערן)ג(
 השבעה( מספר )ר"ל ההקץ שלזה ידעת וכבר שכתב: במורה לשלישי מ"ג בפרק רמב"םהעת
 ש"ץ. פיסקא )ו( ב'. ח' 'ומא "( התוריים. בענינים שד הוא וכן הטבעיים בענינים גדולמשא
 שנאמר הברית למלאך כמר מושב עושים שיהו חכמים התקיט מכאן מכ"ט: דר"א בפרקי0(

 אליהו ליה איזדמן שעתא גההוא צ"ג: לך לך ובזהר בא הנה חפצים אתם אשר הבריתומלאך
 גי. ר' ברכות )ס( כוי. טאסין בארבע עלמאוטאס

 צ"ל )ס( בי. י"ס יומא )ו( א'. ב"ה תענית )ג( %. ל' שם )נ( ב'. ל"ג יימא "(תעד*
 בש*ס. וידא צ'ק 0( ג/ ע' שם )ל ב/ מ"ז ביומא והוא שבמקרש קשה עצורהחופניו
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 במקום שלהם מליץ שולחים כשהציבור הרי עליכם יכפר הזה ביום כי ל( טז )ויקראו1ה1
 הכהן על וישראל רור בעבור נפשו מסנף היה מפיבושת וכן עליו להתפלל צריכיםסכנה
 לא שאם לשלום שישוב עליו לבקש יכול לטרחקים נוי ששלח יהורי6( וכןהטכפר

 היהודים. על יעלילו שמא חיישוב
 צריכים שאנו לפי הכפורים וביום השנה בראש עלת אוסרים שאין מה י(תצי,

 אמת פעמים ו' כנגח פעמים ו' אמת בו ויש כהלכתו ויציב אמתלומר
 בזה כיוצא את אלהים וירא לעשות, אלהים ברא כגון התיבות בסוףשבבראשית

 ותחלת הואיל מעשיך תחלת היום זה אומר השנה ובראש רמוז אטת פעמים ו'תטצא
 היינו ואלו מעשיו בתחלת שכתוב אמת פעמים ו' לומר אנו צריכים הואמעשיו
 מעשיו תחלת אינו הכפורים יום תאמר ואם אמת פעמים מחטרים היינו חלתאומרים
 ויום הכפורים יום עד תלויים שבינוניים לפי השנה לראש הוא תשלומים מקוםמכל
 חותמו אמת הכפורים ויום השנה וראש הכפורים יום רמוז עולם של בתחלתו הואהדין
 ובמה את אלהים בברא אטת וכסדרו אלהים ברא בבראשית למפרע כתיבתוואטת
 ימי כל עור כב( ח )בראשית כדאמרי' לשנה ראש הוא השנה שראש יודעיםאנו

 נמצא כסלו וחצי ומרחשון תשרי חצי ורע )א( ואמרינן וחם וקר וקציר זרעהארץ
 לשנה ראש הוא השנה ראש אלמא הפסוק תחלת הוא וזרע בתשרי מתחילשזרע
 לנלותנו שנה וחטש כעשרים א( )מ ביחזקאל רכתיב ראש כן כמו קרוי הכפוריםויום

 ראש כי לך דע ועור השנה ראש קרוי בעשור אלמא לחדש בעשור השנהבראש
 )ב( שנה אחרית ועד השנה מרשית יב( יא )רברים רכתיב לשנה ראש הואהשנה

 העולם נידון השנה שבראש )נ( רבותינו דרשו ועוד מתשרי זהו א' חסרוטראשית
 אלמא השנה מראשית בה אלהיך הי עיני שם( )שם דכתיב הנשמים עלאף

 ונ"ב שבתות נ"ב כנגר תיבות נ"ב אחר יום עד ומבראשית השנה ראש הואדראשית
 דבתיב והיינו הכפורים יום הוא יום אותו הרי שס"ה והשנה ימים שס"ד הםשבועות
 בשנה שנשאר אהב יום כלומר בשנה אחת לר( שם )שם עליכם יכפר ל( טז)ויקרא
 תיבות ט"ו ויפה טוב ועד מאמת שהרי זולת לומר אין הכפורים שביום תרעועור
 ועור מט"ו נחסר זולת יאמר ואם הכפורים יום נבי מות שבאחרי כפרות ט"זכנגד
 הכפורים וביום השנה ראש וביום קיימת לער ואמונתו וטלכותו נכון כסאו לומרלשייך
 רע כל בעיניו מורה דין כסא על יושב מלך ה( )כ במשלי דכת' דין כסא עליושב
 והוכן ה( טז )ישעיה ליה ומסיך )ד( חכם מלך רשעים מורה כו( שם )שם אחרוכתוב
 ולא נכון כסאו לומר צריך לכן הכפורים ליום ואחד השנה לראש אחר כסאבחסד
 יתיב ודינא כו( שם )שם ושיני פתיתו ומפרין יחיב דינא יוד( )ז כתי' ובדניאלזולת

 אמת דברך ראש ראמרינן ועוד הכפורים ליום ואחד השנה לראש אחרושלטניה
 וקיים אטת ודברך חתמינו הכפורים וביום השנה ובראש את אלהים ברא בראשיתכמו
 לעד וקיים אמת מלכנו ודברך אמרינן כן כמו אמת אמרינן בתרוייהו אלמאלעד

 כתיב ובתהלים כך אוטר א.נו זולת וכשאומר' וקיימים היים ודבריו אוסר ויציבובאמת
 ולא יצרו ]ע"ב[ ימים יכתבו כלם ספרך ועל עיניך ראו נלמי מז( קלם)תהלים
 בכל הכהנים. אל באמור כמו ספרך על כלומר יכתבו כלם מפרך על בהםאהד

 )שם כתיב ובעצרת יום עשר ובחמשה ו( כג )ויקרא כתיב בפסח יום כתייהמוערות
 1D1p 610 גרס6(

 ט~
 כג"ח. 3( כט"ו. ק"

- -
 ובגלי ה"נ פ"א ר"ה ירושלמי העוין שם הטורים הבעל גתם. כן )3( ב'. ק"ו ב"מ )6(תעא,

 ראש )נ( ל"ה. תקל זוהר וגתקיני בי. רצ"ג דף ח"ג זוהר ויעוין ב' ב"ז השנהראש
 למחוק. יש אלו תיגש שהי )ו( בי. י"והשנה
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 לחדש בעשור אך ט( שם )שם כתיב הכפורים וביום הזה היום בעצם וקראת כא(שם
 מה יכתבו כלם ספרך על טז( קלפ )תהלים דנתיב והיינו הנפדים יום הזההשביעי
 אל אמור בפרשת נזנר שלא מאחד חוץ כלומר אהד לא המוערים בכל יוצרוימים

 ויהי ע"ב ויהי )ה( רבה בבראשית דאמריי והיינו אחד יום שם נזכר שלאהכהנים
 אחר ולא וי"ו קרינן ולכך הכפורים ויום השנה ראש )1( זה אחד יוםבקר
 השטן ואין הכפורים יום הוא שלו כלומר אהד ולא בו' וקרינן כתיב בא' ולאבהם
 אין לכך לקטרנ שיכול שבועות שבתות מב על נשאר הכפורים ויום לקפרג6(.יכול
 שמכוסה  יום בו  אין  לכך  לקפרג שיכול  שבשנה ימים מאותן אינו כלוטר יום)ז(בו
 )ה( אחד לו טז( קלס )שם וטו חגנו ליום בכסה ד( פא )תהלים כדכתיב השטןמן

 ביום הוא חרש שראש לפי יום כתיב אינו השנה ובראש יום אותו להקב"הכלומר
 על יקטרג לא שאם לקטרנ יכול הוא השנה ובראש הגנו ליום בכסה שנ' השנהראש
 ורב )מ( אמרינן הא בינונים על לקטרג יכול אינו הכפורים ביום אבל נידון העולםמה

 חסד. כלפי מטההסד
 התכר טובים ימים בכל פינחס בפרשה הסיד יהוד' רבינו פירש אחר דברתצח.

 להפך הכהנים אל  באמור  אבל הבפורים ויום הדש מראש תוץ יוםבהן
 חדש )א( בראש והטעם יום כתיב הכפורים וביום השנה מראש חוץ יום כתיבבכולן
 חרש בין סיהרא מיכסי שעי וארבע עשרים )ב( אביי דאמר האי בעבור יום הוזכרלא
 רילנ השנה ובראש בעולם ניכר ההש אין החדש חירוש בשעת שלם יום הרילישן
 יום אינו הרי למיתה נחתמים שמיד רשעים בעבור הכהנים אל אטור בפרשתיום

 דינם ננמר שאז בינוניים בעבור יום דילג הכפורים ביום פינחס בפרשת אבלשלהם
 בהלל שהרי הכפורים וביום השנה בראש הלל אומרים אין )ג( ולכך יומן. אינוהרי
 ראש לאפוקי שלי חיים של טובים בימים פירוש אקרא ובימי ב( קנז לתהליםכתוב

 לחיים. ימיו הם אם יודע אדם שאין הכפורים ויוםהשנה
 נורא וקיים הי אומרים אנו אין קרובה באותה צדק שנאילית )א( ומהתצה.

 וקיים הי אין כן כמו מלא אינו ופה וכס באדום שמדבר לפיומרום
 נמי והיינו הי לתועבה שקורין מפני חי אין קיים שגלות זמן כל כביכול בונאצר
 שיבא שנשבע כלומר מדבר משיה בעניין העולם בהי וישבע ז( )יב בדניאלויכתיב
 אל בני להם יאמר א( ב )הושע המשיח בימות כתיב ובהושע חי כתיב ולשםתשיח
 כה ו )רזיאל כרכת' טרום כנגר העולם אומות  שמרברים לפי מרום בו שאין  ומההי
 ולהובדה להשמדה התם וכתיב נאמר הרשע במיטוס  ימלל  עלאה  לצר  ומלין בו(בו
 כל תהות הו' ורבותא ושלטנא ואחרינן )ב( אדום מלכות כשיאבר כלומר סופהעד

 ט( ה צב )תהלים כדנתיב מרום הקב"ה שיקרא מוצאים אנו ואז דמשיח כלוטרשמיא
 לפי מיום קורא אין כביכול עתה אבל הי לעלם טרום ואתה עד עדילהשמרם
 יכול אין וגם ימלל עלאה לצד ומלין כה( ז )דניאל כדכתיב טרום כנגדשמדברים
 הצבא שר על יא( ה )שם כדכתיב טרום העולם אומות של שמלאך מפני מרוםלומר

 לג"ס. סי' מופק שכ'6(

 ב'. ל"צ הררים )ן( הדין. יום זה שם: מגב לקח ובמדרש הכפורים יום זה לפניה )ו( ב'. פרשה)ס(

 ה צי ל(תצה*
וק

 ב'.) כ, השנה ראש )3(

"5 Itl~Y? השרת טלאכי אמרו בי: יו"ד 
 מלך להם אטר חוהכ"פ בר"ח לפסך שידה אומרים ישראל אי! מה מפני הקב"הלפני

 כתבו וכן לפני, שירה אומרים חשראל לפניו פתוחים מהים וספרי היים וספרי דין כסא עליושב

 180. צר שגץ ה' אצל המזוכר שחק בן יוסף י הצדק אילי לפיט כונתו אולי )6(תצק*
 ושולטנא. ומלבתא צ"ל)ל
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 והיינו מרום הוא על ה' צבא שר אני כלומר הנריע ישראל סלאך על נלומרהנדיל
 צבא על יפקוד כלומר במרום המרום צבא על ה' יפקוד כא( )כר בישעיהדכתיב
 לו( יא )דניאל כתיב בדניאל ונם העולם דאומות מלאך כסו שביניהם המרוםמרום
 מאדום נפלאות ידבר אלים אל ועל אל כל על ויתנרל ויתרומם המלך כרצונוועשה

 מרום. לעצמו לקרות הקב"ה רוצה שאין כביכול ויתרומם ביה וכתיבמרבר
 )תהלים דכתיב משום הכפורים ויום השנה בראש הלל אומרים שאין )א( ומהתק.

 אין כן כמו טעם ומה הדין יום הוא והיום ממות נפשי הלצת בי ח(קטז
 שייך לנו שאין זמן כל להקב"ה חי נאמר שלא לפי ומרום נורא וקיים חיאוסרים
 בשר כל סי כי כנ( ה )דברים כרכתיב הכפורים וביום השנה בראש כמו חילומר
 חיים דכת' היכן אלמא ויחי כמונו האש מתוך מרבר חיים אלהים קול שמעאשר
 קול עם השמע לג( ד )שם אחר בפסוק דכתיב והיינו בדיריה חיים כהיבבדירן
 שלא לפי היים אלהים כתיב ולא ויחי אתה שמעת כאשר האש מתוך מדבראלהים
 הכפורים ויום השנה בראש נמי הכא חיים אלהים כתיב לא לכך ויהי כמונונאמר
 לפני אמרה ישראל וכנסת הי. להקב"ה קרינן לא חיים וספק נדון והעולםהואיל
 ויהי כמונו כתיב לכך הי קרוי תהא חי שאני בזמן עולם של רבונו נ"ר[ ~דףהקב"ה
 אותי פדיתה ו( לא )תהלים אמת הקב"ה קרוי פעמים וני שמענו כאשר כתיבולא
 והתורה לעולם. הי ואמת ב( קיז )תהלים אמת אלהים וה' י( י )ירמיה אמת אלהי
 לעולם קטה( קיט )תהלים בפיהו היתה אמת תורת ו( ב' )מלאכי אמת פעטיםנ'

 ערים פעמים ג' וישראל אמת. ותורות ינ( סו )נחמיה כת' ובעזרא אטתותורתך
 יב( שם )שם אל נוצר לא לפני ונוי ה' נאם עדי אתם י( מנ )ישעיהלהקב"ה
 אומר לכך מבלעדי אלוה היש עדי ואתם ח( מד למם אל ואני וע' עדיואתם
 כנגד ונ' שמע קרית שקראו התורה )ב( כנגר ג' אמת פעמים ששה ויציבבאמת
 תולדות כך ואחר אבות היו הראשונים ימים ג' כי ימים בני העולם שבראהקב"ה
 חמישי ויום שני יום שלך ימים חצי הקב"ה אמר הן שותפין והתורה והקב"ההואל
 אומרת היתה שהתורה לפי אמת הורות ינ( טו )נהמיה בעזרא כתיב לכך שביעיויום
 ב' קורין לפיכך משמע ב' תורות אמת הורות הקב"ה אמר נ' אם כי ולי יסים ד'לך

 המבורך ה' את ברכו בתורה מברכין לכך שותפין והתורה והקב"ה והואיל בשבתפעמים
 אומרים ולמה המבורך ה' ברוך אומרים ויוצר טעריב כנון בראשית מעשהוקורם

 לשם כתיב כך ואחר  אלהיכם ה' את ברנו ד( ט )שם בעזרא שכתיב לפיהטבורך
 משמע והמבורך המבורך כמו ברכה כרכות כל על כלומר ותהלה ברכה כל עלשם(
 ברכה דכת' והיינו אותו ומברכת עמו היתה שהתורה דהיינו להקב"ה מברכיםשהיו
 אותו ומברכת עמו לבדה שהיתה תורה כלומר לברך ה' אתה ו( שם )שםותהלה
 היינו ותהילה וברכה לבדך ה' אתה ה' תורת בספר ויקראו ג( שם )שםכדכתיב
 המבורך ה' את ברכו שכתב ומה כדפרישית טשטע היינו את אחריו וכתיבהטבורך
 יש כן כמו דציבור משמע היינו קדשך שם את ויברכו ה( שם )שם כתיבולבסוף
 המרומם ועי לעולם הטבורך ה' ברוך הציבור אומרים כך ואחר ברכו כמו לברךלהן
 משבחת היתה שהתורה כלומר עולם מימות והמתנשא והמפואר המשובח מאזלברו

 לברך. ה' אתה ותהילה ברכה כל על כדכהיבאותו
 וביום השנה בראש רק אומרים הקרמונים פירוש חכמים חלוקים היו קדם בימיתקא.

 שמך אריר טה אדונינו ה' ב( ה )תהלים ארירנו אריר בקרושההכפורים

 הזה הטסן דברי כל )"תק.
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 אורה יח( ז )שם שאטר לטעלה ונמשך השמים על הודך תנה אשר הארץבכל
 פ( שם לשם צדיק שופט אלהים יב( שם 3שם וכתיב עליון ה' שם ואזמרה כצדקוה'
 שטו מתי צוית טשפפ אלי ועורה ו( שם )שם נצדקו ה' שפפנו עמים ידיןה'

 נקדש הקדוש והאל בטשפפ צבאות ה' ויגבה מז( ה לישעיה דכת' השנה בראשעליון
 ונמשך הארץ בכל שמך אדיר טה אדונינו ה' י( ח לתהלים המוטור ובסוףבצדקה
 צבאות ה' וינכה הכפורים ביום עליון שמך ונ' בך ואעלצה אשסהה נ( פ )שםלמפה
 פ( ת שם לטם צדק שופפ לכסא ישנת ודים משפפי עשית כי ה( שם )שםבטשפפ

 נורע יו( שם )שם כו' בצדק תבל ישפופ והוא כסאו למשפפ כונן ישב לעולםוה'
 יוסיף בל ורך יהום לשפוט וגו' אנוש יעז אל ה' קומה כ( שם )שם וגו' משפפה'

 ספני סתם ה' אלא אלהינו ה' שיאמרו טלאכים מצינו ולא הארץ טן אנושלערוץ
 )שמות וזהו חפץ הי כאשר ולעשות ה' רצון לדעת וחבטתו בטלאכים כה נתןשהקב"ה

 ששולחו חפץ אותו על הממונה השם החפץ )א( יכולת שם בקרבו שמי ני כא(כנ
 את ארבה הרבה ה' סלאך לה ויאמר יוד( סו כמראשית בעצמו הדובר המלאךולכך
 די כב( ד )דניאל וכתיב עניך אל ה' שסע כי יא( שם )שם אמר כך ואחרורעך
 )שם וכתיב עלאה אלהא שליפ די כא( ה )שם וכתיב אנשא בטלכות עלאהשליס
 בהם חכמתו ונתן במלאכים מדבר שלימין הרי שמיא שליטן די תנרע די מן כנ(ד

 העולם כל על שדן הכפורים ויום בר"ה אבל השנה כל זהו לדון רשות להםונתן
 ועל הנשמות ועל השנה כל כולו העולם כל שדנו הטלאכים על ואף )ב(כולו

 תוקף ונתנה אוסרים אין לכך תהלה, ישים ובמלאניו יה( ד )איוב שכתוב וזהוהשדים
 יאהזון ורעדה והיל יחפון ומלאכים בו שיש הכפורים וביום השנה בראש אלא היוםקדושת
 לשמוע הכבוד לפני עומרים אז האוטות ששרי לפי אדירנו אדיר אומרים המלאכיםואז
 לרעה עירו והטה מעפ קצפתי אני אשר פו( א )זכריה וזהו גוי כל על יגזורמה
 טלחמה יש וכי פרס שר עם להלחם אשוב עתה כ( יוד )דניאל וכתיב האומותשרי

 בעלי שיכנסו עי כמו אלא תחרות ואין למעלה קנאה ואין שנאה אין והלאלמעלה
 אבל אלהינו אומרים אין ולכך פתגסיא עירין בנזירת ולגזור להתווכח כלוטרתרימין
 בך הארץ בכל שמך אייר אדונינו אומרים לכך [atp] ורעדה בחיל השנהבראש
 צעיריהם שלחו ואריריהם נ( יד )ירמיה למעלה אדיר ופירוש היום הגזירות כלתלויים
 ונהו מלך כנון בנדול יפול באדיר לד( י )ישעיה הנזירות כל תלוים היוםלמים
 ה' והיה ונהו עלינו סלך ארירינו בצבאיו, אות אריר  הוא הממאכים שבכלאדיר

 ה' דוד ואמר רגליו תחת שתה כל 1( ח )תהלים שאמר ולפי הארץ כל עללמלך
 ויש זולתיך אדונים בעלונו יג( כו )ישעיה ~א כלומר העולם אומות ולאאדונינו
 טה ה( ח )תהלים השרת מלאכי אמרו תורה שבמתן לפי אומי בשבועות שרקמקום
 דבר על דנים פוב יום בכל כי פוב יום בכל שאומרים ויש וגו' תזכרנו כיאנוש
  אדיר  אוסרים היו שלא  והקרטובים  הגזירות כל וממנו הנוזרים כל על אדוןוהקף"ה
 לומר או וראוי הקדוש המלך שאוטר לפי הכפורים וביום השנה בראש אלאארירנו

 הארץ. כל על לסלך ה'והיה
 בשופר לתקוע שיודעים הנון ושאינו הנון צדיק ושאינו צדיק בעיר יש אםתקב.ל

 בארון אטר לבן הכל נעשה החפץ באט~ות כי גבירול בן א"ש לשיטת מזמז יגנו ה(תקא.
 דעת כן לא וחוטר, צורה בעיי הם  הטראגים גם  ומשיצחו גל "בחפצו" נעשה לעתשלר

 וההפרש גמורים, רוחניים שהם י% להתירא מה בצד דומים המלאכים דעתם של וסיעתוהרמב'ט
 יושב שהקב"ה פתיחין וספרא ישיב דינא משפטים: ראותני בילקוט )נ( ובטעם. בדב הואשביטיהם

 השרת. מלאכיודן
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 חסידיםספר144
 מוסרים היו לא )א( שמים ויראי בדבר מהלוקח יהיה שלא וכלבר לתקוע להגוןיתנו

 צדיקים. לכהנים אלאקרבנותיהם
 הפסוקים ראש התחיל השנה ראש בסרר עזו אשירה אלהי אהללה במדרתקג6(,

 תוי"ן ב' נוים תיקום נאות תחגור תפו לכפול והוצרך ואילךמס'
 כשאתה אלא תוי'ן לכפול צריך היה לא בנו"ן הפסוקים סתתיל היה ואם חמיםבתחלת
 ויש ה"ו נ"ר א"באומר

~flw 
 כיר כ.נ כיב כ"א י"א י.ח י"ג י'ו ט"ו ~י*ד[ י"נ י"ב י"א

 מ"ב מ"א מ' ל"ט ל"ה ל"ו ל"ו ליה ל"ר ל"ג ל"ב ל"א ל' )א( כ"ט כ"ח כ"ז ח"וב"ה
 הרי ס': נ"ט ניח ג'ו נ"ו נ"ה ניד נ"נ נ"ב נ"א נ' מ"ט מ"ח מ"ז מ'ו מ"ח מ"רמיינ

 ער ס' שאין )ב( רבה בבראשית שאמר ונהו סטן להפך הרי סי נ"ט עדכשתמנה
 וזכרונות מלביות של הפסוקים בסי התהיל לכך עמה סטן שנכנס תחתנה בשרויסגור

 להפך סטן ס' נ"פ עד שהחשבון אמרנו וכבר השטן מן עליהם להנן בס'ושופרות
 אומות. ע' על סטן שיקצוף עם: קצף צפעס תשרק להפך כשתקרא להפך הואולכך

 קשר"ק קשר"ק כיצר קולות צ' מן פחות יהא שלא לשער התוקע צריךתקד,
 תרועה כי תקיעות כ"ר הרי קרק קרק קרק קשק קשק קשקקשר"ק

 כשיעור ארוך להיות צריך תרועה שיעור כי אחר בשיעור שוים ארוכיםותקיעה
 צריכה תקיעה כל כיצד קולות ע"ב כמו ותרועות תקיעות כ"ד ששיעור נמצאתקיעה
 שברים כנני שיעורה קולות נ' תקיעה שכל נמצא שברים שלשה כנגר ארוכהלהיות
 ע"ב כמו שיעורן תקיעות ב"ר הן התרועה שיעור וכן סוט טופ פוט קולות נ' כןשהם
 לאחר קולות צ' הרי מום נמו קול בל כי קולות י"ח שהם שברים וששקולות
 הרי המוספין תפילת בתוך בעמידה קולות ול' הציבור כשיושבין ההפטרהקריאת
 ועשרימ למאה כהנים עמהם יב( ה )דה"ב המקרא מן ורמו קולות ועשריםמאה

 משה שהיה יום ק"כ )א( וכנגר ק"כ משה זכר קולות ק"כ כנגרם בחצצרותמחצרים
 למחצרים כאחר ויהי יג( שם )שם בישיבה קולות לצ' כמו יתירה צ' מחצצריםבהר

 אחד כפל הרי אהד קול להשמיע )שם( השביעי בחדש לאהב כמוולמשררים
 שתוקעים עצמם שאותם מקומות ויש השנה ראש של ימים שני כנגד אחדקול

 ש"ס כשיעור קולות שים הרי צ' צ' ולמחר צ' צ' הרי בעמידה תוקעיםבישיבה
 משך שעושין מקומות ויש יצחק כשנות ק"פ הרי צ' בעמירה צי בישיבהמוט.
 אע"פ קולות כ"ט ותקיעה קולות כ"ט שברים וג' טוט ט' שהם קולות כ"טתרועה

 שיהא רק טוט נ' שברים וג' טוט כ"נ תרועה אלא טצריך אין שלנושבהלכה
 ש"ס יום בכל נטנה שיהא כרי משלשים ומ"מ פוט נ' כתקיעה ותרועה בינתיםהפסק
 וכרון כד( כנ )ויקרא נ' שהרי שמשלשים לאותם מכר שלנו להלכה וזכרקולות
 קול נ' וכן תרועה שופר ט( כה )ויקרא תרועה יום א( כט כבמדברתרועה
 )שם יתקעו תרועה שם( )שם תרועה ותקעתם ו( י )בסרבר וכן תורה במתןהשופר
 התרועה וחצוצרות ו( לא )שם בחצוציות והרעותם ט( שם )שם תריעו ולא ז(שם
 יז( שם )שם רעה בכלל כתובים קול וג' ברעה העם קול יז( לב )שסותבידו
 קול בכלל הרי שומע אנכי ענות קול הלושה ענות קול ואין נכורה ענות קולאין

 כנ"ע.6(
- -

 למחוק. "1 )6(ת"ג. בי. ק'" מק יעיו )6(תקב.
~  

 י"ז. פרשה
 סובא עולם בסרר הוא וכן ימים ק,ד בעבורה נטרח משאטש:  פרשת ראותי לקוט )6(תקד.

 פשע. הדנ"א חויהן כרי ד"ה אי 6"ב ב"קבתזסי
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 זכור ינ( לב כשמות לעבייך זכור בז( פ )דנרים וג' פעמים ג' קול אומר ברעההעם
 יעקב. בריתי את וזכרתי מב( כו )ויקראלאברהם

 חנינא ב"ר יוסי כרי נ"ה[ ]דף רפאינו פי' ומריעי אקצירי מתפללין כמאן )א(תקה,
 השנה בראש אלא נידון אין למ*ד וכי יום בכל נידון ארםדאמר

  דנהי ומריעי אקצירי לצלויי בענן להנהו דאפילו לוטר יש רפאינו יתפללו לא)ב(
 ראש ער אם כי  לחיות לו ננוד לא מקום מכל לחיות לו שנור  השנה  רבראשנמי

 לאחר שימות הולי מרפות ביה איתליד השנה ראש ער רחי אע"ג ושמא בלברהשנה
 דליסתליק יצלי שתא דבריש אהאי לצלויי צריך דטאי תיקשי ולא מיד השנהראש
 בתפילה יקדים לא אם עקתא בעידן מיתהני לא צלותא דהא מרפות האיסיניה

 לצרה. תפילה אדם יקרים לעולם )ג( ואמרינן עליו הוה המכאוב השבץבפרם
 העובר אברכם ואני ישראל בני על שמי את ושמו שאומרים מקומות ישתקו."(

 אבל שמדלנין מקומות ויש כהנים ברכת אומר כשהוא התיבהלפני
 וסוף עשרה שטונה מעין כשאומרים הכפורים ביום שהרי אומרים היוהראשונים

 החמור לומר אין עוגך בשירי האמור כררך הראשונה בלטושה כשאומרים לתקי. אותו. אומרים היו הרי שמי את ושמו עמי שוועת שומע בסופם כמוך אל מי הרווהכל
  האמור כתב ואשר  החמשים  מן אחר האחוו  כמו  סיטורא4א
 הברבה. ולא כברכה ברכינו הוא כתמיה ישראלבית

  וברברי  ובן  יאמרו ברוך לעומתם לומר צנור שליח  שהוא ארם ימשוך אל י(תקח,
 הרי בהם ימשוך שאם ספני  לאמרם ימהר אלא לאמר  כתובקרשך

 אלהיך לעולם הי ימלוך וכן ממקומו: ה' כבור ברוך הקהל יאמרו שינסורקורם
 יאסרו כך ואחר יאמרו ברוך לעמתם שיגמור כדי ימהר לכך הללויה: ודור לדורציון
 מתפלל החזן ואם למשוך רשאי ממתינים הקהל ואם : ממקומו ה' כבור ברוךהקהל
  אלהיך לעולם ה'  ימלך  ד( עונין שהקהל עד  יאמרו ברוך לעומתם לומר מספיקואינו

 בלחש.  יאמרו היחירים או הללויה  ורור  לרודציון
 על ככתוב מרום בשמי אותו  שמקרישין כשם בעולם  שמך את נקרשתקש.

 הארץ כל מלא צבאות ה' קיק קדוש ואמר זה אל זה וקרא נביאךיד
 אנחנו וכיצר במה אמרו ולא מקדישים מרום בשמי הם היאך מספרים אנו הריכבודו
 המלאכים לעניין לכתוב עולה אותו )א( קק"ק מזכירים כשאנו ש"ט אלא שמונקדש
 מעון ה' האלהים איש למשה תפילה אומרים כשאנו כך אותו מקדשין שאנוולעניין
 הלב בכוונת אתה מעון ומתחיל מתפלל הוא כאילו לכוון צריך הלב בכוונתאתה
 לה' אשירה לאמר ויאמרו לה' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אזוכן

 צרה. ביום ה' יענך אומר הוא כאילו לדור מגמור וכן לה' אשירה אומר הואכאילו

 במקום או שבקדושה דברים לומר עשרה אצלו שאין בכפר דר שהוא אדםתקי.י
 פסוקים אלה יאמר רבה שסיה יהא אמרו שנבר עד בביתו ואיחרקהילה

 נוים לעיני ונוסעתי והתקדשתי והתגדלתי לאמר. דברת כאשר ה' כח נא יגדלועתה
 עולם. ועד מעתה מבורך ה' שם יהי ה' שמי כי וידעורבים

 יקעיק % "ס וכן lmpnn 0'  כגוו נקע 03ס4ס: "לז י( סס"ע. נ( מח"ח. ג( מסע. ננופק"(
 י"ס. סי' גסיך  ס( גגדפק. סול  וגן  ויוגין טסקסל יד ליטר כסוג קיטן ונזחלי 3ועלט"ן

------ .- - 

 nsen יקי הטתקה.

 ט-

  סנהררין 4( יעושר אוצירי ר"ה  שם המוסי שכחבו  כעין % גי.

 עד לסטלה שירה אומרים השרת מלאגו  ואין גי: חיא חולין  שאמרו  למה רבנו כוכח ח(תקש.
 טי"ד. טשלי ובמדרש למטה  ישראל  שיאטרוש
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 לנו. סלה השיבנו. דיעה. מאתך וחנינו כמו רבים לשון התפילות כלתקיא,5(

 למשומדים אבל שופטינו. השיבה וקבצינו. עלינו. נרך רפאינו.גואלינו.
 ביניהם ומינים משומדים מקומות שיש מפני אויבינו וכל אמר ולא עמך אויבי וכלאמר
 במיכאל )א( מקצתו שמדבר לפי ובתפילתם ישראל בעמך רצה וכן ביניהם שאיןויש

 אותם על הנשמות ונם ישראל מליצי ומתפללים לאישים הצדיקים נשמתשמקריב
 וכתיב ישראל בעמך הי רצה זהו בעמו ה' רוצה כי ד( קמם )תהלים וכתיבאישים

 שינה. לכך לעתיד ונם ובתפילתם וזהו רצונו ישרים ותפילת ח( סו)משלי
 לפי )א( שמות ארבע אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע נאמן מלך אלתקיב.3(

 פני כאלו מכוין אחד כל כנטיות בבתי רוחות לארבעשכשיושבין
 ואיך במערב והוא בטזרח ואני אלי שפונה כיון אדם יאמר שלא פניו כלפישכינה
 צריך ואחי אחד כל אליכם ופניתי ט( כו )ויקרא וכתיב צר לכל אהד ברגעיפנה
 לארבע שיפנה יתכן איך לומר אין ובשכינה אליו ]ע"ב[ פונה שכינה כאלו לבולבוין
 שומע אחת ובפעם הלבבות כל בוחן אחת שכשעה הכבוד בספר ככתוב כאחתרוחות

 צרכיו. וזה צרכיו מתפלל שזה ואע"פ מזה ושומע מזהתפלה
 ימלוך ברוך. קדוש. קדוש חדוש אמרו שכבר לאחר הננסה בנית היה אחד סתקיזו.

 מבית יצא בענן נראה הקשת לו אמרו הקדוש האל הברכה סוףעד
 במצוה עוסק ואתה המצוה מן פטור במצוה העומק )א( לו אמרו הקשת על ובירךהכנמת
 מפני )ב( עריפא הברכה זאת אמר צבור שליח שאומר הברכה אחר אמןלענות
 למלאות לשם הולך הכנסת בית בחצר רבה שמיה יהא אומרים כשהיו וכןשעוברת

 עמהם. למלאותעשרה
 שילרה אשה כגון עליו להתחנן צריך להיות רגיל שאין דברים כל עלתמיד,ה

 בתוך שנים ילדה אם להתחנן צריך ויותר שניהם שיתקיימותאומים
 הרע. עין מפנישנה

 בשכת אשתו תלד שלא יתפלל תשיעי חדש והניע מעוברת שאשתו מיתקטו.ס(
 המנחה בתפילת מתפלל היה ואחד וכלתו בתו gv וכן שבת יחללופן

 יהא ושלא בשבת הנשים תלדנה ושלא קדשך בשבת דלקה תפול שלא שבתבערב
 בשבת. רעפגע

 ביד שהיכולת אע"פ בקשתו לעשות אפשר שאי תפלה אדם יתפלל אלתקטז,ס
 לששה הפילה אשתו אם כגון נעשה שאין רבר ממנו לבקש איןהקב"ה

 שאינו דבר לבקש  ואסור שיחיה עליו  מתמללין  אין נפל שוראי הוא  וברורחרשים
 להתפלל ואסור הולד ויהיה חדשים להמשה אשתי שתלד רצון יהי כנון לומרראוי

 )א( כמעשה זמנו קודם פירות שיוציא אילן לו יש שאם העולם שנוי נסיםשיעשה
 סטלה.  ו( ססל"ו.  ס( סטל"ס.  ר( סס"י.  נ( ססי"5.  נ( ססרג"ג. וגקי'  חקמ"1, קי' לקמן נמ555(

- -
 ומיכאל. ד"ה שם  ובחו' א' ק"י מזחוח )6(תקיא,
 שגם משמע רגש מרברי  )5(תקינת.

 תמסטלי
 ס"א סי' או"ח ובשו"ע  נאמן מלר אל אומר  נצבור

 בצבור. כשמתפלל ולא ביחיד ר9 אומר ראמה כתב סיג1
 והאמר ד"ה ב' פ"ז יומא מתש, אבל יעו"ש א' כ"ז ברכות רי' מגרת הוא שכן אמת)3(י אחרת. ממטה שיפטר במצוה p'~p הוי לא דכה"ג קמ"ל ד"ה א' ע' 'ומא מש"י עיי )5(רןקיג,
 עוברת מטה משום לבטלה היינו רשית ערבית דתפלת דהא שכתבו או ר"ה ב, ט' חגיגהומתום'
 עוברת משה משום לבטלה אין חובה שהיא דמצוה משמע ט"ב דברכות פ"ר הרא"ש כתבוכן

 מהא רגנו זכר לא מרוע להעיר יש אבל בזה מחלק דלא ג' טי מצק מש"ס לזה ראיהוקצת
 וצ"ע. לגרך שיצא עביר שפיר א"כ אמן משנה עדיף דמברךדקיי"ל

 דיוקרת. דמן יוסי ר' על הוא ולפנית א' כ"ד תענית )5(תקמזז.
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 כי זכר שיהא רצון יהי אשתו שילדה לאחר אים יאמר אל אלישיב6( בן יצחקיר'
 שוא. תפילתוה

 מה ייטמע או שם בעודו בפלים דברים ייבר אל הכנסת בבית  אדם  כשיבאתשו.
 אחר שבח בתפילתו שיקבע ולא שכה דברי יאמר או מתפללשהחזן
 ברכה. עליו תבא ברכות היום כל לומר רוצה אםאבל

 לבבו את תרע אשר דרכיו ככל לאיש ונתת ל( 1 דה"ב לס, ה )מ"א אמר שלמה 3(תקיח,
 ספני אלא שם( לשם אדם בני לבב את ידעת כמו יודע או ידעת אמרולא

 ושואל דהסידות במלי ועומק ולומד וצדיק עניו והוא עושר לו שאין אדם יששאמר
 מלפני ומבקש טובים ובמעשים בתורה יעסוק שיותר עשיר שיחיה ברעתו וגםעושר
 שיהיה לו מוב הרי ענותנותו ואבדה ונתגאה עשיר ויהיה אליו ויעתר עושרהקב"ה
 עשה תקנתו יהיה בקשתו שנעשית  לאחר  שאם  לבבו את תרע  אשר אמר לכךעני
 רשעים יהיו בניו אם אבינו אברהם אמר )א( וכן תעשה אל לאו ואם ששאלטה

 ליראתך אשר אמרתך לעבדך הקם לח( קים )תהלים דוד אמר וכן לו יהיה שלאמוטב
 אותם )ב( אדמג( בני בראת שוא מה על מח( פס )שם אמר הבית חורבן אתוכשראה
 כל לבב רשעים במקום רשעים ובני נמיון לירי להביאם שלא עליהם שננזרצדיקים
 רבים ושהחטיאו .ס( . . ד( כל לבב לרבים החטיאו ואשר רשע יצא מרשעיםמסתמא
 וחי שיבריא החולה על יתפלל שאם לטובה משאלותיו שיטלא להתפלל צריךלכך
 בנסיון שיעמידנו מתפלל ואם באברהם יתפלל לכך עשה רע הרי רעה לתרבותויצא
 בחוקיה שנא' ו( ... בנסיון שיעמוד לו עוזר שאם שוא תפילתו יחטא שלא לוויעוור
 הארם בני לבב את ידעת ל( 1 שם )שם וכתי לנסותו האלהים עזבו לא( לב)דה"ב

 נסיון. לירי יבא שלא יתפלל לכך לו אעזור לא בידך הנו ו( ב )איוב לסטןוכשאומר
 דשף עד את היכא לקיש בר נכי קא והוה מאניה וקרע אזיל הוה )א(תקיט

 למות ועת ב( ג )קהלת וזהו נפשיה ונח רחמי רבנן בעומדעתיה
 ולא לקיש ריש את יזכור לא )ב( שלעולם לפי עליו דעהו שיחזור בקשו לאולמה

 למות. עת קהלת אמר ולכךיועיל
 כ( כס )דברים שנאמר חלה אם אותו מברכין אין הקהל בהסכמת אם המנודה ס(תקכ.

 אביו מזכיר אם בתפילה אדם שיאמר יתכן ולא לרעה ה'והבדילו
 שלמה כי רפא אבי לארוני או נ"1[ ]דף סרי לאבא רפא יאמר לא אבי תרפאכנון
 אטר אברהם  עבר אבל  ארוני  אמרו ולא. אליהו אלהי אמר אלישע וכן  אבי דויאמר

 חורין. בן  היה לא כי אברהם ארוני אלהי  בו(  כרלבראשית
 טן היו ומבטיח )ב( וחומים באורים וכששואל נסים מעשה על מומכין  איןתקכא.)א(

 מבמוח חזקיהו כנון בה' לחסות טוב זהו הדיבר על וסומךהאומות
 כרחו בעל סכנה שהוא במקום בטח למלך שנמשח לפי ודוד שבנא כנוןכנדיבים
 בעניין דאיפשר במקום יחו אנימא ממכינן לא )נ( שאמרו ומה הפלשתי בגוליתשנלחם

 ח'3וס. ס' כעכן ס5ק olpn גכ"י ס( wflan. קי' ע"כ ר( חס5"ע. ג( סט5"ח. 3( חט5"ח.6(
 טס"" ק" כנדרסו(

 חרג. שי'

 עליהם שנגזר צדיקים אותם וכצ"ל: משמגם הלשון )3( פמ"ד. בראשית רבה מדרש ~6(תקיח.

-

 וג1,71יעש,: ס",:וז41ן -Q'yp' ו:"נש סב ,1;9
 "לא". תיבת את למחוק שצריר נ"ל )3( א'. ת"ד מציעא בבא )6(תקיט,
  וסוטך האימשת את לנצח לו וטבטיחט וכצ"ל נזיקין  צריך הישון מן אי. ל"צ שבת )לתמצא.
 בסנהררין והוא שבגא  כמן בריבים  מבטוח ח91יה כגון בהי  לחסות טוב זהו הציבור עלי

 ב. ס"ד פסחים )ל א'.כ"1
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 דימרומי עם לתפילה נאולה שסומך מי אע"פ )ד( סכנה במקום לעמוד ויאסור כגוןאחר
 ומכל מזכיותיו לו שמנגין )ה( לפי סכנה במקום לעמוד אסור ינזק לא הריחמה
 לבקש צריך כי נם לו יעשו ואל מזכיותיי לי שינכו רוצה איני לומר יכול אינומקום
 על לעבור שלא ויחייהו שיצילהו יבקש כך אלא בסכנה או חולה כשהוארחמים

 רצונו. לעשות אם בירצונו
 אותו שמנהיג דעתן אדם מכל יותר עליהם להמול צריך שלשה על )א(תקכב.6(

 וצריק שעושה המשמע  מפני  תקומה לו ואין ידו לאל ואיןטשונע
 הקב"ה. שיושיעם להתפלל לנבל שצריך ונכבד רשע בושמושל

 רבונו יאמר אל רע לו לעשות פלוני עיר בני עליו שבאו ששסע אדםתקכג,3(
 שמא צוררי וסכל מאותם אלא העיר אותה מאנשי הושיעני עולםשל

 מסתפקים )א( שהיו בירי הוה העם את תתן נתן ב( כא )במדבר שנאמר עמהםאחרים
 הזה. העם בסתם ואמרו עמלקיים אם הם כנעניםאם

 מת צדיק אם שלו מין על הממונה לרין בא בו נכשל שאדם דבר כלתקכדוג(
 לדין יבא עליו הממונה הרי ארז עץ כנון )א( דבר אותו ידיעל

 הרע יצר על )ב( נון בן יהושע כנון רחמים לבקש כשינול לדין בא אדם אושמלאך
 המזל אותו על הממונה ליפמר צדיק ומן וכשהבע בשוננ נהרנ על נדול וכהן)נ(

 על הממונה וכן לדין יביאוהו שלא כדי עליו ממונה שהוא במול ימות שלאמבקש
 וריבו"ע )ד( וכלב זאב לכך אבן ועל עץ על הממונה וכן בו יכשל שלאהמקומות

 שכתוב לפי מתה ביאר אשר והרנה כא( ז )שמות כמו )ה( ויכלה ישבר טיןאותו
 תשליכוהו. היארה כב( א)ש"ב

 בושת מפי על המלך ויחמול ז( כא )שם קטינא רב בר אדא יב מחובתקכה.)א(
 אלא בדבר פנים משוא וכי העבירו שלא שאול בן יהונתןבן

 רחמים ביקש אלא בדבר יש פנים משוא ואכתי ופלטו רחמים וביקש וקלטוהעבירו
 לא ובנים בנים על אבות יומתו לא טז( כד )דברים כתיב והא ארון יקלטנושלא
 אחת אות שיתעקי מוטב יוחנן ר' אמר אבא בר חייא ר' אמר אבות עליומתו

 בושת מפי על רחמים סבקש שהיה הרי בפרהסיא שמים שם יתגולל ואלשבתורה
 שלא רחמים לבקש מוהר הרי )ב(ד( ניצל אחר היה ארון קולטו היה שאםאע"פ
 ודוד )נ( תחתיו אחר שנכנס אע"פ לאחרים שננזר פורענות באותו הצדיק פלונייהא
 ובבל אמות הש"ב לר( והארנים  הקרשים כל לכך כישראלס(... ולא בו ידו שתהאביקש

 סיטם. ג' כטפך גטי חלק סקוס ס( סססס"ט. עטן (1DP סיין 7( חס"3. .נ( סס5"3. 3( מ"ח.6(

- -
 א'. ל"צ שבת )ס( ב'. ט' ברכות)י(

 ואמר מ"ג שער הפנינים וגמבחר לרע, מטוב ישוב ואיש כבודו יקל כי לב וגבין לחם יחסרי כי חיי איש לבי נשבר שלש ועל נפשי תוגיון הנה שתים כ"1 כ"ח כ"1, מירא בבן )"(תוככב.
 רשעונדיג בו שמושל וצדיק משוגע אותו שמנהיג דעתן אדם מכל יותר עליהם לחמול ראוישלשה

 לנגל. צרירשהוא
 כנענים שיחת ולמר לבש כנעני לבוש תשם"ד: רמז חקת בילקוט והוא מסופקם צ"ל )"(תקכג,
 ישראל. אותו יכירו שלא בלשונם מדגר והיהי

 מכות )ג( ב'. ל"ב עירובין )3( יחשבון. ד'ו טחולם עצים אף פכ"י: רבה בבראשית )6(תקכד.
 זאב אפילו אומר גתן רבי ב"ו: פרשה בראשית במ"ר הוא וכן ורצועה צ"ל )ד( ב'.י"א

 שכמו מטה ואת סובלו עול את כי הח"ד רצועה אפילו מקל אפילו אמר גוריון בר הונא רביוכלב
 המים לקו לא למה e~e: רבה בשמות זה כעין )ס( דין. כיום מדין כיום החתות בו הטגששבט

 ידך. gv שילקו דין איט ליאור כשהושלכת וכשמרוך המים הקג"ה א"ל משהע"י
 י"ז. ב"ר ב' שמואל )נ( סקי"ח. קס"ג סי' חו"מ ש.ק 'שיו )ג( א'- עלט ינמית )"(תקלנה.

 כדאיתא אצגעות ד' טפח וכל טפחים 1' בת אמה כל כ' אמות, תקע"L"S 1 אולי)י(
 אטדל. ותתאגד אלפים י"ג אמות בתקעו נמצא ב' קיטפסחים
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נודל אצבעות הרי רנעים שעה בבל וכן אנורל ותתכ"ד אלפים י"ג הרי . . .אמהר(
 ולילה. יום בכל ברגעיםבקרשים

תורה ספר להם ולקנות הכנסת בית להם לבנות העיר בני את כיופיןתקכו.)א(
ונביאים.

 כך ואחר ביהכ"נ לבנות יש ובתים הכנמת בית ונשרף בעיר דליקה נפלה אםתקכו.
 שהיו ואע"פ ביתו כך ואחר המקדש בית שבנה בשלמה מצינו שכןבתים

 כן. עשה לא וביתו  המקרש בית לבנות יטל והיה איש אלף וחטישים מאהלו
 אחר יהודי אמר היהודים בתי כל ונשרפו אחת בעיר דליקה שנפלה מעשהתקשח.

 בתים כמניין לצדקה פשיטים אתן ביתי על תגן אם עולם שלרבונו
 כך לנררו הכנסת בית להקדים לו היה ונכון לשריפה ביתו וניצל )א( בתורההכתובים

 ולי מיר אותו יבנו הקהל כי תשלומין יש הכנסת לבית לו ענה אחר חכם לואמר
 יה( יפ )ויקרא כתוב שהרי מועט דבר בעבורו לנדור היה מקום מכל לו אטר יבנהסי

 יו( כה )משלי וכתיב ריעך יקרו מה ולי יו( קלט )תהלים וכתיב כמוך לרעךואהבת
 תעוב. אל אביך ורע רעך י( בז )שם וכת' רעך מבית רנלךהוקר

 וצרכי הכנסת בית להם לעשות לפסוק העיר אנשי על יכולים העיר בניתקכפ.
 להתפרנס יכול שאינו את ידחקו שלא היכולת לפי והכל העיראנשי

 יו( כס )דה"א וכתיב לבו ידבנו אשר ב( כה )שמות וכתיב לתת יכול טאשריותר
 מהונך ה' את כבר ט( ג )משלי לך להתנדב בשמחה ראיתי פה הנמצאו עמךועתה

 ובית ואנוהו נאה וציצית נאה לולב וגם )א( חמורות בבגדים הכנמת לביתכשהולך
 המדרש. בית שכן וכל נאההכנסת

 אי מהם הבעלים שם נשתכח שלא עד הכנסת לבית ומנווה נו העושה )א(תקל,
 הבעלים שם משנשתכח אם אחר מקום אל לשנותן רשאיאתה

 חקוק הבעלים שם היה אם אמר יוחנן רי בשם חייא ר' לשנותן רשאי אתהמהם
 שמע לביהכ"נ מנורה עשה אנטונינוס כהדא הבעלים שם נשתכח שלא כמיעליהם

 רב בר ירמיה רי )ב( הכנסת לבית מנורה לעשות בלבו שנתן אלהים ברוך ואמרר'
 אית אנטונינום נתנייר רלא אמרה הרא אלהים ברוך ר' אמר טה ובני אמריצחק
 דאיתגייר מילין אית אנטונינום דאיתנייר אמרה הדא אלהים )ג( ברוך ר' אמרדאמרי

 אפי' ש"מ מהיות )ד( פחות במנעל יוצא אותו ראו איתנייר. רלא מילין ואיתאנטונינום
 בנך.  יוצאין שמיםיראי

 ובהמות )ב( לויתן מן את מאכילני ליה אמר  דו'  לנביה אחא  אנטונינום ,(הללא.
 רפיסחא אימרתא מן ליה אמר אין ליה אמר ראתילעלמא

 כתיב דמיסהא באימרתא לך אעביד ומה א"ל מייבלני את לוייתן ומן אכלתנילא
 דשמע כיון אנטונינום איתנייר דלא אמרי הדא בו יאכל לא ערל וכל מה( יב)שמות
 מיומי איסתכלית לא  ברירי  איל מרתי חמי א"ל ררי לגביה  אתא גרמיה , )ק ונזר אזלכן

 איסתכל.בדירך
)6olpn חינוח. ט"ו כטלך סלק 

 ס"א. קס"ג סי' המשפח גהושן ומתא פי"א מציעא בבא תוספתא )"(תמכו,
 משריפה. ביש ניצל ולא מל )"(תיכף.
 נ'. קל"ג שגת )"(תקכט.
 צ"ל )ג( מה. געי 'צחק רב בר שמואל ר' צ"ל  )ג( ה"ב. פ"נ מג'לה יי~שלמ' )שתקל,

 כו'. אפי' שכן ש"מ את מה ביוה"כ צ"ל )ז(אלהינו.
 גתוס' מובא הזה המאמר וכל ליתא, לפנינו )ג( ליתא. לפנית 3( הי"א. 'ש'א שם )"(תהלא.

 ווי. ד"ה ב' יו"דע"ז
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 לו יש מצות שבע ששומר שגוי משמע לאנטונינוס ר' שאטר לויתן מןתקלב.

 לא אם אבל הדיומות מארבע בלעם את שמנו מצינו וכן עדן בגןחלק
 עמהם. נמנה היה לא ומחטיא חוטאהיה

 לבקש הארון לפני נר יקח לא בלילה הננסת בבית מעות שאבר מי )א(תקלג,"(
 יראה אם אבל הארון שלפני הנר לאור מעותיו ?צה ולאמעותיו
 ויחפש. הנר יקח הכנמת בית בתוך ננסיםשנחבאו

 מן או הקברות לבית או נישואין לברכת כנון יחד כולם הולכים כשהקהלתקלד.
 הם רבים אם עליהם לראות עיניו אדם ישא לא הכנסתבית
 הרע. עין בהם תשלוםשלא

 בית למקום ראוי יב( יז )ירמיה מקדשנו מקום מראשון מרום כבוי כמאתקלה.
 בכפר שדר מי שבעיר יהודים של בית משום יפה יותר שיהאהכנסת

 לבית בו קנונה הטי מיפת שהיתה בחדר ישים לא שם לדור בית משכירוהנה
 המקום להגביה ועפר אבנים מטטין נמוך היה טקום אותו אם מראשון מרוםהיד, אחר. חדר יש אםתפילה

 בתחילה. היהמאשר
 לסטה שם ריעי שום אם למעלה עלייה תיקנו והנה הכמא בית שהיה מקוםתקלי.

 בעפר. מכוסה שיהיה עד למעלה התפילה ביה שיהא יתכןלא
 המדרש בית כנני או הכנסת בית נגד מכוון הכסא בית אדם יעשה ולאר2קלח.ל

 הכנסת בית כנגד מנולה פירועו יהא שלא צרכיו לעשותשכשיתגלה
 המדרש. בית כננדאו

 הכנסת בית בחצר  נמצאים היו  ורבים  הכנמת בית הצר אצל חצרו היה אחד "וכקלט.
 אמר שלך הכסא בית ימלא מהרה כי שתסגור לך מומנ  לואמרו

 אעזוב לכך הכנסת בית בחצר צורכיהם יעשו הרי חצרי שערי שאסנור ליחלילה
 עצטו את ולעצור להתאפק יכול אדם שאין הכנטת בית הצר יטנפו ולא פתוחחצרי

 צרכיו. לעשותמלמהר
 אותם הכנסת לבית לפניו עוברים אדם ובני הרבים לרשות שהוא חלוןוכקמן(

 לפי החלון מן רגלים מי ישפכו לא יהורי שום או בעלייהשישנים
 מטונפין יהו שלא להזהר יוכלו לא בחשך וההולנים הכנסת לבית הולכיםשבהשכמה

 אל תלך כאשר רנלך שטור יז( ד )קהלת וכתיב הכנסת לבית כשהולכין רגליםבמי
 האלהים.בית

 במערב או במזרח וביתו הכנסת בית אצל ביתו שהיה אחד באדם מעשהתקמא,ס(
 ואמר שלו נ"זן ]דף הילדים מתים והיו הכנסת לבית מאדוקרוב

 נכנס שאין לאורה ומזיק הכנסת בית של חלון טן גבוה שביתך לפי אחד חכםלו
 ונתקיימו  אחר בכית מיטתו שימש הכנסת לבית נסמוך מיטתך משמש אתה ועודבו

 ואילך. שעה מאותהבניו
 אע"פ לגוי ימכרנו אל למוכרו ורוצה הכנסת ביוז אצל בית לו שיש מיתקמט.

 ילדיו את לפרנס למוכרו וצריך הוא עני ואם מיהודי יותר נותןשהגוי
 איני העיר למובי יאמר ביתו בני ואת עצמו את לזון במה לעשות מה יורעואינו
 פרנסתי. תמציאו או גוי יקנה שלא כדי יהודי שיקנה תעסקו להתפרנס במהיודע

 סטי"ל. ס( כחי"ק. ד( סחיר. ג( חסית. 3( ססי"ג.5(

 סי"ד, קנ"ד סי' אי"ח שי"ע ישיר )5(תקלג.
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151 חמידיםמפר

 תחילה להשום צריך בו טתפלל שהוא אדם אז הכנסת בית לתקן כשבאיןתקמג.
 יתפלל אל בנוי כבר ואם שם ונואפות מנאפין שיהיו יבנהשלא

 ומהלוקח למריצים המשתה בית או ע"ז שהוא במקום וכן אחר בטקום איפשר אםשם
 לעתיד ואיך הוה הבית היה פריצים המערת יא( 1 )ירמיה כת' ירושלים על תאמרואם
 אין )א( לבא לעתיד ישר' תפילת שיקבל תהיה ואיך ונביא כהן שהרגו במקוםלבא
 תשכחנה. אלה וגם ואיננו ישראל )בית( עון יבוקש כתיב ועוד לעתיד הרעיצר
 בני הלא כרובים לקה זנן מקודש במקום זונה רבע שטיטוס )א( יתבן איךתקמר.

 חלול שום אלא נכנס נצר ונבוכר )ב( ומתו ולפנים לפני נכנסואהרן
 ונם ונביא כהן במקרש הרנו יהודים ידי על תחילה יהיה לא אם יהיה לאבקדש
 מריצים גוים באו כך ואחר להסתלק לשכינה שנרמו עד בפנים המקנה סמלהביא
 דיבור אפי' יבר יותר לא אליעזר דר' אליבא )ד( לבבל ארון שהנלה נצר ונבוכר)נ(
 מפני לע"ו לשבח אלהיו בית שנער  כשהביאם )ה( פלישתים כמו נכשל לאלטה
 לא וגם גל אצל  העמירו ולא  גילהו ולא הארון את נילה לו( ולא היה  חכםשמלך
 לשם עשאו המלך שדוד תהלים ספר יתכן ואיך בלשצר כמו )י( קרש בכלישימש
 היו ישראל שפריצי לפי לע"ז אותו אומרים ונלחים בקרבן לשורר ללוים ומסרושמים
 )ישעיה וכתיב שיר כלי להם עשו כרויר)ה( ה( 1 )עמום שנא' במשתיהם אותוטימרים

 כאילו עליהם מעלה נעשה שבעונם וכיון משתיהם ויין וחליל תף ונבל כנור יב(ה
 עוברי היו )ט( העולם שאומות יתכן ואיך ע"ז לפני לאומרו טנת על לנלהיםלמרום
 שני שבבית מפני )יא( שני בבית בעולם נביאים להיות בעולם הקדש רוח ואין )י(ע"ז

 נהממים היו עושים )יב( הי נביאי היו לא אם הבעל נביאי אותות וכשהיו ע"ז יצרנשחט
 רוה כל שכבר ועוד לנביא צריך היה לא כבר ע"ז של הרע יצר וכשנשחתלע"ז
 בשמים לא יב( ל )סכרים שנאי בתורה וגם ספרים בכ"ר כלול להשרות שננזרהקדש

 היא. בשמים לא שנא' ופירשו וכתובים נביאים ובאוהיא.

 יצירה. טפר לפרש התחיל החכםשבתי
 ב"ר שכתי אני : ממני רחוקה והיא אחכמה אסרתי בחכמה ניסיתי יה כל )א(תקמה

 הכמה הנותן לעד הי אל כעזרת הרופא. זולגו )ב( המכונהאברהם
  את ונתתי הרבה ספרים לעשות ונזהרתי חפץ דברי )ג( למצוא בקשתי ורעתותבונה
 מולרתי  מארץ  )ו( והגלוני  לה(  העונות  גרמו אשר על  )ר( בחכמה  ולתור  לררושלבי
 לחרש )ח( ימים במ' )ז( בשבת בשני ישמעאלים חיל ירי על איורם המכונהבעיר
 למחזור עשרה אהת בשנת עולם לבריאת וחמש ושסונים )ט( אלפים ארבעת שנתתמוז

- - - - -
 א'. נ"ב סוכה )"(תקטג.
 ויביאהו כמ"ש ננוכדנאצר ר"ל )ס( ב'. כ"ג 'ומא בגלי יעוין ח"א פ"ו שקלים)י(י יו"ר. י"1 דה"ב )ג( שם. בגיטין ג"כ והוא נבוזראדן צ"ל אולי )3( בי. נ"1 גטין )"(תקטר,
 דניאל מ( בל. אצי להעמידו הארץ את הכלה לא צ"ל ואולי תיקון צריך )1( יו"ר. ""1 דה"בבבלה
 מ"ח סוטה )י( היו. 4א צ"ל אדי )ט( חשבו. לפניה ))0 ב'. י"א ומגילה ביהי

 יומא )י"( נ'...
 "עד". במ"ח )7( 0כ. צד חפנ'ם גמלוא הנדפס בנוסה גטצא אגל ליהוא לפנינו)יי רוג1ל1. שמי צ"ל )נ( יצירה. לספר ר"ש של בהקדמתו אצלנו נדפס זה כ4 )ן(תימה. היו. לישראל צ"ל )י3( ויעטש. ב'ס"ט

 ובמ"ח מולדת', ארץ אורס מעיר : לפנינו )ו( והגליתי. צ"ל גי אא"ג ומגיה ודלגתי ובמ"ח והגדתי)לאלפנינו
 שעות ג' במרחק Averse והיא הוי"ו תחת זצ"ל והצרי יפה 'ניקד לא שהכותב נ"ל ה"מ:מעיר
 בטארענט שולד בהוציאני שטעה כמו לא א"כ נולד ושם מנעאפאל לצפון וכן קאפואה מעירלדרום
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