
. טז.טז

טז:טז:

דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם גתבפן, ל״ק שְּ

נע•אזטמא
בראש הנשיא ואח''כ תני כל אחד נותן בראשו

לא דמי לדרבי לא דמי לדרבי דבקלקלה מתחילין מהקטן, נחש, חוה, אדם

ץסתלג לבצ תמ תצגכ ץמתמטפג ץמתסאלג. ובגדולה מתחילין מהגדול ד'
שכאן חשיבות הוא להם שיבקשו רחמים על כולם.

• נשיא ואב ב"ד, אדם אחר מניח להם, כדי שיתייבשו יותר
• ומניח במקום תפילין, ד'מבץ מתשמס הסץכ מאא מצ זתג אףא תזג'.

מפהתמן כגספש

רחב"א:רחב"א: זעקנו בצנעא ולא נענינו, נבזה עצמנו בפרהסיא.

ר"ל:ר"ל:  גלותינו תכפר עלינו. נפק''מנפק''מ  שגלו מביהכנ''ס לביהכנ''ס

מוציאין התיבה לרחוב העיר - כלי צנוע זה, נתבזה בעוונינו.
מתכסין בשקים- חשובין אנו כבהמה.

אפר מקלה על התיבה- א.א. טלץ תךןס שהגצ, בב.. שןמ הגא מץ הג.
ר"א:ר"א: כשנתנו רבנן אפר מקלה על התיבה-  הזדעזע כל גופי.

טפאטמן תוג שגתב לכ תסק

שחשובין כאפר, או שיזכור אפרו של יצחק. נפק''מ בעפר סתם.

מפהתמן כשמא צדשגפא 

חשובין כמתים, או שיבקשו עלינו, נפק''מ קברי נכרים.
הר המוריה ממנו הוראה לישראל, או מורא לאומות העולם.



ש. צעדן בשצן תפיג כוטמצן קשגמ למשפבמן.

• ת"ר:• ת"ר: עדיף זקן וחכם, אם לאו, חכם, ואם לאו אדם של צורה.

בנינוהבנינוה ץסאןיץ בדס צתק ץצשצלצ', אסרו הבהמות לחוד והוולדות לחוד

אמרו: רבש"ע!אמרו: רבש"ע! אם אין אתה מרחם עלינו אין אנו מרחמים על אלו,

• • 'ץסדגתץ תמ תמצס שףפדצ',
אמרו: רבש"ע! אמרו: רבש"ע! עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע מי נדחה מפני מי?

• • 'ץסבשץ תסב לקגןץ צגטצ 'ץלכ צףלי תבג שןזסצ'-
שמואל:שמואל: אפי' גזל קורה, מקעקע כל הבירה ומחזירה לבעליה.

ראב"א:ראב"א: המתודה ולא שב דומה לטובל ושרץ בידו,

זרקו מידו, כיון שטבל עלתה לו טבילה, ד'ץלץקצ ץטפש סגף',

זיקפ שאוכצ יפגמקמן כוטמ צאמשצ עדן פגרמכ.

• ת"ר מורידין  • ת"ר מורידין  אדם רגיל להתפלל, ועדיף על זקן וחכם.

ר"י:ר"י: מטופל בילדים ואין לו פרנסה, ויש לו שדה, וביתו ריקם

מעבירה, ופרקו נאה שם טוב בילדותו, ושפל ברך, ומרוצה
לעם, ויש לו נעימה, וקולו ערב, ובקי ורגיל לקרות בתנ''ך

מדרש הלכות ואגדות ובקי בברכות, ונתנו רבנן עינהם בריב''א
• 'ךאךצ טמס שדץמצ' מרב:מרב: זה ש"ץ שאינו הגון היורד לפני התיבה.



פתפיג כוטמצם לק שגלפא: יפחמף בב זכ מ''ס בשלכ מפם

והך דעל השביעית ארנב"יארנב"י:: שביעית לארוכה, כדתניא:כדתניא: בגואל
ישראל מאריך וחותם: לס בטךצ תא תשגצ שצג צלץגסצ ןץ' שגץנ רץתמ

סבגתמ
ועונין אמן, וחזן הכנסת אומר: תקעו בני אהרן, תקעו!

ובשניה לס בטךצ תא תשץאסךץ שגץנ פץןג צךבןףץא
ועונין אמן,

וחזן הכנסת א"ל: הריעו בני אהרן הריעו!
וכן בכל הברכות, באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו.

ובמקדש חותם שגץנ צ' תמצס סבגתמ לצטץמ ץטק צטץמ שגץנ רץתמ סבגתמ 
ועונים: שגץנ ב ןשץק למןץאץ מטץמ ץטק

וחזן הכנסת אומר תקעו ומי שענה [בנוסף לש''ץ]
שאין עונין אמן במקדש דץסשגןץ ב ןשץקנ

וכך הנהיג ר"ח בצפורי ורחב"ת בסיכני.וכך הנהיג ר"ח בצפורי ורחב"ת בסיכני.  שלא לענות אמן

חכמים: חכמים: אין נוהגין כן אלא בשערי מזרח, ובהר הבית.

כצטהסצ

כמטד כצהנגופא
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