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 לו אמרן לברכם בניו את למות שנטה צריק לפני שהביאו מעשהתתתשטה.

 עשה יעקב והיא לו אמרו רצה ולא וברכם עליהם ידךשים
 התורה את לקיים קבלו כבר )א( להם אמר ישראל כל את ברך ומשה וטנשהלאפרים

 לללה: שראוי את אברך למה אלה אבל משהלפני
 כשפים ולאשתו לו שנעשה אהד ונא למות נופה היה צריק אחד "(תתתשטו.

 לו שיבקש תחילה הקב'ה לפני כשילך וביקש הרה היתהשלא
 והרתה: לו הנשפים התירה שנה באותה וסת לו ונדרשתתר

 תורה בדברי נפשו שתצא כדי עמו תורה דברי ידברו למות שנפה מיתתתשטז.נ(
 1 אליעזר לר' )א( עשושכן

 : תפילה ענייני כשגרב כאןנבם
 אמר שלתך את יתן ישראל ואלהי ין( א )ש"א כרזיב קמ"ד[ ]דף ג(תתתשטח.

 ממנו יצאו וצדיקים צריק ויהיה בן שואלת אתאם
 טתפלל את אם אי הסר כתיב שלתך שאלתך. יתן לא צריקיס ולא רשעים ואםיתן

 איןז( יתן לא מפנינה נקמה מבקשת את אם לאו ואם יתן לאחרים או לךלטובה
 יהודים אויביו שיטמרו או נקמה יבקש שמא שאלתך את יתן אחר לאדם לומרלאדם
 בן לך יתן שאמר לפי ישראל ואלהי אטר למה ליהודי רעה יבקש שפא אובידו
 וגרל הולך שמואל והנער כו( ב )שם כתיב בשטואל ולישראל להקבע פובשיהא
 רחמיי שינלגלו מלפני רצון יהי מתפלל והקב'ה )א( אנשים: עם ונם ה' עם גםופוב
 שתטצא מלפניך רצון יהי יום בכל אדם שיאסר פוב שהוא טכאן וכו' מידותייעל
 ותכנס ראמים נטרדת בניך עם ותתנהג מידותיך על רחמיך וינולו מלפניך רוחנתת
 זום( תפילה לפניו ואמר ברכני )ב( ישמעאל לר' אמר וכן הרין משורת לפניםלהם
 לו נותן שהקנה לפי צרקך משפט בלמדי לבב בישר אודך ז( קיט )תהליםכתיב
 כטותו שהלכה )נ( לב ישרת לו שנתן להקבע מודה היה לכך ישר רין ישרלב

 הלכה: בדבר טועהשאינו
  תהילה יאמר עצה שום או והיתר איסור שאלת שום להנס כשמבישןתתתשםפ.

 יכשלו שלא ישרה דרך שתוריני בוראי מלמניך  רצוןיהי
 בשפתי: ימצא לא ועולה בפ. יהיה אמת ותורת יריעל

 אם הזאת שבעיר אמרו זה על זה לטלחמה הלכו עיירות שבשני גויםהתתשע.
 שם היו ויהודים חי איש כל ננוול העיר את ונכבוש למלחמהננצח

 תענית לקבל הסכמנו ואמרו ואילו אילו לחכם ושלחו העיר שבזאת הנוים אמרווכן
 העיר שבאותה ליהודים יריעו הרי שבעירנו עם על אנחנו נתפלל אם נתפללוהיאך

 לשל קודמים הייך )א( אמרו שהרי שבעירנו עם על נתפלל אומרים היוומקצתם
 ירושלים יושבי לי אמצה ה(  יב  )ובריה בחיב  שהרן פעיתם הסכם להם אמרהביריך

 ע"כ. ס( ע"ס. ד( מע"ז. ג( ממ"ח. נ( סטי.6(

 כו'. אחד, אלא אינו שמלבר כשם א': נ"1 פסחים )"(תתתשסה.
 א'. מ"ח סנהדרין )"(תדעתשםז.
 ' ' ' א'. ס"נ נ"מ "(תתתשע. גכימקום. כטותו שהיכה ב': ב"ג סנהדרין )נ( ז'א'. שם )נ( א'. גרטתו' )6(תרזתשסח.
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 שלום יעשה והקביה שלום שיעשו בלבם יתן שהקביה יתפללו אלא מבחוץואלה
 והיו טבהוץ הטענל הוני )0 היה ואריסתוכלוס הורקנוס במלחמת )ב( שהריביניהם
 להם ואמר החיצונים ביד והפנימיים ירושלים שתמסר להתפלל לג אוסריםהחצונים

 והרנוהו אעשה לא זה אבל וביניהם ביניכם שלום שיהיה אתפלל אני רוצים אתםאם
 ודודך( )ד( להפך ואלה יתפללו אלה כי ועוד ינצחו שהחיצונים להתפלל רצהשלא

 ,אחרים על התפלל לא הננעונים ימיתוהו שלא יקלט שלא יהונתן זרע עלשהתפלל
 : שימיתוםשיקלפ

 שיקל להקב"ה לבקש יכולים ליהודים מובות שעושה גוי יש אם "תתתשעא.
 לפי לפוב זכור חרבונא על יוחנן רי ואמר )א( משומד וכןסרינו

 עשו על אמר ויצחק )ב( לבקש אין רע משומד וכן רע נוי אבל המן עלשדיבר
 להצילו אבשלום על בקש ודוד )נ( צדק למד בל לו והשיבו רשע יותן י( בו)ישעיה
 אבשלום היה לא אוריה ברבר חטא לא אם היה יוד של גרמא כי )ד( ניהינםמדין
 ואסו אביו ואם מיינם להקל יועיל לא אמו ועל אביו על שטתפלל ונר )ה(חופא
swמשלי דכתיב לנשמתם להטיב לבקש אין לבן אפילו הרבים את החפיאו הצדיק( 

 ירקב: רשעים ושם ז(י
 שם על אביו בשם תורה לספר אותו קוראין אין משומד שאביו מי )א(רןרןתשעב.ג(

 ולחתן חתן יהיה ואם מחללת היא אביה את מ( כא)ויקרא
 אביו אבי שם על לו יקיאו בשפר לחתום צריך יהיה אם או תורה לספרקוראים
 לו רביעי שהוא דור על אלא יקרא לא משומדים אביו ואבי אביו היה אםאבל

 הרביעי:זקנו
 אליו יקבץ לא לעשרה וצריך בכמר אדם אם צריקים בפלנים עשרה )א(תתתשעג.

 : הרעים טמעשיהם שבו אא"כ לחפאה תפילתו תהיה פןרעים
 יש אם כתיב אבו קרי אבוא )א( יב( כה לישעיה שמוע אבוא ולאתתתתשעד.

 לתפילה שלבם יי בקהל יש אם שם אבוא אבו"א כמנייןשם
 בעת מדברים וטרבריהם אומר צבור ששליח מה שמוע אבו לא אם בפלנים עייטכאן
 דברי שסוע אבו לא תפילתן שמוע אני אבוא לא ציבור לשליח שומעים ואיןתפילה
 תורה משמע אזנו טמיר מ( כה כטשלי שנאמר תפילתו שמוע אבוא לא תורה]ע"ב[

 : תועבה תפילהונם
 פעם בוו פעם לעיר החכם בא והיה כניסיות בתי שני היו אחת בעירתתתשעה.

 עזבת לטה לו אמרו בקפן אלא מתפלל היה לא כך ואחרבזו
 ותדיר והתהלות הברכות רצים הנדולה בכנסת להם אמר בה ונכבדים ורביםהנדול
 ותשבחות הברנות אוטרים כך. אין קפן הכנסת בית אבל בעונתה התפילהמעכבים

 סמ5"ו. ג( ftsnn. 3( וקמ"י. ס" 3~5 יומו מטע6(

 פליז. ביופיפון כתוב וכן פ"י, רביעי ס' היהודים קרממיות בספרו מתתיהו בן יוסף כתב כן)3(

 סנהדרין )ד( בי. חי עטה ו י:מנ מנ מה. :ן ייא4:סטהךיםע )6(תתתשעא.
v'p:'גר לגמר יהל לרעתי קריש אבל )ס( כו'. תואר יפת הנושא כל א gv אביו 

 כמו האומות של עתות על לכפר ג"כ היה קיים היה שגהמ"ק בזטן שהקרבם הקרבנות גםהלא.

 שיקראו הגדולים אחר בשם ששמע והטיף כן ג"כ כתב כ"א סי' הדשן בתחמת~6(תתתשעב.
 ברמ"א. מ"ג קל"ב וסי, באו"ח זה דין ומובא לבד, בשמולהגן

 א'. פ"ב ב"ק ב, כ"א טגילה )6(תתתשעג.

 שכתב כמו נקרא ולא התיבה בסוף אלף כתיב רק וכתיב, קרי גטסר לא אצלת )6(תרןתשעד*
 שם. שיהמנחת
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 חסידיםמפר886
 וכמה אלפי"ן כמה מזמור באותו מונה אני טושך כשאני להקב"ה מרויה ואניבטשך
 פעם עוץ אני לבית חוזר נשאני כך ואחר באצבעוחוי ואזת אות בל כטהביתי"ן

 : וכך כךלמה
 היה ולא ברכות עשרה שמונה אמר ציבור כששליה טדבר היה אחדר~רןתשעו.

 לו אטר שיתברך כדי כהמם ברכת כשאומרים אלא אזנו אתמפה
 : אותך כשמנרכין שישמע כרי אמן ותאמר תכוין להקב"ה כשמברכיםהחכם
 תפילתו ולשאר ששואל למה לס ומכוין בתפילתו צרכיו תובע אדם אמשתתשעו.

 במה כי תפילה תפילתו אין תפילתו בשאר וממהר מכויןאינו
 במה אף יכוין לכך אמך זקנה כי תבוז ואל כב( כנ )טשלי וכתיב מואס אבותשתיקנו

 בו: שחפץ לטה כמו צריך שאינושסבור
 שלא כדי תחינות להרבות יאריך אל בתפילה צרכיו "שואל אדםתתתשעח,

 לסיים צריך מעריב תפילת היא שאם תפילה בשאר לרוץיצפרך
 שצריך נמצא בתפילה צרכיו לתבוע ירבה ואם יתנדל ציבור שליח שיתחילקורם
 קורם שיס.ים וכדי תפילה בשאר ירוץ שלא כרי ירבה לא לכך עשרה בשמונהלרוץ

 את נקדש ציבור שליח שיאמר קודם תפילות ובשאר יתנדל ציבור שליהשיתחיל
 הציבור: עם קרושה שיאמר כרישמך

 אבל קולנו בשסע ובקשות כשאילות מאריך שהיה אהד יאה החכםרןתתשעט.
 מקצר היה להודות נאה ולך שמך הפוב לברוך מודיםבין

 אחר להאריך תחפוץ אם בהודאה ותאריך שלך נשאלות שתקצר מוטב החכם לואמר
 ואם הקהל עם תתפלל לו אמר לי ימתין לא ציבור שליה אמר תאריך שלוםברכת

 הננסת בבית תתפלל כן אחרי הקהל שיצא לאחר תתפלל בקשות להרבותתחפוץ
 בביתך:או

 כשהיו ולסים לקצר יכול היה ולא בתפילה מאריך שהיה באחר מעשהתתתשף,
 ב' משתחוה והיה טיושב תפילתו מסיים והיה הציבורמסיימים

 למה אחר חכם לו אמר ובסוף במורים משתחוה כאילו עצמו ומראה בעמידהפעמים
 ואסיים אעמוד ואם לשמים שכוונתי יורע לבות בוחן ההסיד אטר כן עושהאתה
 קורם רבה שמיה יהא עונים ואם הבושת מפני לבוין אוכל לא הציבור שיושביןלאחר
 אין מברך רבה שטיה יהא העונין כי תפילתי זה בעבור אפסיק לא השלוםברכות
 שותק איני לכך השוסע את להוציא יכוין שהמשמיע ובעינן חובתי ידי להוציאמכוונין
 משתהוה שאני ומה עמהן עונה אני עונין אם השלום ברכת לאחר אבל תפילתילפסוק

 : הוא כופר יאסרושלא
 טתאחר אתה למה לו אמרו הכנסת לבית לבא מתאחר היה אחדרןרןתשפא."(

 יכול ואיני תורה מדברי שמרברין אדם בני יושבין אצליאמר
 שתקרא )א( הכנסת לבית שתלך קודם בבית שתאסר מופב ההכם לו אסרלהתאפק

 עמהם: מלדבר להתאפק יכול שאינך כיוןהבל
 יב( ה )שם וכתיב אלה ברא סי וראו עינינם מרום שאו נו( מ ~שעיה כתיבתתתשפב.

 ר' שאסר )ב( אע"פ )א( ראו לא יריו ומעשה יביטו לא ה' פועלואל
 מתפלל שהיה טה כל רניל היה אחר בו מעכבת בילה אין לבילה הראוי כלזירא

 סספ"ו.6(

 תורה. דברי לומר שיפסקו ר"ל הכל שישתקו ש"ל משובש הלשין "(תתתשפא*
 ב'. w//e נ"ב )3( משים. צ"ל )6(תתתשפב,
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 אה יבלבל ולא הנכנסים ואת היוצאים את יראה שלא עיניו עוצם היה הכנסתבבית
 פותח  היה ערבים קשה[ ~רף מעריב וברכת אור יוצר ברכת אוטר ונשיהאכוונתו
 למעלה: ולבו  למפה עיניו שיהיו  הוא  צריך 03  שאמרו אע"פ לשמים  ורואהעיניו

 לטעלה ולבו לטפה עיניו אלא עיניו לסתום צריך אין טתפלל כשאדםתתתשפג.
 בשמים אל אל כפים אל לבכינו נשא מא( נ )איכהשנאמר
 ננדך: יישירו וגו' עיניך כה( ד )משליוכתיב

 שלא כדי עיניו לפני הפלית ישים בשחרית בפלית מעופף היושבתתתשפד.
 דבר שום יראה שמא כן יעשה לא ואם ואנה אנהיסתכל

 ויהרהר ולכאן לכאן יביפ פן ישים למפה עיניו ובערב הכוונה מן לבו יקח אושישחק
 אלא ידו בלא פיבורו וידחוק עיניו יעצים ישחק פן ירא ואם ישחק או שיראהאחר
 וכתיב ישתוק ולא עיניו בסתימת מפה לשל מעלה של השינים וידחוק מעצמו אםכי

 ויצא: באדרתו פניו וילמ אליהו כשמוע ויהי ינ( יפרמ"א
 ה' שויתי ח( מז )תהלים שנאסר כנגרו שכינה כשמתפלל ואדם )א(תתתשפה.

 לטעלה אלא יכוין לא נגדי ה' שכתיב אע"פ תמירלננדי
 כננתו הכבור כאילו בתפילתו בלבו יחשוב  המקרש בית  אנה יודע שאים ניוןלשמים
 וענק ננס עם כשמדבר אהד אדם הלא לשמים למעלה למעלה ורומו אמות ד'בתוך
 אמר פניו כננד בכל שהבורא אע"פ נך גופו כלפי ולא הענק פני כנגד פונההלא

 למפה שהבריות לפי ה' פני נוכח לבך כמים שפכי יפ( ב )איכה שנאמרלעשות
  הקורא וגם מעלה כלפי המתפלל לב יהיה לכך לשמים ולבם נפשם לשאתצריכים
 במזרח היושב לו הלב יכוין לכוין יכול אם  שם אל כשמגיע  וב"ה  3ב( ביוםבתורה
 שפתי ומוצא פז( יו לירמיה שנאמר כנגרו ופניו מערב כלפי שכינה כאילו לכויעשה
 ב( ז להושע ה' פני מננס ארצה דמי יפול אל )נ( כ( כו א )שמואל היה פניךנוכח

 לפני והעובר ודרומי צפוני כננד וב' ומערב מזרח כננד נוכח ב' היו פני ננדמעלליהם
 כנגד בשטים שכינה כאילו לבו יכוין לפניו עוברים ואדם ילדים שאין לפיהתיבה
 אם אומר כאילו לכוין צריכין שמע קרית קורא כמו בתורה והקורא ולמעלההארון
 שכר לו יתנו לעתיר ואתחנן כגון בכוונה המתפלל אדם כל מצותי: אל תשמעושמוע
 על עליון שהוא למי יכוונו והבל כנגדו שכינה כאילו לבו יכוין במזרח שיושבואדם
 יכוונו העם התורה תופס הגון אם תורה ספר כלפי ופונים יתנרל כשאומר וכןהכל
 רנליו הרום התורה כי רגליו להדום והשתחוו רוממו אומרים ולכך התורה כנגדהלב
 חומשים ה' כתוב בה שיש תורה ספר כננר רנליו הדום בקרייה כתיב פעמיםה'

 שש: עמודי שוקיו פו( ה )שיר כנגד תורה במפר עמודים ובי)ד(
 וביהושע והוקינים בדור טצינו ובן פניהן מבסין תחינותיהן  וכשאומריםתתתשפו.6(

 הלב כוונת שצריך דבר ובכל כתחנון שלהתפלל ראינוהרי
 דברים עינים בסתיטת לכוין יוכל לא אדם בני לב אבל עינים בסתימת טוביותר
 אבל וקדוש רבא שסיה ויהא המבורך הי וברוך תחנון כנון קצרים דברים אלארבים

 לכוין: יוכל לא רביםדברים
 מה וכל לכוין יעסוק: לכוונה תקנה לעשות יכול שאדם מה כלרזרזתשפזונ(

 סטננו. נ( ש"ס. קי' לעיל וט כעץ6(

 ב'. ק"ה יבמות)ג(
 פני נכח לבך כטים שפכי צ"ל )ג( וה'. ב' שבת ר"ל )י( א'. כ"כ סנהדרין )6(תתתשפה,

 תורה ח שוקיו פיחד: רבה במדבר )ד( רבנו. דברי יובן ובזה "'ט( בי )איכהה'
 כו'. לעמודים רחרח דברי נמשלו למהכו'
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 חסידיםטפר888
 יתלוצצו סגורות ועיניו יושב הוא שאם יעסוק בו יתלוצצו שלא לעשותשיונל
 לפני אהד כשמתפלל לתלמידיו אומר חכם שהיה כסו לכוין יוכל ולאעליו
 ועדיין במורים כמשתחוה עצמי עושה אני לקצר יכול ואיני התפלה מקצר אםהתיבה
 הולך אני אחרים חובת ירי להוציא כדי ברוך וכשמתחיל קולינו בשסע הגעתילא

 שאמרו עד סייטתי ולא עלי יתלוצצו שלא נדי תפילתי סייטתי כדאילולאחוריי
 לכוין יכול הייתי לא מתלוצצים היו שאם אלא אחרי הלכתי שלא יודע והקב"הקרושה

 ומעריב: יוצר תפילת עינים בסתיטת לומר יתכן ולא האדם לב לפיהכל
 קיים כשהמקדש שם על עיניהם סותמים )א( כהנים בנרנת והכהניםתתשתפח.

 את ושטו כז( 1 )במדבר וכתיב המפורש ]ע"ב[ שםמזכירין
 מן מציץ )ב( החלונות מן משניח מ( ב )שיר וכתיב אברכם ואני ישר' בני עלשמי

 )קהלת שמם כשהוא ששטם 'ציון הר על עינינו חשכו יז( ה )איכה וכתיבהחרכים
 מראות עיניו ותבהין א( כז )בראשית כתיב ליצחק יזכר בארובות הראות וחשנו נ(יב

 כברו ישראל ועיני י( מח )שם כתיב ומנשה לאפרים כשבירך ויעקב ליעקבכשבירך
 שתם הנבר ונאם נ( כד )במדבר בו כתיב ישר' את כשבירך ובלעם לראות יוכל לאמזקן
 לשמות וכתיב עיניהם סותמין  לכך עיניהם על ושכינה  יחוה שדי שמחזה לפיהעין
 ישר' על  שמי הכהנים  נששמים בו  עתרים לעלם  כתיב  לולם  לעולם שמי וה  3ג( פטג

 ובפרשכם סו( א' )ישעיה וכתיב אברכם ואני ישראל בני על שטי את ושמוכדכתיב
 שמים: לבו לכוין הברכה ועיקר מכם עיני אעליםכפיכם

 לאחרים ללמד כדי אבל יעשה בצינעא לעשות יכול שאדם מצוה כלתתתשפט.
 יעשה לכך לקיימה זה אין יאסרו שלא ותפילין מלית כנוןממעשיו

 יחשבו הם שיחשוב והצער הבושת כנגד שכר ויקבל יעשה בו שיתלוצצו אע"פבפרהסיא
 פינחס ר' )א( שסובל והצער הבושת עבור מכופל לכך יהיה שכרו כי לשמה שלאשאעשה
 הלילה בחצי ועומר מראשותיו ונותנו כינור נופל היה דוד מנחם נ.ר אלטר ר'בשם
 ומה ואומרים קולו את שומעין תורה חבירי והיו תורה תבירי שישמעו כדי בהוסננן
 בתורה עוסקין ישראל כל נמצאו וכמה כמה אחת על אנו בתורה עוסק הטלך דוראם
 אחרים שילמדו דברים ננון עצמו לבין בינו לעשות יכול שאדם דבר כל למדתהא
 בביתו תורה וללמוד בציצית ולהתעפף בעלייתו תפילין להניה יכול שהוא כנוןממנו
 מקצתם שיעשו אע"פ ואחרים אחרים שיעשו כרי בגלוי לעשות מצוה בהן כיוצאוכל
 כיון מצות תרבה מצוה וקנאת חכמה  תרבה  סופרים קנאת )ב( אלא לשמהשלא

  יוהרא בשביל  תאמרו ואם לשמה יעשו שהצריקים כל לשמה שלא יעשושהרעים
 נמליאל בן שטעון רבן בימי מדבר זה  יטול  השם את  ליפוף הרוצה כל ולא  לג(עושה
 בזמן אבל לעשות אותו דוחקין היו  מצוה ובלי תורה נלא הזלך צדיק שוםכשהיה
 רבים הזה בזמן פירוש הכסף. מן יצטבעו לא והסינים המיגים מן מצטבע  שהכסףהוה
 הבירי בלבותם הישרים הוה בוטן תראה הלא רבים רעים ותבירי מצות מקיימישאין

 הכנסת בבית ושוחקים בפילים דברים וצורכיהם חידושים מדברים רבים כיצדהפריצים
 הסידים בספר כתוב וכבר ישראל תהילות יושב קדוש ואתה שנאברבמקום

 יגשו לא העם את מברכים כשהכהנים כתג: הזז תפלה מהל' גפי"ר הרטג"ם )6(תתתשפח.
 אבל משנה, בכסף שם ויעוין הארץ כנגד עיניהם יהיו אלא דעתם יסיחו ולאבעם

 מ"ש נס lt)D? אדע לא רננו שכתג עיניהםסותמים
 מעיריי

 כמ"ש העם כנגר ג"כ הוא המפורש שם
 קי"א. בהערה ויש"ע דהחדש פסיקתא כהנא הרב גפסיקתא יעין )ג( ימ"ש. א' ט"זחגיגה

 אי. גי פסחים)ג(
 ב' ט"ז ברכות )ג( א'. כ"א ב"ב )ג( שימיים. בקצת ח"א פ"א ברכות ירושלמי )6(תרןתשפט*
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 מי לפני שכן כל שיראה עומד שלו פחה לפני אם והומר קל )ד( תמירותשורש
 4ר( א )מלאכי וכתיב ונורא נרול אל כקרבך אלהיך % כי כא( 1 סונרים בושנתוב

 עומדים תפילתם בבית הגוים בגוים. נורא ושמי צבאות ה' אמר אני גדול מלךכי
 כיפול דבר מפיו יוציא שלא הנדול המלך לפני שעומר ישראל שכן כלבתרבות
 כדאמר )ה( כפול שכרו חסיד עצמו שעושה הוא יהיר לו יאסרו ואם הכנסתבבית

 : בו ואין אותו שחושדין מי עם חלקי יהי יוסיר'
 שמבין בלשון )א( וברכות שמע את ויקרא שיתפלל לאדם רובתתתשץ,"(

 ידע לא יב( כס )ישעיה וכתיב מכין ואינו הקדש בלשוזטשיתפלל
 כי  יען  ה' ויאמר יג( שם לשם וכתיב ספר ידעתי לא ואטר זה נא קרא לאמרספר
 אנשים טצות אתי יראתם  ותהי  טמני רחק ולבו בברזני וכשפתיו בפיו הוה העםנגש

 ואברה יד( שם )שם מפיו מוציא מה מבין ואינו וקורא ומברך שמתפללמלומדה
 התלסור כתבו לכך מפיו מוציא מה סבין ואינו הואיל תסתתר נבגיו ובינת הכטיוחכמת
 ולכך )ב( הארץ עטי אפילו המצות את שידעו כדי ארמי בלשון ישראל ובארץבבבל
 יתפל בכוונה להתפלל יכול אם עצמו את אדם יסור )נ( אמרו ועור מתרגמיןהיו
 לפני  יורר וקנו נתמלא אם לכך 3ר( כוונה צריכה שהפילה לפי יתפלל אל  לאוואם

 נדול או שקפן לציבור ואוי )ה(  שם ליכול ברי התיבה  לפני  שיורר למי אויהתיבה
 )קהלת וכתיב הגונים שאינן בעבורם מתפללים או מבינים ואינם בעבורםמהפללין

 כתיב הנון אינו עליהם והטתפלל שהמנהיג ובזמן נער שמלכך ארץ לך אי פז(י
 ממנו יקבלו מוב הלב אם תלויה בלב התפילה בי פשעו ומליציך כ0 מג)ישעיה

 זכה: ותפילתותפילתו

תתתשצא."
 כי הכפורים וביום השנה בראש להתפלל רניל היה אחד צדיק

 להתפלל רצה לא ימיו ובסוף צדיק שהיה לפי בו בחרוהצבור
 יתפלל אם קמיו[ ]דף להם אמר  שנה בכל כמו עתה תתפלל לא למה לואמרו
 חפץ אני אמר אבי תחת להתפלל רוצה אני בני יאמרויסות

 אדם יתפלל שבימי-
 נענש זה ועל חסרים וגומל בתורה וחכם צדיק שהוא פלוני בן לפלוני תבקשוהגון
 ולא ינ( נ )ש"א וכתיב צדיקים בכהנים ולבחור בניו את להעכיר לו שהיה הכהןעלי
 מורשה ד( לנ )דברים שכתוב אע"פ ירושה אינם המצות כי ישראל בני .לפני בםכהה
 עדותיך ~הלתי קיא( קיפ )שם שמך יראי ירשת ו( מא )תהלים וכתיב יעקבקהלת
 אלא ירושות אינם הטצות אבל גדול וכהן )א( מלך כנון אבותיו מקום שממלאכנון
 ותפשי ח( ב  לירמיה  שכאטר אחר ולא  תורה מפר יקשור הוא  בעיר הצריףהוקן
 רואה ואם הכפורים וביום השנה בראש להתפלל זקן לצדיק וראוי ידעוני לאהתורה

 זהו להתפלל התיבה לפני יורד הנון שאינו שאחד אע'פ יתפלל לא עושיםשמחלוקת
 ששאלו פעמים שתי בגבעה בפילגשג( )ב( מוחים ואינם למחות שיכולים אותםחטאת

  חסרתי. ג( כסג"מ. נ( "ספיח."(

 י" לזי" tpb יי ~' ""י ="' t~pD ;י.' יי" וי"'.: 4 4(תתתשצ.
 וכ"כ הדברים, ענין שיביט כדי בתורה קורא שהקורא טה לעם טתרגם  תורגמן שם שיהא נהגועורא
 ב': כ' ברטת שאמרו כעין )ס( ב'. ב"ר חולין )י( ג'. ל' ברטה )ג( ס"א. קס"ה סי' או"חהב"י

 בן. ד"ה שם וברש"' כו' מארהתבא
 קודמים היו בנים להם היו שאילו להם היו לא ובנים שמיני: פרשה בספרא )"(תתתשצא.

 סכ"ה ג"ג סי' או"ח שו"ע ועיין בכבוד, קודם בנחלה הקורם שכל ואיתמראלעזר
 כו' השלימו לא מה מפני בנימין בגבעת וא"ת ב': ע"ג יומא עיין )נ( סכ"ב. רמ"ה סי'וביו"ד

 כו'. אהרן בן אלעזר בן שנחם שנאמר הסכימו שביחסובאחרונה
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 העוזרים כל לכך נצחו פינחס שהיה ובשלישית נפלו פינחס היה שלא כהן ידעל

 שיסייעום כל על ומעלה הקהל מאת הטוב את מונע הקכ"ה5( שיתפללו הנגניםלשאינם
 והמה סו( א )זכריה וכתיב הרין את ליחן ועתידים הקהל מן הטוב את גזלוכאילו
 יודעי כל על צועקת והתורה בתורה פנים נושאים פ( ב )מלאכי וכתיב לרעהעזרו
 וכתיב ירעוני לא התורה ותופשי וכתיב מחניפים או למחות שבידם כל ועלתורה
 ונורם מחלוקת בעל או מעללים רע יש אם לכך אפי חרה הרועים על ג( י)זכריה
 הצריקיס יר אס בשופר לתקוע או להתפלל ויורע בנעימות קול להרים ויורעמריבות
 וכתיב סנינורנ( נעשה קטיגור שאין לפי בשופר לתקוע או להתפלל יתנוהו לאתקיפה

 בי: פשעו ומליציך כז( מג)ישעיה

 רגנשפורק, לגדולי שלחו הכתבזה

תתתשצב,"
 תורה ולא בצדק קורא ואין עם מרום אומללו נשאר מזעי אנוש

 כבור להם ובקשו עבירה עוברי יד נברה כי שכרהולא
 עשר שנים יחדיו ונתוועדו כבודם להרבות ורצו קשר וקשרו תורה ספר לנפולושררה
 שניס שיעלה כדי וקוק אחד כל וליתן שלו חדש אחד כל תורה ספר לגלולמהם
 לומר ועירעור טענה להם למצוא אלא עשו לא זה וכל לצדקה לשנה זקוקיםעשר
 המקום וברוך כבודם ולהרבות לבושתינו אלא נתכוונו ולא ממך יותר נותניםאנו
 הצדקה רבות למען כרעתם עשיתי במקצת אך דעתם על להעבירם ידי לאלשנתן
 אחרי עמהם הרין שמא אמרתי כי צדקה מלהרבות שאמנע עון יפגעני פן יראתיכי
 רבותיי אצל לשלוח לבי ושמתי נותנים שהיו מה על ולכפול ליתן רוצים כך כלכי

  יורוני מה מהם לשמוע  יהודה ר'  הרב  והחסיר אנרהס ר' והרב ברוך ר'הרב
 שהם אארי עמהם הדין תאמרו אם לי תצוו כאשר ואעשה אדין פיכם ועל זה דברעל

 פסוק אפילו יודעים שאינם ביניהם יש כי לכך ראויים שאינם אע"פ בצדקהמרבים
 עושה אני לבכורי לא כי לכם דעו אך בננותם לספר רוצה איני ויותר בתורהאחד
 שאטר מי לפני וידוע נלוי ככורי למעט או מטוני את להפסיד עלי עומדים היו אםכי
 כי )א( דגימין בפ"ק דנניבא כמעשה לשם ולהתחולל לירום בדעתי שהיה העולםוהיה
 על אך בלבד זו ולא התורה לבזיון קנאתי קנוא אך רבות פעמים לעשות נוהניןכן

 רוצים אנו יאמרו אילו לשנה לנלול וששה חמשה יתחילו שאם דואג אניהנולד
 בלבבכם שימו כן ועל ביניהם רציחה שתהיה עד לנלול רוצים אנו יאמרו ואילולגלול
 כרחם נעל לגלול יכול אני דעתכם תגידו אם כי ורעו אעשה תאמרו ואשר זהדבר

 לפחות לי הלילה אך רוצה הייתי אם נפחות ואף ליתן שהורנלתי צדקהבאותה
 נ"ע: מאיר ב"ר אפרים )ב( עבדכם כחשק והשלום ההייםועליכם

 :תשובה

תתתשצג."
 אלא שמיס לשם מתכוונים שאינם אע"פ ריוח לעניים שיש כיון

 מלקשור מהם ימנע אל לעניים ריוח שיש כיון בהםלהתכבד
 עד שקשר וזה עניים נוול הרי תורה ספר מלקשור ימנעם ואם עניים שיהפרנסוכדי
 קשר כשהוא נותן שהיה לעניים כסף אותו יתן אם שמים לשם שרעתו כיוןהנה

 סטק"ג. י( ספה"נ. ג( שע. צ( סטפ"ח. קיק ממפק"

 אפרים ר' ר"ח היידגהיים לרז"וו והפייטנים הפיוטים מאמר ישי )נ( א'. ד )6(תתתשצב.
 יצחק.ב"ר
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 ולחשבי טז( נ )מלאכי שנאסר תורה ספר קשר כאילו עליו מעלה ]ע"ב[ חורהמפר
 נותן כאילו עליו מעלה הרי נמנע  העניים ובעבור קושר. היה שברצון כדןשמו

 מחלוקת יעשו  לאחרים שמא שאמ' ומה לצרקה נותנים שהקושרים מה גםלצחקה
 גם הצדקה רבות למען מלקשור נמנע הצדיק שזה העולם כשיראו או רעה ליריויבא

 אלה אם שיראו מה לפי החכמים יעשו אז מחלוקת לידי יבא ואם כן יעשולאחרים
 ואחר וקוק נותן אחר אם אבל זקוקים עשרים והאחרים זקוקים עשר שניםנותנים

 טועת: בדבר לו לשמוע אין פשיטים ועשרה זקוק אתן אניאומר
 לאוהביו מנע וגם בתורה לקרוא לעמוד רצה ולא לחון שונא היה אחדתתתשצד,

 אדם החכם להם אמר בתורה לקרוא יקוטו שלאכשיקראם
 כולכם רעה לעיצה שומעים ואתם נתקללו וכולם לנחש והוה לאשתו שסעהראשון
 ואינו בתורה לעמור שקראוהו מי )א( ואמרו מלקרוא נמנעים אתם שבעבורוחופאים

 ימיו: מקצרין בגויה לקרואעוטד
 שונא שהוא החזן ומישראל מה' נקיים והייתם כב( לב )במדבר כתיבתתתשצה.

 יקרא שלא החון ינהר עמו נתקוסט אחד שאדם או אהדלאדם
  אביו את יקיא  לא חזן הבן ואם לקללו שנתכוון יהשדנו פן בתוכחה תורהבספר

 : עליו מחכוין שאין אע"פבתונחה
 וכישכש עד וכו' לעזרה עולתו את שהביא הזקן בהילל טעשה )א(תתתשצו.

 הילל כבית הלכה לקבוע רצו מצוה בדבר אפילו הריבזנבה
 לחזנים אומרים ענוים היו לכך הפנים סלחם )ב( וכן עליהן לחלוק רצה לאאעפ"כ
 החפצים אחרים שתקראו מוסב תורה למפר הכפורים וביום השנה בראש תקראונואל

 בישראל: מהלוקת תרבו שלא כדיכבוד
 תורה במפר מלקרות )א( חוזרים כשהיו בשככר "ראשונים הזקניםתתתשצז.

 השומע הרי אחד אמר למה שאלו פניהם מכסים היוויושבים
 ישראל בני אל ודיבר ויצא לד( לד )שמות וכתיב משה מפי כשומע הקוראמפי
 פניו משה ויסתר ו( נ )שם וכתיב פניו על המסוה את משה והשיב לה( שם)שם

 באדרתו: פניו וילט יג( יט )מ"אוכתיב
 לו שיתקן מליתו אחר לו שלח לטליתות ציציות מתקן היה אחד 6(רןר~תשצח,

 שונאו אני כי לו תתקן אל ביתו בעל לו אמר לפליתוציציות
 יחדיו שכעסתם קודם למעשה קורם אם החכם לו אמר במלית לישב ראויואינו
 לא ואתה לתובה כוונתך היה הרי הנון שאינו מפני למליתו ציצית לעשות בידו מוחההייתה

 לך: ישמע ולא ממנו תמנע אל לכך בפליתו ציצית לתלות שלא לורברת
 יראים והיו הציבור על אימתו והפיל אחת בעיר רב היה "ין אחדתתתשצט.

 על וצוה ללמרם אחרת לעיר עצמו את והשכיר והלךמעונשו,
 שכירות לו שיתנו רצה והוא תחתיו שלוחו ישים והוא הון להם יהא שלא עירובני
 עד בחנם אתפלל אני חשוב אהר זקן אמר מעניש היה בן יעשו לא אם  כךעל

 במקום הרב ומת התפלל ולא יתפלל אם הרב ונירהו לצדקה תתנו והנדריםשישוב
 מריבה עושים והיו בזה זה ומקנאים אחת בעיר רבנים והיו לביתו: שב ולאשהלך

 tn~D"D ס" לעיל ונפול סחקע"ט6(

 )"תתתשצג
 א'. ל"ט יומא יתהם את מושכין הצנועין שהיו ר"ל )ל ב, כ' ייה

 בס"ת. לפניהם שקראו ששמעו אחר פ"י )6(תתתשצו.
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 ולא אחרת בעיר טחו וכולם בעיר מחלוקת ונורמים וסיעתו אחר רב עם וסיעתורב

 בשלום: עירם בני היו ואזבעירם
 לאחרים היזק או הפסד שיש שם להתיישב אדם בני בעיר שמקבל מי כלוסתתת.

 לזרעו: ולרעה למכשול למקבלים יהיולבסוף
 לו אמרו הזן שהיה ראובן כגון ירו על הבירו יצמער שלא אדם יזהרתתתתא.

 חזן להיות רוצה שאינו שמעון ובלב ההזנות לתת רוציםלשמעון
 שלא לראובן להודיע לשמעון יש חזן שמעון שיהיה ראובן ירא ותדיר ראובןמפני
 כד( לב )יחזקאל בכלל הוא הרי לאו ואם להייו ירד ולא בחזנות יכנס לא כייפחר
 ומתבייש: לפניו והולך )א( לחבירו שחייב אדם וכן חיים בארץ חיתיתם נתנואשר

ן מדברים שהיו מהם והיה מתפלל אחד והיה עשרה היו אחד במלוםתתתתב."(
 שלא עליהם שקיבלו ער להתפלל רצה ולא במלים דברים

 לא וכן בעשרה אלא לומר יכולים שאינם קדושה של קמ"ז[ ]דף דברים באותןירברו
 : המזון ברכת שיסיימו ער לדבר שלא כן אם אלא המזון בדכת לברךרצה

 לסדרם כדי יאמרו ברוך לעומתם והחזן יאמרו ברון )א( אמרו שכבר כיוןתתתתט
 אורה היתה ליהודים יהודי איש גנן משה כהל וכן למעלה לאאבל

 הקורא מפי וישסעו קורא כך ואחר יאמרו הציבור עד שותק הקורא היהודי מרדכיכי
 היו יותר ממהרים ואם יתכן לא למעלה יותר אבל מתהילה אותם תיקנו כךהכל

 להם הועיל שלא להודיעם שטטהרים מפני לטעלה מתהילים הראשוניםהחזנים
 אין במשך אומרים היו אם אבל המובים עם מם04 והחגן מושכים והפוכיםהטרוצה

 למעלה:מתחילים
 של שבחו לומר כחו בכל הרי קולך הרם כשופר א( נח )ישעיה כתיבתתתתד.

 שאם כה לו אין אם אבל 'כחו בכל קולו מרים והתוקעהקב"ה

 קול ירים שלא מופב שברים שלש כשיעור התקיעות למשוך יוכל לא קולמרים
 כראוי: שימשוךכדי

 ישתוק הברכה שיתחיל קורם התפילה כל הלב ~כוונת שיתפלל שחפץ מיומרותתה.
 חיתום שיאמר וקודם הברכה יאמר כך ואחר לשמים לבו שישיםער

 להקכ"ה לבו שישים עד ישתוק אברהם מנן ה אתה ברוך שיאמר קודם כגוןהברכה
 ברוך שיאמר קודם וברכה: ברכה כל על יעשה כך הברכה חיתום יאמר כךואחר

 וכרכה: ברכה כל על יעשה כך ישתוק המתים מחיה ה'אתה
 לשים לכן קודם צריך רוקק להיות או להתעפש בא התפילה שבתוך אדםתצותתו.

 ישכח: שלא כדי תופש הוא מקום באיזה לבואל
 שמכנסיים אמר כי הכנסת בבית ואפילו מכנסיים בלא הולך היה אחדוכתתתי.

 ימותו שטא בשבת אקחם ואם אותו ומצערים פרעושים עליהםעלו

 על ואזור מכנסיים בלא שאהיה טומכ הלב בכוונת טלהתפלל אותי מכפלים ונםבירי
 באזור: וריי מורירין ולא מעלין לא טכנסיים עליו שאזור כיון מתפלל כשאניחלציי
 מותני אל אלא נאמר לא טוחניך על איש מתני אל האחר ידבק כאשר יא( ינ)ירטיה
 בסתניו: דבוק האזור יהיה לא אם כטשתחוה הערוה את לבו יראה שלא לומראיש

 סטפ"ע.5(

 לעבור שאסור 6 שאין מדע בהברו לנושה מנין ב': ש'ה טצי~א בבא שאמש כמותתתתא.
 שלא כמשה לו תהיה לא : פי"ט טשפטים ובמכילתא כעשה, 6 תהיה לא ת"ללפניו
 זמן. בכל 6הראה

 יאמרו. ברוך לשמחם אומר החזן רק בחול כי 1י1'" בשבת יי )יתתתתג.
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 יש אם כנון טאוס בדבר ממשמש שיהא מתפלל נשאגים יתכן לאתתתתח,
 טאום שהוא דבר ככל או בכינים או מאוס והוא בבשרואבעבועות

 כינים הורג והיה תקריבו אשר האשה זה נ( כה )במדבר לבנו למד אחר אישלו
 ו( כו )תהלים וכתיב כינים בידך תופם ואתה האשה זה אומר אתה יתכן לאאמר

 : מאום דבר מכה ובכפו כפי בנקיוןארחץ
 רבן של בנו יהורה ר' נירה בועל משום מסמא אף אומר עקיבא רבי )א(תתתתט.

 כשמאי n-wp ומקטיר להיכל נכנס בעלה אוטר זכאי בןיוחנן
 מיפתו ששימש מי קרי היה ביאתו.ולא גמר שלא וכנון' שעתן דיין הנשים כלראמר
 אם בידיו בעיותה או בערותו נגע שלא אע"פ קפי בעל היה שלא ביאתו נטרולא

 מים: בנקיון יריו ירחוץ ללמוד או להתפלל ללכת או במפר לינעחפץ
 אובל שמש מה )א( בגברתו השמש כצאת ואהביו לא( ה )שופפים כתיבתתתתי,

 : תפבולאתה
 מיד נירה אשתו שהיתה עת בכל )א( פובל שהיה אהד בחסיד מעשהתתתתיא.

 שכבת טעליו לשפשף חמין כמים רוחץ היה ותהילה פובלהיה
  לאחר פובלת אשתו שהיתה ער פהור  והיה מובלת אשתו והיתה פובל כך ואחרזרע
 היה ולא  השמש וסביב מקום אותו כל רוהץ היה מישהו ששימש  ולאחר  ספירתהימי
 עצמו את ומכסה ערום משמש לב( או הכנסת בבית בו  ששיטש חלוק באותוהולך

 בו: הולך שאינובכסות
 ולבד שלו הפלית מן לבר טלבושים ב' לו שהיו אחד באמיד מעשהתתתתיב.

 לבית הולך כשהיה לובש היה פהור מלבוש שבתמלבושי
 יב( ד )עמוס שנאמר הכסא לבית בלכתו ושלישי ביתו בתוך שני ומלבושהכנסת
 ומלבוש לבנים בנדיך יהיו עת בכל ח( פ )קהלת וכתיב ישראל אלהיך לקראתהכון
 לרבו כוס בה ימזוג אל לרבו בה שבישל מלבוש חכמיכ)א( שאסרו כמו הביתבתוך

 הכנסת: לבית אהד לו היה תורה בדברי הונה שהיה ולפי]ע"ב[
 אחר הי ברבו  אשר שדה כריח בני ריח נאה נז( בז )בואשית כתיבתתתתיג.

 היה ולא  צרכיו לעשות  הולך כשהיה  אחרים  בגרים לובשהיה
 ואם לתפילה  לבנון כריח  שלמתיך  וריח יא( ר  לשיר וכתיב הבנסת לבית בהםהולך
 . . . .  השרת למלאכי  תורה ניתנה שלא אלא הורה לרברי אפילו  אדם יכולהיה

 הכהנים והיו ברגל לפהר ארם  שחייב  לפי)א(  לרוכן לעלות טובים  בימיםהנהינוהכהנים
 עתה אבל מברכין יום בכל שהיו חכמים ובימי בפהרתם ומברכים עצמם אתמפהיין
 ואו מועדיך ברכת את והשיאנו  אומרים שאו לפי פוב ביום לברך נהגו נזהריןשאין

 בפוב: היה פוכה ביום יד( ז )קהלת ומנרכין לדוכןעולים
 תענית וביום פיו את לנקות כדי בהשכמה בפיו מים משים היה אחדתתתתיד.

 טעמי הוו אסי ור' אסי ור' )א( לחוץ שזורק "D~y משים היהלא

 א'. ט"ו נדה )יתתתתט.
 שחץ במערב לבא נשח כשהשמש נ"א: פרק גפרר"א שאמרו למה רבנו כתנת )6(תתתתי.

 אקייטם.במימי
 כמ"ר שבל היה לא טהורה אשתו שהיתה ובשעה בטהרתו, להתעכב שיזבל ר"ל )6(תרןתתיא.

 י"ב סח קכ"ח כלל אדם בחכמת מובא )נ( ע"ש(. ב' כ"ג לפרטת לטבילותאבטלוה
 פכ'יו. רבה בויקראוהוא

 כו'. שבשל נגדים ולפגינו: א' ק'"ד שגת "(תתתתיב.
 רביעתא. שעור ער טעמי אסי יר' אמי ר' א': י"ד ברכות )6(תתתתיד. בע ח"ז רהתתתתינ
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 שמא אמר בפיו שם שלא וזה מפיהם זורקין אלא )ב( בולעין היה ולא טרביעיתפחות

 מרביעית: יותר אשים ידיעתיבלא
 כל הכפורים ניזם הכנסת בבית ופלוני פלוני למה אחד לחכם אמרותתתתטו.

 לעשות הנסא לבית יוצא אני להם אמר יוצא פעמים ואתההיום
 תועבה תפילתי )א( היה מתפלל והייתי לנקביי צריך כשאני יוצא הייתי לא ואםצרכיי
 חופא: הייתי יותר )ב( תפילה בעבור יוצא הייתי ולא להשתין צויך הייתי אניואם

 שלא מופב )א( השעה שעוברת וקרוב מנחה התפלל ולא שעיכב מיתתתתפי,6(
 השעה תעבור שלא כדי ברכות י"ח ויאמר לדוד תהילהיאמר

 אלא בלחש ציבוע שליה יתפלל לא הציבור עיכבו ואם לדוי תהילה יאמר כךואחר
 נם אוטר שהוא טה כל בלחש יאסרו הקהל ושאר והכל וקדושה רם בקוליאמר

 : והכלקדושה
 עינין שהציבור בעת הכנסת בבית לבא מתאחר שהיה אהד ברב מעשהרזיץתתיז.

 רבא שמיה ליהא ברכו או קדוש או מברך רבה שמיהיהא
 לתוך ונכנסתי בדרך מהלך הייתי אחת פעם יוסי ר' אמר )א( זה ממעשה אומרהיה

 נשישראל עד וכוי לטוב וכור אליהו בא להתפלל ירושלים מחורבות אחתחורבה
 כשעלה )ב( אומר היה ולקדוש וכו' ראשו את מנענע הקב"ה רבא שסיה יהאעונין
 ר' )נ( אומר היה לברכו וכן וכר קדוש אומרת אחת כת המלאכים מצא למרוםמשה
 ברוך אחריו שעונין המבורך ה' את ברכו ואומר הכנסת בבית לעומד מניין אומריוסי
 אוסר: היה בזה וכיוצא אקרא הי שם כי נ( לב )דברים ת"ל ועד לעולם המבורךה'

 ישראל שמע )א( דברכות שני בפרק שמצינו כיון הראשונים יקנים אמרותתתתיח.
 ואומר הנשיא יהורה ר' של שמע קרית זהו אחד ה' אלהינוה'

 אומר קפרא בר גומרה היה אומר ר' בר שמעון ר' נומרה היה לא או גומרה היהשם
 היינו גומרה היה לא דאמינא לדידי ב,"לסא קפרא בר ליה אמר גומרה היהלא

 למיהדר ליה לטה גומרה היה דאטרת לדידך אלא מצרים דיציאת אשמעתתא רידמהדר
 הרי שעות שלש בתוך מצרים יציאת להזכיר כרי ליה אסר מצרים דיציאתאשמעתתא

 ה' אלהינו הי ישראל שמע זה פסוק שיאמר רק קפרא לבר בין ב"ר שמעון לר'בין
 שעות שלש אחר אם חוששים אינם שעות שלש בתוך מצרים יציאת ויזכיראחד
 אחר ה' אלהינו הי ישראל שמע לומר בהשכמה בברכות תיקנו ולכך שמע אתיקרא
 מארץ הטעלך אלהיך ה' אנכי לומר ותיקנו וכו' העולם נברא שלא עד הואאתה
 יאמרו שמע קרית קודם כך ואחר שעות שלש בתוך ואמלאהו פיך הרחבמצרים
 שיעברו והכל וימשכו וראינה וצאינה מאושרים ישע ואור )נ( ושירים רנן אפיק)ב(
 הראשותם זקנים אסרו ולכך בר' חוששין אין שמע את שיקראו קודם שעותשלש
 לאשתו ויתן וינקרנו כבש שישחמ כרי הכנסת לבית 8וב ביום מלכת ממתינים)ד(

 ואחף מקרא שנים לקרוא הפרשה שינמרו ובשבת הכנסת לבית וילכו ולמלוחלהדיה
 המי"ג.6(

 אבל התבשיל לטעום רק שם נאמרו הדברים וכל כלום, בכך ואין טועם תוד"ה שם ז"ל ר"ה פירש כן)3(
 חסידות. ממידת רק המחבר דברי ואולי דמותר, קו"ח בסי' הדשן התרומת דעת במים הפה אתלרחוץ

 עקר יהיה %א ומשום ב' ט"ז מכות תשקט בל משזס )נ( א'. כ"ג ברכית )5(תרזיזתפך,
 חולי שם רש"י ופירש סותכינתא אחדתיה יעקב בר אחא רב : ב' ס"ד ביבמותכדאמר
 qff/~' פיסקא האזי13 ספרי )ג( י. )ש(::תיך:.סיע%ןני,ד:ע:אתתתתאן* סקי"ג. ג' סי' או"ח הט'ז כתב וכן הימנו נעקר מדם השתןמעוצר

 במגלה )ז( הטח, של א' ליום יוצר )ג( פסח. שי ב' ליום יוצר )נ( י. י"ג )5(תתתתיח.
 תק"ו. שם ובמד"א תקכ"ם סי' ובאו"ח כו' לבא מאחרין ביו"ט א':כ"ג
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 קשה[ ]רף כדי ושבחות בברכות למהר ואין הכנסת לבית ילכו כך ואחר והפטרהתרנום
 הי ישראל שמע שמע קויית זמן שענר קודם שאמר כיון בזמנה שמע קריתשיאמר
 יחירים ויש ואמלאהו פיך הרהב מצרים מארץ והמעלך ראשון פסוק אחד ה'אלהינו
 בשבחות לטהר ואין דמילתא לרווהא אלא צריך אין אבל בבית. שמע קייתשקורין
 אומר הקב"ה כאילו אחריו בקשה חסריך למען ופרנו לנו עזרתה קומה שתיקנוומה
 )מיכה כתיב דוגמתו שכן ואמלאהו פיך הרחב מצרים מארץ המעלך אלהיך ה'אנכי

 סו( שם )שם משיב והקב"ה הנביא תפילת זו נהלתיך צאן בשבטך עמך רעה יד(ז
 יושבים היינו אחת פעם מאיר רי אמר )ה( נפלאות אראנו מצרים טארץ צאתךכימי
 אחר קמרו,- מפני לאזנינו משמיעים היינו ולא שמע את קורין והיינו עקיבא ר'לפני
 הקהל היו אם הרי ראייה הסכנה שעת אין לו אמרו הפתח על עומד אחדשהיה
 ירא והוא שטע קרית בשעת והשרים הטלך בפני עומד ואחד שסע קריתאוסרים
 יקרא לצאת שיוכל ריוח לו שיהיה נס לו נעשה ואם לאזנו ישמיע ולא יקראלצאת

 לאוננו: וישמיעעוד
 אולי למחר לעיניה וסמינהו גברא לההוא וטחייה דנורא בוטאטי תרי אתו )א(תתתתימ,

 ואיתסי טתנינא קא דמור מתנייתא ואטינא אטערתאואישתטתי
 מטיבים הצדיקים לומדם או שאומרם מי פיופים או ספרים עשו אם הצדיקיםהרי
 פיוטיהם אומרים היו לא והסיר דברים בכל צדיק שאינו מי אם קדם ומימילהם
 ויחשב שנשמעים נורם צדיקים של זכותם כי עשויים שבטוב אע"פ הכנסתבבית

 עליהם: יבקשו שעשאום מי כי לצדקהלאומרם
 בקולה עלי נתנה ח( יב )ירמיה עליהם נאמר אותם יתפללו אם פיוסים ישתתתתכ,

 עשאום אפילו פימין בי פשע ומליציך בז( מנ )ישעיה שנאתיה כןעל
 אביו שם יש וכפיופ צדיק שעשאן פיוטין אותן או אותם רע אדם ומתפללטובים
 הרי אחז ב"ר חזקיה בו ורמוז פיוט עושה חזקיה היה אם כגון צדיק היה לאואביו
 לו יש ואם לננדך עונותינו שתה ח( צ )תהלים וכתיב סנינור נעשה קטינור אין)א(
 אהללה כנון בסתם יעשה או יזהם ב"ר חוקיה יעשה לחזקיה יותם כמו טוב אביואבי
 וכן עליו5( שמו עשה שלא לעזרה אנוסה במעשי אפחד השנה ראש של סדראלהי

 יש אם וכן לבו יהנה שלא כדי עליהם שמו סידרם מי כתב לא ואגדותברייתות
 השבחות ואת הברכות את ממהר והוא פיוטין עשה והוא בתורה שבקי חכםתלטיד
 הקרש ברוה שדור מה שהרי פיוטים שיאסרו ראוי אינו הכנסת בבית שלם'ששקורין
 ואינו חכם תלמיד וכן מושך עשה הוא ואשר מפיו לזרוק וממהר מוא6 הואאטר
 חכם תלמ.ד הוא או חסדים גומל אינו בנופו או ממון לו יש אם בסמונו חסדיםנומל
 מידות כל בו יש ואפילו פיוטיו לותר ראוי ואינו הוא נאה או הוא מחלוקתוכעל
 הראשונים כי 1Sw לומר להם יניח אל אחר ושל שלו לומר חפצים שאם יזהרטובות

 : האחרונים מן טוביםהיו
 ואחר יפה וכותב רע היה אהד השנה ראש של תפילות כתבו שניםתתתתכא,

 התפילות למכור ובאו הרע כמו יפה כותב היה ולא טובהיה
 יליץ זכותו גם טוב בשל מתפלל כשאני אמר הטוב שכתב אותם הצדיק קנהלצריק
 רע לרשע אוי יא( נ )ישעיה וכתיב רע יליצו עונותיו רשע בשל אבל לטובעלי

 חססטכ"מ. וס" ססרנ"כ לטיל ים נטיו6(

 מ"ב. ברכות תוספתא)ס(
 ב'. ס"ה טציעא בבא )6(תרצתתיט.
 א'. ה' קיייש'ו )"(תתתתכ.
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 קחו ג( יר )הושע וכתיב מתפלל רע כשאדם בי פשעו ומליציך מ( מג )שםוכתיב
 יחבוש. משפט שונא  האף יו( לד )איוב וכתיב צדיקים כלומר דקרים דבריםעמכם

 הכל: בעד יתפלל הכל אתאוהב
 מועד אוהל פתח אל משה אל אהרן וישב פו( יו )במדבר כתיבתתתתכב.

 חזר המגפה שתעצר מתפלל משה שהיה לפי נעצרהוהמנפה
 שנאסר המגפה נעצרה ]ע"ב[ כבר כי להתפלל צייך היה שלא לו לומראהרן
 לומר עור צריך ולמה המגפה ותעצר החיים ובין המתים בין ויעמד ינ( שם)שם

 לאהובו אדם שלח אם עור תתפלל אל המגפה נעצרה כבר לו שהגיד נעצרהוהמנפה
 יתפלל שלא כרי נתרפאתי לו לשלוח צריך נתרפא אם אהובך שאני עליתתפלל
 ואם לכפלה ויתענה יתפלל שלא כדי שמת לו לשלוח צריכין מת ואם שואתפלת
 אחר דבר ידי על או גוי ידי על יוכל אם )א( ויבכה ויצטער יוריעוהו איךתאמר
 שמת יוריעוהו שאם משונה הוא ואם לבטלה יתענה ושלא יתפלל שלא כדייודיעוהו

 ינלה: לא אז טפוסן שיהא עד עצמו את יסנףאוהבו
 יום בערב אחר בא והנה שיחיה אוהבו על ומתפלל מתענה היה אחדתתתתכג."(

 ימים כמה ככר שהרי אוהבי פלוני עושה מה ושאל משםטוב
 הרי שמת אומר לא אם אעשה מה אמר לחכם הנא אותו שאל עליו מתפללשאני
 לגוי או לעבד תאמר פוב יום לאחר ליה אמר שוא תפילת חנם על ויתפלליתענה

 עתה: לו תניד אל פוב יום שמחת וספני שטת לושיאמרו

תתתתכד."
 טינה לן נפקא לא לומר כשתוכל דוקא הקלקלה על משיבין  אין )א(

 תקנה להיות יכול הקלקלה יניד שאם דברים כשישאבל
 יותר מניד היה לא ואם העברי לאברם וינד הפליט ויבא ינ( יד )בראשית כגוןלרבר
 א( מח )שם כנון רפואה אחר יחקור לא לאוהבו החולה על יניד לא אם וכן חומאהיה
 זכאי בן יוחנן רבן )ב( וכן עמו בניו את שיביא כדי חולה אביך הנה ליוסףויאמר
 בשביל להעיר או להגיר יכול לתקנתו הרי בנו על שיתפלל דוסא בן חנינאלר'

 כי למרדכי השיב לא למה התך כן אם )ג( היתומים תקנת ולעשות להשיאאשתו
 אהשורוש למלך ללכת למות עצמה ולמסור למלך לבא רצתה שלא בעיניו רעהיה
 למררכי אסורה ותהיה לו נבעלת להיות למלך עצמה את למסור שיש אמרהועוד
 קרובו שמת ששמע והאחדג( לערל עצמה את ממציאה ועתה באונס היה עתה עדכי
 לו אמרו מיטתו לשמש רוצה היה ולא מתאבלת היתה יודעת היתה שאם אשתושל
 ליום סמוך אם להניד נוים באים ואם שטועה קודם אכילות אין כי צריך הייתהלא
 יד( ז )קהלת שנאסר פוב ביום יצמערו שלא כדי להניד שלא מהם טבקשים הואטוב

 : בטוב היה תובהביום
 אין הכנסת כבית אבל ואריות בקר ודמות כרובים היו המקדש בביתתתתתכה.

 שנראה הקרש ארון לפני שכן וכל הי שום ודמות תבניתלעשות
 כרובים הטקרש בבית ולמה רמויות מאמינים הם יאמרו והגוים דמות לאותוכמשתחוה
 )ש"ב ועוד הנביאים אל מדבר הקב"ה כך רעהו אל איש ידבר כאשר כרובים ובקר.אריות
 כרוב על ירכב הקב"ה קונהו יורע בעול כבקר יעבדוהו ואם ויעף כרוב על וירכב יא(כב
 יער: בבהמות כאריה ז( ה )מיכה וכן לאריות המשולים )א( העולם מאומות לעזרםויעף

 סס"ו. ג( סיס. 3( מת"ד.6(

 טיטע מיה )"(תתתתכד:
 א'. ט"ו מגלה )נ( ב'. ל"ד ברכות ג)נ(

 זי. רי רבה שיי עיין )"(תתתתכה.
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 זהב של טבחוץ הי" שאם מבחוץ ולא זהב בפנים היה המקרש ביתתתחתכו,
 מעילה שאין )א( אעיפ לתיאבון לו מביפים היו פוצותואבנים

 מכובר הוא לכבוד הקרוב דבר כל ד'א6( הקדש. ממקום עיניהם לזון יתכן לאבטראה
 הכנסת לבית יתקנו אדם שבני יתכן ולא טובות ואבנים זהב של בלניםלכך
 יותר יעשה מבפנים אלא יופיו הכל שיראו כדי טבפמם יותר מבחוץ יפיןציורין

 : סבחוץיפה
 רק שאם מבחוץ סביב טוקף אויר שיהא צריכין הכנסת בית כשבימןתתתתכז.

 אים ישטש שמא האים בית ובין ביהכ"נ בין מפרדתהחומה
 את ספם בתתם ח( מנ )יחזקאל וכתיב שבהות מדברין זה ומצד החומה אצלסטתו
 שלא יזהרו הכנסת בית וכשמהדשין וביניהס ביני והקיר מזחותי אצל וטמזתםסיפי
 ראשונים גבלו אשר נבילירעך תשיג לא יר( יפ )דברים וכתיב תהלה היה מאשריקצרו
 היה שני בית )א( יותר או תילה על יבנוהו אלא מקודש שכבר מה לחול יצאאיך
 החול על טקדש טוסיפין ואין )נ( מורידין ולא בקדש מעלין )ב( הראשון מןגדול

 : הקרש על מחולאלא
 מקום על עכרתי איפשי אמר במקום ויפגע יא( כה )בראשית כתיב )"(תתתתכח.

 למיהרר דהירהר כיון בו התפללתי לא ואני בו אבותישהתפללו
 הנכנסים עון מפני צדיק שאינו הריומ אדם שיבנהו הכנסת בית יש ארעא ליהקפצה
 מתפללים שהצדיקים ובמקום נשסעת יותר התפילה היתה טובים היו אילובו

 נשמעת:התפילה
 ששאול ספני עמה ישכב שאחשורוש הצדקת שאסתר ננזר למה קם"ט[ ]ד4תתתתכמ*

 ננזר לכך דוד אשת והיא ליש בן לפלטי מיכל אתנתן
 אביהם ערות את ויכסו וגו' השמלה את ויפת שם ויקח כנ( פ כשם ועודכך

 שתשרה רצה שלא לפי הקב"ה של מרותיו וכן טשם ואסתר מיפת יצאואחשורוש
 ולנך הבית  יבנה ערל שהוא שכורש ננזר לכך ראשון בכית כמו שני בביתשכינה
 ראש קלות להיות עליהם ננזר שאם הריופים ידי על שיבנו ננזר נניסיות בתיבסה
 שיחרב או צדיקים ירי על יתנלגל לא מחלוקת או הנונים שאינם דברים שאר אושם

 ירי על נגזר לכך היה הבית היה פריצים המערת יא( י )ירמיה שכתוב ולפימהרה
 לכך ה' בבית ונביא כהן ונהרג בבית המקנה פסל ושמו נכריות שלקח ליבנותשלמה
  שרתה שלא כורש ידי על שני ובית דוד ידי על ולא שלטה ירי על לבנותננזר

 וכהנים: צדיקים בעורה הורנין שהיו ביוסיפון וכתב שםשכינה
 קודם ובנה בונה בנאה נוי והיה הכנטת בית וננו יהודים היו אחד כמקוםתתתתל.

 לסיד צריכין היו והיהודים וסיד חול לבנאי ונשאל תועבהלכן
 למכור רוצה שהיה והרגיש אחד זקן הכיר בזול אמצא אני הבנאי להם אמרולחול
 לקנות אין ארם של לביתו אפילו ליהודים אמר הע"ז מן לו שנשאר והחול הסירלהם
 שבונה לבנאי למכור אין הכנסת מבית נשאר אם וכן הכנסת לבית שכן וכלמהם
 היהודים רצו ימים לאחר אבנים של הכנסת בית ובנו יהודים היו אחד במקוםלע"ז.

 הכנמת מבית נעשה מה אס' אחר בסקום ולהיות מקום טאותו לצאת מקוםשבאותו
 הכנסת בית להם שיש בקהילה ונהיה מכאן שנצא כיון לגוים נמכור אמרומקצתם

 wtipnn. ווודוא סולני, 9" לעיל  זס כעץ6(

 אע כ"1 פסחים ח(תי!תתכו.

 ב'. פ"א יגמא )ג( ב'. כ"א שבת )נ( וע"ש. אי ג' ב"ב )6(תתתתכז.
 גע ס"א חלין )6(תתתתכח,
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 בו זונות יביאו ארם שום שם יהיה ולאכשנצא כי לעניים המעות וניתן זהנסנור

 שבשבעה כיון שירצה מה בו יעשה והגויימכרוהו לשברו אמרו ומקצתם שםוישכבומ
 הפתחים תסתמו אחר זקן להם אמר שירצה מה בו הקונה יעשה ימכר העירפובי
 שיתפלל שם יהורי שום יבא ואם בו להכנם ארם יתן שלא אחד שומר אצלווהניחו

 : שם ישובו שמא אושם
 בירם טוחה עשיר אחר והיה הכנסת בית לבנות רוצים היו אחר במקוםתתתתלא.

 ולא העשיר ומת הבניין ונגמר הם בנוהו כך אחר שניםכטה
 : כשננמרראהו

 ליורשו הכנסת בבית אחד כל טקום לקבוע תורה מדין יכו4ין איןתתתתלב.6(
 עם בית לסכור שיכולין אלא שנו לא יונתן ר' אמר )א(וראייה

 הרבה ועור ליה למובני. מצי ולא רבים ש4 הוי אתו רמעלמא כיון הכנסת ביתאלא
 שיאמר יתכן לא וגה מחלוקת יעשו שלא נדי אבוהיהם בטקום שיושבים ומהראיות
 מהן אחר ואמכור אמי מאבי ואחד מאני אחד הכנסת בבית מקומות שני לי ישאחד
 אחד במקום ישב כסיניה כל לאו חפץ שאני לטי אלא שם לישב לאדם אתן אניאו

 אחר: כמקום רשות לוואין
 לו להביא לשפחתו צוה הכפורים יום שבמוצאי אחד יאה החכםתתתתלט3(

 טנעליך: ותנעול לחוץ צא לו אמר הכנסת בבית שלומנעלים
 בהרר מטתו נוהן והיה התחתון בחדר תורה ספר משים היה אחד'רזתתתלח.ג(

 לו אמר כן לעשות יתכן לא אחר זקן לו אסר כנגדוהעליון
 לו אמר להניר רצה כי ומת נננו הארון היה ותחתיו עצים חופם היה אהד והלא)א(
 יתכן לא טנופת של כלי או סיטה כנון דברים שאר אבל קדש של תשמישלשם

 : כנגדו לטעלהלהיות
 הקפות "נ )ב( כננד תורה לספר בסוכות מקיפין הקפות עשר שלשה )א(*רזתתתלט.

 וי"ג )ד( שבמדבר עננים י"נ וכנגר )נ( יריחו אתשהקיפו
 : טקיפין העננים וכן במזבח כמו לימין ומקיפ.ן )ה( נשמים עצירת עבור מתענין היותעניות

 שלו על מברך והיה שנה בכל ולולב והרסים אתרוג לו היה אחדתתתתלד.
 ולולב והדסים אתרונ לנו אין אחרת עיר אנשי לו שלחו אחתשנה

 : חובתם ירי רבים שיצאו כדי להם ואשלח קהל של על שאברך מופג אטר לנוותשלה
 תמכור יהודים לו ואמרו הסוכות בחנ שבירך אתרונ ]ע'ב[ לו "יה אחדתתתתלה.

 מה אמכור לא לו אמר אחד לשר ליתט לנו יש כי לנואותו
 אותם אטר ומכר אחרונים לקח אהר חסיד והלא לו אמרו לנוי שנן וכל עליושברכתי
 בשתיהן ונתעפף טליתות שתי לו דוו ושד היה. ישראל ותקנת לפלך ליוקהוצרנו

 ש"י. נקפן *נך סחט"ו. ג( o~pan. קרון %3פק 3( עפ"ד.6(

 כפרים של ביהכ"נ אלא שנו לא יונתן ר' אמר ההמגי גר שמואל ר' אטר 91. )6(תתתתלב.
 בית : רבה ולנוסחת א', כ"1 מגלה כי אתו רמעלמא כיון כרכים של ביהכ"נאגל
 עם. בית לביהכ"נ שקוראין ועל : א' ע"ב שבת יעויןעם
 כו7 מתעסק שהיה אחד בכהן מעשה א': ח"ד יומא )6(תרזתתלה.
 מכאן פ"נ: פיסקא בהעלהך בספרי )ג( ט"ו. גי ך יהושע )3( א'. מ"ח שכה )6(תתתתלט.

 : א' פרשה נשלח ובמכילתא ט' היו י"ג שמר יהודה ור' כו' הם עננים זיאמרו
 נתן המקש אף : פ"ר סוטה ובתוספתא היו, עננים עשר שלשה אוסר יהודה ר' כו' הם ענניםשבעה
 הושעיה ר' כמדבר ישראל את טקיפין היו כטד ענני וכטה פ"א: רכה ובמדבר כו' עננים ורבעהלהם
 קציר א': ק"ג אמור ובזהר כו' שבעה אמר ntPann ור' כף חמשה אסר יאושה ר' יאשיה,גרי

 ונסוטה ומקיפין ימין דרך נעניין ט"ב פ"נ טרוח )פ( בד י"ב תענית )י( כו7 יקירין ענגי ז'עמחון
 ימין. דרך אלא יחו לא פונה שאתת פנות כל ג':ט"ו
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 לו אמרו ששים ונוי ארבעים ליתן רצה ישראל אחד לטבור ורצה רבות פעמיםובירך
 : עליו שבירכתי מה לנוי למכור ושלום חם אמר לנוי אותו תסכור-

 לו אמר עליו ומברך בשבת רק בו שותה והיה יפה כום לו היה אחדתתתתלו.
 שותה איני לו אמר לשר יין בו שאשלח לי תשאיל אחריהודי

 לא קיש בו שנשתמש כלי טקדושתו אורידנו ולא מצוה כעכור בשבת אלא בהולנו
 : נוי בוישתמש

 היה אחר אקרא ה' ובשם אשא ישועות כוס יג( קפו )תהלים כהסבתתהתלז.6(
 היה הסטן ברכת כשסיים בקנקן היין והיה הסזון ברכתמברך

 היה משלו שאכלנו נברך כשאמרת לו אמרו הגפן פרי בורא ומברך בכוס הייןשופך
 לשתוה היין בעיני ונמאס ביין יפלו שמא זבובים כשיש להם אמר הכום לשאתלך

 באחרונה: אלא אמזמז שלא טובלכך
 וראה המזון ברכת סברך היה ואחד השלחן על אונלין היו שלשהתתתתלח,

 רצה לא אחרת פעם מברך שהוא בעוד מדברים היושהשנים
 המזון: בברכת יסיחו שלא כדי לברך מהם לאחר ואמרלברך

 לרבים ואחן פוב יין על אברך אם אמר רע ויין פ1ב יין לו "י" אחדתתתתלט.
 לארץ הטוב ונשפך הרע על בירך מעט לי ישאר הרילשתות

 כתיב יברך יבורך הוא עין אוב מ( כב )משלי הפוב על ברכתי שלא לי נעשה בדיןאמר
 על יברך ולאכול ביין פתו להשרות שחפץ מי הטוב: כיין וחיכך י( ו )שירוכתיב
 פתו יאכל כך ואחר וישתה הנפן פרי בורא ויברך כזית ויאכל המוציא קודםהפת

 : לחם מעם בו אין ביין הפת כששרה כי בייןהשרוי
 עוגת על אליהו וכן השמים מן לחם הנותן )א( מברכים היו הטן עלתתתתמ.

 תענית וביום תענית עליו קיבל אחר השמים: מן לחם הנותןרצפים
 ההמוציא ביתו לבני ונתן תענית עליו שקיבל וזכר המוציא ובירך לאכול וישבשכח
 שם ברוך יאמר אלא יאכל לא חכר ידים נטילת על נירך ואם אכל לא והואלאכול

 ועד: לעולם מלכותוככור
 דעת על יאמר שאם שישוו עד חרם לנזור צבור שליה יתחיל לאתתתתמא.

 מערערין השם שנמחק לאחר שהריג( )א( לחטר יוכל לאהמקום
 בלבו שיחשוב ער השם אתה ברוך ארם יתחיל ולאג( כרחה בעל אותה ומשקיןאותה
 יאמר לא עורים פוקח לומר יחשוב השם אתה ברוך כנון הברכה לומר יש מהעל

 : כפופים זוקףבמקומו
 שהחיינו או והמטיב הפוב עליה לברך שצריך שמועה לו שנאמר אדם י(תתתתמב.

 אחד מפי ששמע או נאמן המניד אין אם האטת דיין ברוךאו
 ושמע ממונו ממנו שנזלו ראובן כגון נאמן מפי שמע אפילו או יברך אל נאמןשאינו
 על אברהם דעבד ומעשהס( לו שישיבו עד יברך אל הכל וישיב הנזלןשניתפס

 : ממך אברהםנבואת
 שכהו אם רנלים ומי צואה מלא ספל כנון ננאי דבר ששנה אדםתתתתממס

 ומזכיר זוכר ברוך לומר יתכן לא וכרו( כך ואחר לחוץלזורקו
 ננאי: והוא זכר אם בו כיוצא כל וכןנשכחות

)5p'p 5עע ס61 א q'p~ "סקס"ג ק hp, .סק"ע ק" 5ע'5 כט51 610 651 סי י( סקס"ג 
 סח%"ר.  ר(  ססט"ס. ג( כ5ן. לק ש6 5ו אוי עקופו מכ"י ~עי pw 5יג1 סו6 1עס WDD/'9 קיי1גגופק

 . סם תכסיסי ומס סקפ"י ק" 5עע יעיין ו( חסין. 1( סקפ"1. קי' 5פי5 עייןס(

 א'. ע"ה יימא עייר )5(תתתתמ.
 ש. ט ס"ה )"(תתתתמא,
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 כשנוער וכן בן לבנו ונולד אחרת בעיר ובנו אחת בעיר היה אחד יקןתתתתמד,6(

 לא והלא אמרו והטחוב הפוב אתה ברוך  מברך  היה כןלבתו
 צרקותיו מפני אוהבו שאני בן לצדיק נולד אם אמר לעצמו בן נופר אם אקאאמרו

 : בן לו נולד אם מברךאני
 יבורך כתיב יברך יבורך ד( קכ"ח )תהלים ה' ירא נכר יברך נן כי הנההתתתמה.

 תלמירו את או תבירו את מברך כשאדם דיברך ק'נ[ ]דףדומיא
 ער עשיר שיהא הונא רב את שבירך רב )א( כמו ברכתו מעין לו להשיב הואצריך
 להשיבני לך היה כשברכתיך אטר רב איקפד בו וכשנתקיים כשיראי כאיכריך)ב(

 ג( יב )בראשית וכתיב יברך כן כי יבורך כן כי נאמר לכך עצמה ברכהבאותה
 אתה: גם לומר הסתברך צריך סברך כשאדם מברכךואברכה

 אשר ירים נטילת חמישית שהיא רביעית ברכה בינה לשכוי נתן אשרתתתתמו.
 מתים לפגרים נשמות המהזיר בשר כל חולי רופא האדם אתיצר

 במלין עצה ב( לה )איוב וה' ד' כנגר )א( לברכות וה' ד' הרי לשכוי נתןאשר
 )שם ביתו נתיבות תבין וכי כ( שם )שם בינה ידעת אם הנד ד( שם )שם דעתבלי
  לי( שם )שם לו וסמך וה' ד' הרי בינה לשכוי נתן מי  או חכמה בטוחות לו(שם
 ורוח בנשמים בקי שתרננול לפי ישכיב מי שמים ונבלי בחכמה  שהקים ישפרמי

 זקן לו ויש  רומה כנגדו ופווס בתרננול )ב( כמו ונקיבה זכר בקול ניכר איןובעוף
 בחלום שינות מעט י( 1 )משלי . . בפסוק. לפרקים בלילה וצועק נבר נקרא לכךכאדם
 יריו שירחץ שכוי כשישמע סהרה מיטתו שיהא הארם היה הדין ומן הלילהחזיון

 וילמוד: להקב"ה וישבח ויתפלל ויעמודויברך
 חוץ לעשייתן קודם טברכין אנו לעשותז תלויין אדם שביד הברכותתתתתמז.

 ומן הגאונים שתיקנו )ב( והרביעי חכמים שאמרו מר"ג)א(
 אור ויוצר השביעית השבת ממחרת עד ושבועות ימים לספור לברך לנו היההדין
 שנהנה לאחר הנר על שמברך אע"פ בארם האורה תלוי אין כי האורה שרואהלאחר
 המברך ביר ועור ויבדל וגו' וירא ד( א )בראשית כתיב הרי תלוי האדם בידוהוא

  האבוקה: את התופש ביר אלא תלויאינו
 לארם המלוין והשרים המלאכים בקר כוכבי יחר ברן ז( לח )איוב כתיבתתתתמח.

 קרוש בי י( ח )נחמיה שכתוב לפי בלילה קרושה אומריםאין
 בלילות: ה' בבית העמרים א( קלר )תהלים מברכין ובלילה משבחין וביום לאדונינוהיום

 ופרישות: וטהרה וסחיטה ענייני כאןגם
  אמר לשם  סיר להשתין ורצה אחר  ובא הרם וכיסה שוחפ היה  אחרתתתתמט,ל

 להשתין יתכן לא נא( לכן  שם כירכתי הדם כיסוי בעתעתה
 מכוסה: הדם ושם שם רוקק להיות אושם

 סמכים. י( ססט"6.1(

 כ"י,א, )nStAD(b)תתתתמה.
 בינה. או דעת אוה י וק

 כלאים ירושלמי )"
 שרומיי אש" הטפס עם תתנעלפ"א:

 בזה. זה כלאים לזה זה
 כרכה טענות הטצות כל ה"נ: פ"ט ברכות בירושלמי והוא יבריח מל צ"ל %תתתתמז,

 ברכת היא )ו( בבעילה. קדושין אומרים חש ותפלה מתקיעה חוץ עשייתןבוצעת

 )6(תתתתמט,

 :נמךי~
 ב:נתפללב

 5כלהו קרשתינהו הכי אי  ומשתין אסוה די מרחיק
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 הדם על וטשליך העוף מצואר נוצה לוקח שהיה אחד יאה החכםתתתתן,י
 וטשליך הסכין ומקנח טצה לקה ששחט ואחר העוף שאטשכבר

 למעלה שיהא כרי כך לנוצה לעשות לך אין לו אמר מכסה כך ואחר הדם עלהנוצה
 : שבנוצה הרם על עפר ישים כך ואחר )א( עפרולטסה

 וכשהיו בהם לשחוט משאילם והיה טובים סכינים לו היה אחד יהודיתתתתנא,
 אתה לו אסרו יפה ולהדיהם הרם מקנח היה לא לומשיבים

 והיא פנימה בלא שהם שלך המכינים להם משאיל  שאתה עירך לבני חסדעושה
 הייתי אם הסכינים משאיל כשאני להם אמר הסכינים מדיח שאינך בעבירה הבאהמצוה
 אם אבל חם טאכל בהם חותכים והיו אצלם המכינים את טעכבים היו או יפהמדיחם

 : בהם חותכים אינם אז מקונחיםאינם
 הטבילו ולא חדש והוא אסרת לעיר אחת מעיר לאבירו שנין השולחתתתתנב,

 : הטבילו שלאיוריענו
 הדל לו יאמר בקי שאינו ויודע שוחד או בודק שקרובו שרואה אדםתתתתנג.

 בקי: שאינו ויאמר לו. יחניף לא יועיל לא ואםלך
 ולא  טריפה היא או כשירה היא  אם בחיה בבהטה לעיין יודע היה אחדתתתתנד.נ(

 יפעה ופעמים יברקו ולא זה על יממבו  שמא אמר לעמררצה
 תשען: אל בינתך ואל ה( ג )משלי ואתהויאמרו

 היה ]ולא הריאה בפה והרם הריאה את מנפח והיה  עצרן היה  אחר  ג(תתתתנת
 הרם תכניס עצרונותיך בעבור לו אמרו הריאה[ מן קצתהותך
 : כן לעשות ראוי לאבפיך

 בודקם היה ולא עופות ושל דנים של מעיים בני אונף היה אחדיצתתתנו,י(
 נמצאו מעיים בבני כי טמא אוכל אתה לו אמרו ימיםלאחר

 עליהמס( דין וקכל פמאים רגים בולעים דנים ]ע"ב[ וכן סמא דבר ושארתולעים
 שיאכל ליהודי לו אסור אסור אינו וליהודים איסור בו נותנים שהנוים דבר ישואם
 ואטר הבהמה את רבע תבירו שהנוי שראה גוי כנון ידו על שמים שם יתחלל0ן

 ישראל: יאכלנה לא )א( יהודי ליד ובאתה ונמכרה אותה לאכול שלאלגוים
 לו אמר מאכל דבר אחרת ובידו הלב אחת בידו השוק מן הניא אחדתתתתנז.

 אתבטל שלא כדי עשיתי זה בעבור לו אטר עשית יפה לאהחכם
 ולא קיומה היא תורה של ביטולה פעמים )א( אמר בשוק פעמים ללכת תורהמדברי

 והלב: בשר שכן וכל ובשר גבינה אחת בתיבה אדם שישיםיתכן
 מאוס דבר לאכול שאסור מכאן ו( 1 )איוב מלח טבלי תפל היאכלתתתתנח,

 את תשקצו אל מנ( יא )ויקרא וכתיב קיאה לידי שסביאהודבר
 מים שם אין אם אחו . . )א(. לומר מים בלי אחו ישגה יא( ח לטיובנפשותיכם

 : כלום עשה לא שמעויכמו

-
 חח3"נ. עכי'6 כ16 טו ס( סח5"ג. ד( מס"ט. ג( סח5"1. 3( סס5"ן.6(

 דם כסוי ואול' מצוה, דבר שעשה ממקום להרחיק בריר דאינו הרי ישהא תני דנהררעא,הבילי
 ניכרת. שהמצוהשאני

 רדמו יהורה בר' קיי"ל כי הרם כל לכסות צריך דא'ט טשמע נ' פ"ז גח1לין )6(תתתתנ.
 ימ"ש. רמו, מקצתאפילו

 ובט"ז שהרגיעה, העכו"ם ראה שלא אפילו לאסור שטה קי"א סי' בתשתה הב"ח )6(תתתתנו.
 וכתשו' % צ"ג סנהדרין ושיו איסור השש בזה שאין ואומר מהור סלקנו קנ"ג סי'יו"ד
 פ"ר. סי' צביחכם

  ה- .4" "" ווי ,יו"" זי""'9; :: ש%3ןה."ו',ן'ייןגתתתעב.
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 סו( ז )קהלת תבירו לו אטר זבובים לשרוף גצה לא אחר הץ שניםתתתתנט.6(

 סגורות היו ושיניו לשתות רניל היה אחד הרבה0 צדיק תהיאל
 שבת: )א( בעבור בגד דרך שוהה היה ולא בחשך זבובים ישתה שלאכדי

 במאכל ירקות הבשר עם בקדירה לשום רוצה היה לא אהד אישדזתתתם.ג(
 יוכל ולא זבובים שם יהיה פן ירא היה כי החמה בימותבלילה

 מלבן היה בביצה או לבן שהטרק כרתי של ולובן בצלים משים היה אלאלראות
 ניכר: היה זבוב היהואם

 לאחרים והדק ממון אבירת בו שאין בדבר הלוקים שחכמים מה בכלתתתתטא.
 תוכל אם הסיקל כדברי שהלכה אע"פ מחמיר ואחד מקילאהד

 אהדרי: סתרי דלא במקום רע תקיא אל פוב מהיות המחמיר דברילקיים
 קמחו מפקיר היה )א( קורם מצות לתקן כשבא ובפסח פסח בערב לתתתתמב.

 מפקירן והיה הימוץ לידי ויבא נזהרין יהו לא שמא לפיומימיו
 : ימצא ובבל יראה בבל יעבור שלאכדי

 מים לשפוך פנויים אינם ואותם האוכלין אצל קטן שהשתין תראה אם ס(תתתתטג.
 כדי השתן על מים תשפוך אתה יחושו לא ידעו אם אועליו
 : תועבה ברכתם תהיהשלא

 מהללין שהיו כשראו בשבת להזיע הברחץ לבית נננסין היו בתחילהתתתתמד.
 יש איסור לידי ובא שמותר דבר כל הרי הזיע על גזרושבת

 הזקן לנלח שרנילין במדינה כנון האיסור לעשות יבא שלא כדי המותר עללנזור
 יעשו שלא לנגור יש בתער מגלחין ומקצתן תער כעין עושים ומקצתןבמספריים

 : יחטאו שלא כדיבמספריים
 מעמיד היה האריגה ובשעת לטוות יהודיות לנשים צמר נתן אחדתתתתמה.

 צמר בגד קונה היה אחר פשתים בחוטי תקשורנה שלאנאמן
 למתקן קונבום חוטי נותן היה אחד אדם : בו שעטנז שאין לפי ולכתונת למקטורןגפן

 מכניסם מהרה שיהא כדי מאד רחבים במנעלים אלא רוצה היה לא כימנעלים
 ונתן בלעו בוט"ש שקורין רחבים במנעלים רגיל והיה הכנסת בבית למהרבהשכמה

 תפורים המנעלים יהיו אם אטר כי בקנבוס והמנעלים הלכר לתופרם משי או קונבוםלנוי
 מנעול של שהעור כיון במנעל הלבד יתפור כך ואחר במשי או בקנבוס והלבדבפשתן
 : לפניו לעיניו בקנבוס המנעלים אף תופר העי היה ולכך שעטנו הוא הרי בפשתןתפור

 לרשות שיצא קורם הרבים ברשות והולך בשבת פלית שלובש אדםתתתתמו.0

ן
 אל לאו ואם ילך כהלכה כולן הציציות שאם יעיין )א( הרבים

 יברך אל מציציותיו אחד נפסק אם הכנסת בבית בטלית מתעטף יום שבכל ארםיצא.
 טליתות כי ברכה בלא יתעטף אלא )ב( לבטלה ברכה יעשה פן בציציתלהתעטף

 מזיק: ואינו שעטנז בהם איןשלנו
 ומפשיפ ושוחט בהמה לוקת מישראל אדם )א( שרצים בפרשה תנחומאתתתתמז.

 הרי אוכלה ואינו ידו מונע טריפה ונמצא בריאה ובודקרוחץ
 סחע"6. 1( שכ"ט. ס( סס5"ג. ד( סס5"ס. ג( ע"כ. 3(  אסק"י.6(

 סחטה. משם כ"י )"(תתתתנט,
 יפקיר. או יבטל כי מ"ג ת"ס סי' באו"ח הב"י כ"כתתהתםב,
 קורם לברוק צריך דאינו יהכלבו הרא"ש בשם כתב מ"ב '"ג ס" באי"ח הרמ"א ח(תוז1זתמו.

 אחחת. ציצית להשיםאפשר
 שסיגי, גירשה '"ג סיטן)6(תתתתםז.
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 ב( כר )בראשית כתיב לכך במדרשים וישנם בתלמור בפירוש שאינם רבריםיש
 נ( בג )ש"ב ליסרו שלא  חכמה היתה לא לו  אשר בכלהמושל

 צריי
 יראת מישל

שנא' וזהו עינו ראתה יקר וכל י( כה )איוב ושטורה בכל  ערוכה  ה, שם  )שםאלהים
 כל לפניך הי בשם קנאא[ ]דף וקראתי פניך על טובי כל אעביר אני יפ( לנ)שמות
 את יצא אלהים ירא יה( ז )קהלת לפניו הי ובברייתות ובמררשים בתלטוד שעוסקמי

 לתרץ יודע אם התלמור דברי שסותר דבר במדרש ויראה חכם שהוא מי וכלכולם
 אמר חנם ננון התלמוד נדברי יעשה לאו אם שכר יקבל זה את זה יכחיששלא

 לח( טו )במרבר )ב( בו שכתיב במדרש ראיתי אסר בציצית תתעטף לא למהלתלמידו
 קטן  )נ( בתלמור שכתוב מה לסתור בא וה  רנר לא ליה  אמר תם לדורלדורותם
  העיר אנשי אם פירושו תם לרור  לרורתם נתוב ואשר עושה  אביו  להתעטףהיודע
 כשטוכרין אבל בתכלת מצוה או התבלת  תחת  אילן קלא  )ר(  למכנר תשורין  ואיןחמימים
 בעבירה: בשעטנז ויתעטף אילן קפא יהיה שמא בתכלת ולא בלבן מצוה אז אילן,קלא

 בריתות י"ו כי )א( תופין י*ו כיצד מצותי כל את ועשיתם כתיב בציציתיתתתתמת
 ים( נתהלים נקראת התורה. על שבחות וי"ו סיב בהרשנכרתו

 ו', לב משמחי ה', ישרים ד', פתי מהכיסת ני, נאמנה בי, נפש משיבת א',תמיסה
 הנחמדים י'ב, צדקו י"א, אמת י', לעד עומדת ט', פהורה ח', עינים מאירת וי,ברה
 יב( כח )איוב נו וי"ו י"ו, צופים ונופת ט"ו, מדבש ומתוקים י*ד, רב ומפו י"גמזהב

 ה', מפזר ד', שהם נ', אופיר כתם ב', כסף א', סער פו( שם לשם תמצא טאיןוהחכטה
 כוש פטרת י"ב, י"א, מפנינים י', ונביש ט', ראמות ח', פו כלי זי, וזכוכית וי,זהב
 )ב( כשכופלין ועוד י"ו, וכו' וקיים ונכון ויציב אמת וכנגרן י"ו, וכו' י'ד, כתםי"ג,
 צפורניים וכ' שיניים ול"ב וכ' ל"ב הרי קשרים כ' ציציות לר' קשרים וה' ליביהיה
 במצות ארם יזהר לכך בתורה שטי שמו שם מעמים ונ"ב בשנה שכתות ונ"בבאדם
 לשבת: ציצית סמך לכך קשרים ובין חוטים בין ונ"ב בשנה שבתות נ"בוכן

 כערר שערך א( ר )שיר שכתוב שם על שחורות תפילין של רצועותתתתתמט.
  שחורות תלתלים קווצותיו יא( ה )שם וכתיב )ץ(העוים

 עין בת כאשון שטרני ח( יו )תהלים וכתיב הצואר את מקיפין הרצועות כל )ב(כעורב
 : ישראל את ומקיף בלובן שחור האש בתוך שהדיבור לפי ענקיםאכל
 לנוות ודם לבשר איפשר זני ואנוהו אלי זה נ( טו )שמות כתיב )א(תתתתע.

 נאה  סובה  נאה  לולב במצות  לפניו אנאה  אלא בוראואת
 נאה לו יש אם זה בשביל יעכב לא אבל ביסו ספקא כשיש נאים  תפילין נאהציצית
 כל כי לבד מצוה שכר לו יש לאו ואם ואנויהו ושכר מצוה שכר כפול שכר לויש

 גדול: שכר ויקבל כתקונה מצוה שיעשה להזהר צריךאדם
 אמרו והלא גמליאל רבן לו שלח לעניים נכסיו חילק ישננ רבי )א(תתתתעא.

 רי הוה לאושא קורם לא נמליאל ורנן למצות מנכסיוהזמש

 דירה טלשון דורש ת"ד תקון זהר שתקוני הנעלס רות וכמדרש כ"1, פרק אליהו דני כהנא הוא)3(
 בציצית חייב להתעטף היודע קטן ולפנינו: א' מ"ב שכה )ג( קכ"ז. סי' קטן סועד ברא"שמובא

 )נ(1 בסיגי. בי:7כן ל"ז טחה )6(תתנמכו.
 1גתיב צ"ל  )ג( האותיות. אלו כעורב שחורות דרכיו פי"ט ויקרא רבה במדרש )"(תתתתמט. " יץ ( שהן ר"ל החוטין. צ"ל

 בתוך הרבוד השוחר,אח
 שצ ירושימי שאמדת למה כונתו ישראל את וטקיף בין שויר 1

 ח"א. פ"א פאה ירושלטיפ,ץ מסכת בשלח מכילתא בי ק"ג שגת )6(תתתתע.
 בירושלמי. שם "(תתתתעא*
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 על והסכיטו השניים ועמדו ושכחוה בירם הלכה היתה כך לוי ר' בשם בון בריוסי
 כמו מתקיים הוא סוף עליו נפשם נותנים דין שבית דגר שכל ללמדך הראשוניםדעת

 מכם הוא רק דבר לא כי טז( לב )דברים מנא דטר כי ואתיא טסיני לטשהשנאסר
 הוא אימתי חיכם הוא כי שם( )שם בו יניעים אתם שאין למה מכם הוא רקואם
 שלא אע"פ שמים בצרכי כחו בכל יעסוק אדם הרי בו יניעיס שאתם בשעהחייכם
 ירו: על תתקיים כאילו עליו ומעלין תתקיים ימים אחר מחשבתו מתקיימתתהא

 אלהים עובד בין לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם יח( ג )מלאכי כתיבתתתתעב.
 טרח אחד המצוה לקיים שעסקו שמם הרי עבדו לאלאשר

 ובאנס טורח בלא לו נזרסנה ואחד אלהים עובד זהו שעשה ער הרבה מממונווהוציא
 : צדיקזהו

 שם וכשהגיע שם והלך הרבה טסמונו והוציא שבויים לפדות "לך אחדתתתתענ
 בלא ופראם אחד שבא עד שם לבא הספיק לא נדוליםבסרחים

 אלהים עובר זהו נדול זכותו יותר משלו והוציא הרבה שטרח זה הרי וממוןפורח
 אחר שררף אחד הרי צדיק זהו טורח כלא ממון במעט או מטון בלי שפראןואותו
 ולא אדם מבקש היה ואחד הרודף מצאהו ולא נחבא והנרדף שלופה בחרבתבירו
 וחתך נו תלויה הנשמה שאין טאבריו אהד או ירו להתוך כדי לתופשו אלאלהורנו
 להרוג שהשב אותו יותר נענש ]ע"ב[ הבא בעולם שמים בידי כי לך דע אחד אברלו
 ונגמרה אחריו רדף שהרי למעשה מצרפה אינה רעה טחשבה )א( אמרו לא זהועל

 : להרוגמהשבתו
 אל טרע וסור הי את ירא בעיניך חכם תהי אל ז( נ )משלי כתיבתתתתעד,6(

 לנך שלי לתקלה לבא יכול זכות אותו אעשה אםתאמר
 יהא לא הגון שאינו דבר אותו אעשה לא אם יאסר לא וכן זכות אותו אעשהלא

 ונכשלו: תקנתם יהיה לא לאדוניה יעורו לא אם חשבו ואביתר יואב )א( שהריתקנתי

 צדקה. ענייני כתוב כאןנם
 משוח יטמא טומאה לעניין שהרי להחיותו קודם לו צריכין שהרבים כל )א(תתתתעה.

 לסגן: קודם מלחמה משוח להחיותו אבל סגן יפמא ואלמלחמה
 ]כסות אנטיגנום ר' בשם לוי[ בן יהושע ]ר' דמור אמר )א( בירושלמיתתתתעו.

 להיי קורמת חבר אשת כסות הארץ[ עם וחיי חבראשת
 אכל הכר בהיי הבר אשת נסות אלא אמרו לא חבר של כבודו ספני הארץעם
 עומדין ואביו ורבו ואמו הוא קודם שלהחיות אותו לכסות וזה להחיות זה . . היה.אס

 וטובה כחבר חבר כשאשת דוקא לאביו ורבו לרבו ואסו לאביו קודם הואבשביה
 ודוקא הארץ עם לחיי קודמת חבר אשת כסות אז לטובים וטובה לבעלה וטובהלמקום
 קודם: הארץ עם חיי להתקשט אבל הכסות בלא איפשר שאי לכסות שצריכהמה

 מסמסר9"ע. ס" לקפן וכפול ממלכ"מ. עשן מנפל מקפ"66(

 ב'. ל"מ קרושין )6(רזרזיזרזעג.
 ז'. א' א' מלכים "(תתתתעד.
 ע"ש, א' י"ג הוריות )6(תתתתעה.

 ח"ד. פ"נ שם )6(תןתרזרזעך.
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