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 על גבי איש כפוף ועומד לפגי הארון,
 להרב ד״ש סימן רמ״ט. ועוד כהגה וכהגה
 אשר רבו מספור, ומוהרד״ב ז״ל ריש
 מתא בקהלת קודש מגטובה מסר לי פה
 אל פה, שבהיותו יורד לפגי התיבה בימים
 גוראים היה טהר מאד שלא לשגות
 בדיבורו ובגיגוגו אפילו אות אחת מן
 המורגל, אף שהיה יודע בעצמו שהגירסא
 משובשת, ירא וחרד מההיא דמוהר״י
 סג״ל, סדר הלכות תפילות יום הכפורים,
 בצדקו עליו את הדין שמתה בתו ביום
 הכפירים, על שאמר סליחה אחת שלא
 היו גוהגים לאומרה בקהל ההוא שהתפלל
 בו. והואיל שכל כך עריבים לכת״ר דברי
 הבאר שבע, למה לא השגיח בסימן ג״ן,
 שהוקשה על מעשה הכפרות בערב יום
 הכפורים, וסיים, ומי שדעתו רחבה מדעתי
 יתרץ דברי הגאוגים וישא ברכה, ולא מגע
 המגהג ולא לגלג עליו, ואם וכר, אף
 אמגם אין ללמוד מזה דוגמא לדורות,
 לדלג על ההרים, אבותיגו הקדושים
 שיסדום, ורוח ה׳ דיבר בם, רובם ככולם
 חסידים ואגשי מעשה, שליבם רחב
 כפתחו של אולם, גהירין להו שבילי
 דרקיעי ותכסיסי קבלת מלכות שמים
 שלימה, מה ידעגו ולא ידעו הם, לקרוא
, ולקצץ בגטיעותיהם נטעי 2  אחריהם מלא
 געמגים בעדן, גן אלקים חיים ומלך עולם,
 חקלא קדישא, להם לבדם גיתגה הארש
 לרעות בגגים וללקוט שושגים, הלכות
 גדולות והלכות קטגות, דבר קטן ודבר
 גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה,
 וקיבלו איש מפי איש עד משה רביגו ע״ה
 שורשי הדברים ומקורם מקור מים חיים
 עד אין סוף, כל ימי גדלתי בין החכמים
 רבים וגדולים, בעלי תורה בעלי מוסר,

 מעשה אבותיהם בידיהם, שכווגתם לשם
 שמים וכר, יעוין שם, ועיין עוד שם סימן

 רמ״ט, יעוין שם.

 וראיתי להרב הלכות קטגות בחלק א׳
 סימן ד״ן שכתב וזה לשוגו,
 שאלה, אי עדיף טפי לברך שתים על
 התפילין. תשובה, שמחה היתה לי אם
 הייתי ממשפחת אשכגזים והייתי מברך
 שתים, דהכי משמע יותר פשוט וכר, אבל
 מה אעשה שאין לי לשגות ממגהג אמתי,

 עכ״ל.

 גט הרב פחד יצחק מערכת מ״ם דף
 קל״ו עמוד ד׳ כתב וזה לשוגו, זאת
 ישיב אל לבו להזהר מאד שלא לשגות
 מגהג אבותיו כחודה של מחט, ולא
 יחליפגו ולא ימיר אותו אפילו רע בטוב,
 כאשר השיב הרי״ח בהלכות קטגות
 כששאלוהו אי עדיף לברך ברכה על
 התפילין וזה לשוגו, תשובה, שמחה היתה
 לי אם הייתי ממשפחת אשכגזים, דהכי
 משמע יותר פשוט, אבל מה אעשה שאין
 לי לשגות ממגהג אבותי, וכמה מגהגים
 זרים ותמוהים הוקבעו בכל תפוצות יהודה
 וישראל, וקיימים דור ודור בחכמיו
 במסמרים בל ימוטו, כגון השמת עטרות
 ספרי תורה בראש הקרואים בשמחת
 תורה, לבעל משא מלך חקירה ז׳ מדיני
 המגהגים. קריאת ההפטרה ביום הכפורים
 בלשון יוגי, למוהר״ם פאדווה סימן ע״ה.
 גילוי שערות לגשואות, למוהר״ם אלשקר
 סימן ל״ה. אמירת שליח ציבור תפלת
 המוספין ומגחת ערב בלא חזרה ועגגו בין
 גואל לרופא ביום התעגית, למוהרלג״ח
 סימן ט״ו. קריאת ספר תורה בתשעה באב
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