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מיוחדת מהדורה
״החלאק׳ה״ שמחת לכבוד

 וחכים יניק להאי
הו שמואל  ני״ו קליין אלי

ק נכד ״ ר מוץ כ ״ מו ד ר א ט״ א ע ״ ט לי ש
ת ר׳ הרה״ג של ובנו ה ד מ ן של י לי  שליט״א ק

ירושת״ו - רמות אונגוואר דקרית ור״ם רב

 ה׳תנש״א פנחפ פר׳ ש״ק
יצ״ו מירון קדישא אתרא

 מוסדות ע״י בס״ד יו״ל
ירושת״ו רמות - אונגוואר קרית



ויו״ם לשכת הנרות הדלי,ת סדר

שנת ל

 ריןדשנו א'^ר העולם, נ?לך ^להינו יי אתה ברוך
שכת: של נר להדליה וצונו כמצותיו,

טוב ליום

 הרשנו אשר העולם, מלך אלהינו ץ אתה ברוך
טוב: יום של נר להדליה וצונו כמצותיו, ^

ס ד ת שתל לי שנ ב

 פמצותיו, יןזישנו אשר העולם, מלך אלהינו יי אתה כרוך
טוב: יום ושל שבת של נר להדליי, וצונו '

הנפורים ליום

 במצותיו, קךשנו אשר העולם, לך9 אלהינו ̂י אתה כרוך
הפפורים: יום של נר להדליה וצונו '

ת שתל ליר׳ב שג ג

 פמצותיו, ר,דשנו אשר העולם, ?ןלך אליהינו ץ אתה כרוך
הכפורים: יום ושל ׳}ובת של נר להדליק וצונו '

עי מליל (חוק טוב כיום  בענפה, מקדשת ינהK שהKה אם הסדר ובליל פסת) של שגי
ם ניפור, יום ונערב רני ת אתרי פנ רנו הנ׳׳ל; הג

הגיונו ולאמנו שהחינו העולם, מלך אלהינו ע אתה כרוך  ו
הז:ה: ן5לז ’

הנרות: הדלקת אחר לאשה תפלה

 אישי) אותי(ואת שתחו;ו ל׳?יראל, אלהי אלהי " מל^ניד, ךצון יהי
 ו>«רו?ים, טוכים חיים ישךאל ולןל לנו ותתן יורוני, נל ואת ’

 ותשנו וךחמים, ה1ישון פפ^לת ותני,דנו וכךני., טונה כזכרון ותזכרני
 אוהני ומכונים חנפים נניס י?;י ?ניס לניל יזכני ?יניני׳ שניןתד

 העולם את וקואירים ךניוים, נע יוךש׳ ייע אקת אנשי אלהיט לראי
 את א{א, הכורא, ענודה מלאכת ו?כל טינים וכמעשים נתוךה
 ינכה שלא ניני והאי אמות׳ינו, ולאה ויחל ורכל,ה ךד.1׳} ?זכות תחןתי

אפו; ינישעה, ?ניד והאי ןעי, לעולם



שכת ליל סדי

זה; יאמר לביוזו הכנסוז מביוז כשיבא

 השרת מלאכי עלי?ם שלום
 מלכי ממלזי מלאכי;!ליון ״

 ג״־: הוא ברוך דוש1הר המלכים
השלום מלאכי לשלום בואכם

T  -  y  .  .  .

 מלכי ממלך ^למן מל^כי
 ג״פ: הוא ברוך הרןתש המלכים
השאם מלאכי לשאם ברכוני T :  • :T : : T- *•“־

 מלכי ממלך ?!ליוו מלאכי
 נ״־: הוא ברוך הלןדוש המלכים
השלום מלאכי לשלום צאתכם

T  -  y  .  . . .  , ,

 מלכי ממלך אליון מלאכי
ג״פ: הוא ברוך הר]דוש המלכים

ךרכיך: ב^ל לשמיד לך י?.וה מלאכיו כי
מאך, צאתך ישמר י; עולם: ועד מעתה ו

 השלום אדון ד<^מות כל אדון העולמים כל רבון
רוכר מלך גדול מלך כרוך מלך אביר מלך



ג •שכת ליל סדר

 חי מלך זך מלך ותיל, מלך הדור מלך שלום
 מלך ומיוחד יחיד מלך ומטים טום מלך העולמים

 מלך המלכים מלכי נ?לך רחמים לוכש מלך ככיר
 מעשה עי^ה ^לך נופלים סומך מלך נשגב

 נוולך ואדום צח מלך ומציל פודה מלך בראשית
 תמים מלך תפלה שומע מלך ונשא רם מלך לןדוש
תי ואלהי אליהי יי לפניך אני מודה דרכו. מ על א _ . . . J I y  . . _j ̂ ךן - . . - «

̂שר החסד כל  עתיד אתה ואשר עמלי עשית >
 כני כרילתיך כל ועם כיתי כני כל ועם עמי לעשות
 והטהורים הה־,תשים מלאכיך הם וכרוכים ?ריתי.
 שלו ■^!השלום מלך השלום אדון ךצונך. '^עשים
וכל כיתי כני כל ואת אותי ותפר,וד כשלום כרכני

T : ........................ « T V  J • ’ ; • : T “  • •• J T

 מלך ולשלום: טובים לחיים ישראל כית עמך
 כראשית. יוצר יוצרנו מרום. צכא כל על עליון
חלה  כני כל ןאת אותי שתזכה המאירים פ?יך ̂ז
 כני כל ובעיני כעיניך טוב ןשכל חן למצא כיתי
 וזכנו לעבודתך. רואינו כל ובעיני (וחוה) אדם

 וככוד ע׳^ר ומתוך שמחה רוב מתוך שבתות לר,כל
 כיתי מי ומכל מ??ני והסר עונות. מעוט ומתוך
מיני וכל חולי מיני כל ישראל כית עמך ומכל . J «  y » . . T I • •• • T •• T ן • . . .

 כנו.יצר ןתן ואכיונות ועניות דלות מיני וכל ך.וה9
ונהיה ובאהבה וכיראה באמת לעבדך טוב

•.* I • I T ”1 “  I T J • ; * . • « • . *  • J I T J

 הוא אתה כי רואינו כל ובעיני בעי;יך מכבדים
מלכי מלך אנא ןאה: לך כי נאה לך בי הככוד ?;לך
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שכש• שדר

 משרתי השרת מל^כי למלאכיו צוה המלכים
 לכיתי כבואם ויכךכוני כרלומים שיכר,דוני נ;ליון
 מטתי והצעתי נרותי הדלר,תי פי ל,דשנו פיום

 ובאתי השבת. יום לכבוד שמלותי והחלפתי
 א^חתי שתכביד לפניך תחנתי להפיל לביתך
 ו>ןשנה היצור. כל ;מים כששה ^שי ואעיד

 באשר שמחתי כתוך על להעיד עוד ואשלש
 נתת אשר נשמתי כי.תר ולהסענג לזכרו צויתני

 אניד וכן לשךהך צויתני באשר אשבות פו כי:
 עוד שתרךומני לר,ךאתי ין ושויתי כלנה. גדלתך
אשמור ואז לאהבתך. לפי ולעורר לגאלני פגלותי

: T • .־ T: T •• • : •• • • .־ ־ ־: T ׳ .־ : Y . . . .

 בראוי כדת האתפלל עצב כלי וחלויך פלווךיך
 כדבוני לשלום בואכם השלום מל>^כי וכנפון:
 תאתכם הערוך. לשלחני כרוך ואמרי לשלום

כלה: אמן עולם ועד מעתה לשלום

שלי א, מ י׳ ל״

ת ש  לב בה בטח מברה: מפנינים ורחר, ימצא מי חיל א
 ומי כל רע ולא טוב גמלתהו יחסר: לא ושלל בעלה '

 כאניות דרתה כפיה: בחפץ ותעש ופשתים צמר דרשה חייה:
 טךח ותתן לילה כעוד ותר,ם לחמה: תביא ממרחר, סוחר

 נטעה כפיה מפרי ותר,חהו שדה זממה לנערתיה: וחר, לביתה
 טוב כי טעמה זרועתיה: ותאמץ מתניה בעוז חגרה כרס:
 וכביה ככישור שלחה ןדיה נרה: כלילה יכבה לא סחרה
תירא לא לאביון: שלחה דדיה לעני פרשה בפה פלןי: תמכו



ת ליל כדר ה שכ

 ^שתה סרכדים שנים: לכיש כיתה כל כי משלג לכיתה
 זקני עם בשכתו כעלה כיעזערים נודע לכושה: וארגמן שש

 והדר עוז לכנעני: נת;ה וחגור ותמכר עשתה סדין >ורץ:
 חסד ותורת כחכמה פתחה פיה אחרון: ליום ותשדוי, לכושה

 תיאכל: ליא עצלות ולחם כירןה הליכות צופן-ה לשונה: על
 ואת חיל עשו כנות רכות דהללה: כעלה ויאשרוה כגיה ר,מו

היא ” יראת אישה היפי והכל החן 'עזר,ר כלנה: על עלית
ה לה תנו תתהלל: די רי; מעבידו; בשערים ויהללוה מפ

 זו: סעודה מכבוד המדכר לנשמה, המסוגל סהווהר המאמר וה יאמר אדם כל
 את אלהיש ו;;רך כתיב וא^ר פתח יצחי, לכי ;ר,ד'שו. יום את זכור

ם ד.לי,טוד.ו ;מיש ששת ב?ון וכתיב ד.שכיעי יום ’  לא ש?ר. ד,'שביעי וןיו
ן כו. יחיה  ד.כי אלא בת אש.־.?ח כ,ךןתא nif ר,זיני בת משתכח דלא ו;יו

א1ו ל אן אן ; רן  לא אמאי ותאי,א תל;ן שכיעאח ביומא ותהא דלעלא כ
ח שתן אן יו^א דההוא משוש שכי^אר, כיוןזא ןוי,א א ך? תן  שתא ל5 מ;ה מ

ל לתתא מזוןא ;ד,יכ וחד חד ועל עלאין יומין ה מד,ד,יא כיומוי חר ן  בוין
ך כנין שעיעאה. כיועא דמתערעאן  עעי דמחימנותא כרר^א דאיהו אן1ן ;

תכרו בגין ך'ש;ר.א בליל;א סעודתא ולאתר,נא פתוו־א, למליא  עתודה די
מןא בד,הוא ךד,א יומין שתא אינון על  שד.א על לאתערעא שרעד, אזדמן ז

מין תא לשעתא 'י כרנ  לעךרא עעי עד יעל ריר,נ;א בשתורא אישתעח לא ו
 ביועא >!פילו אער יצחר, דכי וכמזו;י, t0fr;.2 ךשעתא כליל;א עתודה

שעתא  תלת ולמיעל יועא כד,אי לאתעןנא עעי ז^מי ;הודה רבי ;מי, י
א עוכעא דישתעח בגין בשעתא שעודתי ע:ו;  אעא דכי כעלעא: יועא בר,אי ו

 יועזא והאי יועא מהאי דמתערעאן דלעלא. יומין כאינון לאולינא אמל
 דבלא סתימא ר,דישא מעך,יר,א ך;חית ממלא אנפין דזעל רישיה מל;א

י זמני תלת ידיישין לתפוחיו לחך,לא ואטיל נ  דיתעלבון בגין שבתא עיל מ
 בך,א דהא אלין זמנין תלת לאתענ^א ;ש ער כעי דא ועל עחדא. בלהון
 דתפוחין ובחר,לא אנסין ובזעיר ךדייעא בעתיךא דלעלא מדלמנותא תל;א
א ;ש ער ועעי  אתחזי מ;;הו סעודתא ד^רע ימאן כהי. ולמחדי כד.ו לאתע;;

 פתורה לעדרא עעי ען עניני פגי. ;ש בר דההוא ועונשד, לעלא פגימותא
 עלד, עויעתא ותשרי ריךן;א פתורה יעזתעח ועיא שבך,א עיל מעד זמ;י תלת

אי על  שמעון לעי לעלא: מהיבי,נותא ותלי אחזי מלה וכהאי יישעתא יולא ש
מי  אז עלה ימערזא ;פיק ך,לא כשבתא עעודתי תלת דאשליש מאן האי א

שא עתיךא לי,כל חדא עעודהא רא ;;. על תתע;ג ר,די'שין. רעל י,יי
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א פעודתא דא ארץ. תי9ן על והרככתין  דתפוחי[ חי,^א ^י,כל תען
 כזעיר דאשתלים שלימו היא דא אכיך, :ער,ב {חלת והאעלתין רדישין.

עי סעודתה לאישלקוא לעי לרכלה 1אןפי  סעודתי בכלהו לאתע;{א ו;
א1קוהימנו דאיהו משום מ;ןהו וחה חד ככל ולמחדי  ובגין שדיןותא. גכ^הו ן

ל אתלרר שכר.א ?ו  ולא אשתעח כה דכלא משום וחגיו זמנין ע\אר מן
 דאשתכח משום כו כגיו ח:א רבי אמר וחגין. זמנין ככלהו הכי אישתכח

כר כה כלא  כיום וישבות העזכיעי כיום אלהיט הכל דכתיב זמניו תלת אי
א רכי העזכיעי. יום את אלהיט ויכרו העזכיעי א)9 המנוןא רב (נ״א: אן  ן

ל חדי הוי לשכתא כסעודתא :תיב הוה כד  היא ךא אןור והוד, וחד חד כן
 אמר הוה אחרא כסעודתא דכלא. סתימא י,דישא דעתילא רדישא ?עידתא

 חד ככל חדי וד,וה כעודתי ככזיהי וכן הוא כריו יייילשא ?עילתא היא לא
 רכי למהימנותא. פעולתי אשלימו אמר פעולתי אעזלים הוה כד וחד.

 דמהימנותא סעולתא אתריגו הכי, אמר הוה לסעולתא אתי הוה כד עזמעוו
 :תיב והוי תליתאה סעולתא אשלים כד למלכא. סעולתא אתרינו עןיאה.

 וד.אכלתיו ארץ כ^תי על והלככתיל ץ על תתע;ג אז עלה מכלזי הוו ווזדי,
ו ?!עולתי אליו לאכוהי, אלעזר רבי אמר אכיל. לערב {חלת  מתתר,ןו. הי
 כליללא כד. ארץ. כןותי על והלככתיל כח כתיב לשכתא ליללא לד. אמר

 ונשמתא ;ש לכר פתורה ימל־כלכא תפוחיו חר,ל וכלהו מנזרוגיתא מלכלכא
 כחלותא למחדי {ש כר וכעי הוי למטרוניתא חלוד׳ ליללא והד,יא אתוסעת

למטרו{יתא; ?עילי-א למיכל
הזמר זה יזזמר כך ואוזר

ו נ קי ת  חךותא שלמתא ד??הימנותא. סעוךתא א
 סעודתא אתקינו ל,דישא: דמלכא

 רןיישיו תפוחיו דחלול סעודתא היא דא דמלכא.
בהדה: לפ;}ךא את^ו ל,דישא. ועתילוא אנפין וזער

 גו למיעל בשכחין, זמר א
 תפוחיו, חי,ל5ך פתחיו, '

ל,דישיו: דאנוו
 כפתורא השתא, יןיה זמץ נ
 טכתא, וכמןרתא חדתא, '

רישיו: על ד־והרא

 והו5וכי ושמאלא, מיןא
 אזלא, פקשוטיו כלה,

 ולכושיו: ומאניו
 וכיסודא כעיןיה, לה חכר,

 לה, נוחא דעכיד דילה,
בתישיו: כתיש יהא
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 כטילץ ער!תין, אף וחין
 ין9אנ כרם ושכיתין,

 שין:95 ורוחין חדתין,
 חדא ועל ןיתי, !;י5 ת

 ימטי, לה נהורא תרתי,
שין: וכך?אן  תסי

 ן;?ידו שושכינין, דיכו
 זיןין, לאפ׳^זא תר,ונין,

 רח׳טין: עם ונו^ין
 ורוחין נשטתין, טע?ד

 ותלתין, כתרתין חרתין,
 שבשין: ו?תלתא

 לה, עזכעין עטורין
 דיתעטר דלעלא, וטל^א

 רןויי׳טין: בר,דיש כלא,
ו וסתימין, שימין ג  כל ן

 יומין, עתיר, כרם עלמין,
?טי׳טין: ?טיש ד,לא

 רישרי י,מיה, רעוא ךוא י
 לשמיה, ג5ךיתע עטיה, על י

ודוכעוין; כמתיי,ין
 ךתא5ט לדריטא, ךר5 א
 עם ושלחן דסתיטא, י“

ארשין: כצפונא נדי׳טא,
 ומדאני כעא, גו לזטךא ?
 וארוסה, לארום אקוא, ’

חלשין: להתי,עא
 בטלין כתרין, להון עטר נ
 עטורין, כ׳}זכעין נר,ירין, ’

חמשין: כי5 ויעל
 פשית תתעמר, פינתא ש
 כווץ לפטר, נהטי ‘

שין: וזינין תתי,מר, דכד
 מעאכין ושפיי,ין, כיתין ש
 וימעירדן, חכילין ךךחיר,ין, י

חךשין: זיןי ועל

ע ט?¥ א ר??**׳ על ל  ין:1רי?9י קותינוין יידין{נ;עא, תריו יעוןא,5י? ?.י̂י
 כלחישין: נ;ןה {דול;א, ({גדין רידו;א ד^ן;ין ד?ןא, יייזא משח '

 יעכישין: עהירין םתחייו׳ דליתהון דנניזין, יפלין רזיו, ניטא חלא
?דישין: יעירין הלילא, האי ?גו ילעילא, ?רזין ?לא, אתעערא

 סמירין דעל ס^יךא י,דישין דעל ?יישא עתי?א ?ןם ןון לעןא ויך,א
 אן?ין דזעיר וישיח לי.א9ל מיי■ )ה1על הלא שד9ךלת דכלא עתיעא

 דכלא. י?דידןהא ?לעיא יאןקץ ?ןהייי ?דישין תפוחיו לח?ל ולהסיל
 עתיןוא עפיליו יעל עפילא ?יישיו יעל ?יישא י?א1עי ?לם פו ולחפי׳יד

 ועל עלי וחינהא ?לעיהא )ה1?ל ?ןהייו ןווםךא ה{א ולחפי לעותא וכלא
 פ!ןל ל?י{{א9ד עמי״ ישלייל ?גי ?ל לעל יילי מלוים ?ל ועל ?יתי ?:י ?ל

פ?הא יעלגעהא שייגא לןא ויתנה? ולזפין לעלפא ך.יחוו זישיו ע?תיו



שכד. ל״ל סדר ח

ה כל״ ך א כ-ה מזו^א מןןזןיא־ד^ל ועי,ר.א ן א תי; ב",;  כ״שא סעץא דעז
א7 'י•'’י ל‘־ ובוד';־ ד.ן!ות דןןדאך ינוחר;א ח;א ־ר.;א4:פ־ ודבל ;

אמו ו־צון •די בן אמן ?דמיה. מן ורהמי דויחי ומזוני אריכי וחיי וחסדא
ואמו:

שבת לליל קידוש
בלחש: ואומר בנרות ומסתכל עומד

ם ש  מו?ו הריני ורחימו, כךהילו ושכינתיה, הוא כריו לןוך׳)וא יחוד ל
 ו׳{ומור, לכור כדכר.יכ, דרין, על לר,דש עשה מצות לי,ים ומזוןלו י

חויו; על !כרתו
א ך ם אל ו: ת הי ר על א ש ה עי;וה א הנ ב ו ר טו א  מ

כקר: ויהי ^רב ךהי בלחש
 וכל והארץ השמים דכלו הששי: יום

 השביעי ביום אליהים .דכל צבאם:
 השביעי ביום וישבת ^שה, אשר מלאכתו

 את אלהים ויכלזי ^שה: אישר מלאכתו מכל
 מכל שבת בו כי אתו, דר,דש הישביעי יום

״ ל^שות: אליהים ברא ^שר מלאכתו,
ורפווזי: לרזןו ?׳.מו ??רי הייו ״ל

 ברוךאתהי:אל־הינומלזי
פרי בורא העולם,

ת הסת על שו : לרעןן ?׳,ין! ?ך' חי כו ר ו

 ברוךאתהייאליהינומלך
המוציא העולם,

T T ־ ׳ •

הארץ: מן לחם

ך  אשר העולם, מלך אליהינו י;, אתה ברו
ושבת בנו, ולצה במצותיו, ר,דשנו ^

 זכרון הנחילנו,’ וברצון באלבה ר,ךשו
למך,ךאי תחלה יום) הוא (כי בראשית. למעשה



ט שכת לליל רידוש

ואותנו ?חרת ?נו י2( מ?ךים, ליציאת ר5ז <ךש

 וברצון ?אהבה לוךשו, ושבת העמים). מ?ל י,דשת
השבת: מהדש יי אתה ברוך הנחלתנו:

: • * : •T  T י -T :  T: ־ ־ T

אוסרים סוכות תוה״ם בשבת

 קדשנו אשר העולם, מלך אלהינו יי אתה ברוך
כפפה: ליישב וצונו כמצותיו : • ; T ... -  . . . .  T ■ I T

ם אשה ובין איש בין מישראל אדם כל ש בשבת לאכול ח״בי  בל'לה nnK סעודות, על
 לאכול מאוד יזהר שלישית בסעודה ואפילו פת, סעודה בכל לאכול וחייב ביום. ושתים

דוקא: פח
 ברכת בשעת בידו שתיהן ואוחז שלמות, ככרות שחי על סעודה בכל לבעוע וחייב

 אותה לבעוע רועה שהוא זו שתהא הבכרות להניח ויש מהן. אחת ובועע המועיא
 הסעודה קודם בשחרית ביום וכשמקדש המצוה. על להעביר סרך1י שלא כדי לפניו,

שלמות; שתים לקחת אומרים יש בסנין פת ואוכל הקבועה

שכת לליל זמירות
כ פי על והלאה שני חרוז מן מיוסד הזמר זה ״  ובחרוז אחד פסוק הוא הרביעי והחלק א

 שהם החרוז חלקי ג׳ של שניות בר׳׳ת שפו חתם המחבר של ענותנותו מפני הראקזץ
שה: ר״ת הרבה שופר מקדש מ

 מחללו. ?דת ש?ת שומר כל לו. כראוי ש?יעי מי,דש כל
 על ואיש מחןהו על איש ?עלו. פי על קאיד הך§ה ש?רו ’

 הדש ד,ש?ת כיום אריאל. בבננו תקחכים יי, אוה?י דגלו:
 הדש ידיכם שאו ם5 נחליאל. מתן ?קיוכלי ושקחו שישו

 דורשי ישראל: לעמו מנוחה ןתן אשר » ?רוןי לאל. ואמרו
 וקמךרים הישכת מן לצאת המאוזרים אוהבו. א?ךהם ז!ע ןי

 ןגילה ץ עעזה היום גה ערו^. ולערכ לשקרו ושמחים לכא.
 חרותה גרו?ה. ש?ת במצןת מישר. תורת ז?רו כו: וגשמחה

 וירשוה טהורים מש?צה. יו.יעיפיל3 כ?לה לשביעי ליום
 הש?יעי ?יום אלהים נןכל עשה. אשר כל ?מאמר ויהזישוה
כל צאתו. ועד מבואו הוא י,דוש יום עשי.: אשר מלאכתו



שבת לליל זמירות י

 ול^זמוח בו לנוח ןדתו. המלןי כדבר יכבדוהו יער,ב זרע
 משוןי אותו: יעשו ישראל ן;ךת <;ל ושתו. אכול בתענוג

 זכור העזכיעי ליום נוטרי ונו?ם. ר,נא אל לידעיןו חסדך
 ירויון תכהיר,ם. פניך באור שלם ככנלן ׳{ומחם להר,ם. ושמור
 ׳נזכיעי,5 לשובתים עזור תשר,ם: עדניך ונחל ביתך מזישן

ש  בו דים1םון י,סנה פסיז^ה b פוסעים עולמים. ר,ציר5ו ןחרי
 ץ ה;מים. שכעת כאור תצך־רר צךי,תם פז^מים. שלש לסרך
עולמים: תשועת י׳נזראל אלך,י ץ תמים. ת5אה ישראל אלהי

שה המחבר שם הזםר זה הוא: שם' מנוחה הראשונים החרוזים ג׳ כראש שמו וחתם מ

ה ח  יום שבתון יום ליהודים. אור ושמחה מנו
y . . .מעידים. המה וזוכריו שומריו מחמדים. ^  . .  y  . j y  . . -  »

 א.ךץ שמים שמי ועומדים: ברואים בל לששה בי
ואדם תנין ורמים. גבוהים מרום צבא כל וימים.

X• ■ T ־ :  • : T T :  T• • • ־ T־ T j

J . y- ...אשר הוא עולמים: צור יי ביה בי ראמים. וחית  y  . y  . . . . . .  -  »  S

 צאתו. ועד מבאו לר,ךשו שמור מגלתו. לעם דבר
 מכל אל שבת בו כי חמויתו. מם קדש ש?ת

 אליו ר,ךא קום ןחלי^;ו. אל שבת במצות מלאכתו:
 אכול רי^;ו.1נן וגם חי כל נשמת לאמצו. ןחיש

רבה. וקדוש לחם במשנה רצך: ככר כי בשמחה
I V  V  • . • » • !  • T T T : • T ; • I • ׳ - T

טוב לרב יזכו נדיבה. ורוח מטעמים ברוב , . - . ,y ! ו .

הבא: העולם לחיי גואל בביאת בה. המתענגים
חם המוזכר שם הזמר זה מ מנ טי ה T נוזלת מערב השני פהוזרוז פתוזיל ו *sn :מעץ

ת את מנוחתך, ידידות ©ה  לר,ךאתד׳ ןתץ בכן ךו©לסח, ע̂ז
 גר להדליה חמודות. ?גדי לכוש נםו?ה, כלה בואי

להתעגג קלא^ה: תעשו לא העבודות. ן:ל ןתכל ?כך^ה.
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יאשכת לליל זמירות

 מיני כל לזמינים מערב ודגים: ושליו ?רבורים בתענוגים.
 ולערוד מפטמים. תרןגולים מוכנים. לם מבעוד טטעמים.

 מעדנים. ותפנוכי מבשמים. יינות שתות מינים, ?מה בו
 מצרים כלי יירש, ועכב נהלת להתענג פעמים: עול־ט בכל

 אם יבת4־ לם לגאלה. ותןבו ורש. עשיר ויכבדוהו נחלה.
 ובעזביעי תעמדו. ימים ששת סגלה. לי והייתם תשמרו.

 חשבונות. לחשוב ונם אסוריס, חפציך להתענג נגילה;
 למנצח ספר. ללטדו ותינוק הבנות. ולעזדו מתרים הרהורים
 להתענג ובחנות: פנות בכל שער. באמרי ולהגות בנגינות.

 בדת משבחת. והשנה לשבת. ר,רא עוןג בנחת. תהא הלוכד
 ?עיושנים ?חבת. ולנוח ערגה. לך נפשי בכן משיבת. נפש

 ש?ת לם הבא. עולם מעין להתענג וכת: בן ןנוחו בו סוגה.
 ע;שיח מחבלי שמחה. לרוב יזכו כה. המתענגים בל מנוחה.

להתענג ואנחה: לגון ונס תצמיח פדותנו לרוחה. ;צלו

 כברו דבר ראה מה החרוזות נרזמזי שסו וחתם חק1י כר מרדכי פחנרו שם הזמר זה
ז חסדו ו1י כרכות יהי זכוף: חי י,ד̂ו

 וגם ןזןזר לן ניגים. קשוש שןת את נתעניגים. אס?ה {עקת יקה ן?ית ?!ה
 עת עתן בכא חדים. לכ ערכ עד קערכ יום: קכעוד נכונים ךגים.

 כקקתיו,ים. להתענג עונג ואת פדיום: לקזנא לןהודים, וזןישון גיל דודים.
 ?ודעו. ?יום וי,דש ראה קש?ים: יעואר לתאךם. ?י רןן אדם. בני ?תענוגות

 כהלכותיו עיקרהי לי,דשו: ן?ה ?עין ??ע. לחם עלי אין ואם ז?רהי. נין עלי
 שוקר ?ל לי,ך»ו: זקר להודות. תן לאל שיר ותולדות. קאכות מעכודות.

 לו: עיי יוקל שילה. שמו גואלו י?א קעלו. נמחול מחוללו קחללו. ש?ת יום
 ?עם ןח יום ??ל הקתנלנל. קק?םיון יגל. ואות ?קן לך טוכ םיקן יקר
 ?נדי לחפשי. ןתשלחש ששי. עדי {חים ולא הטורחים ולשקטו: יש?תו שנל.
 ונם שלחן הן תאחדי. קה קלה כואי דאקרי לעמי: ל??דן קשי. ונם שש

 ל?ר ?עת ןרח. כאור עליי לל ככור אודי: י,יקי אירר. ?א ?י ערוכים גרן.
 ?קאקרו. ותחתונים עלילנים ןלקין: ?פון קזךח. ונם קערכ קכות טורח. ?לי
 פני חלית ואת להטקין: פי,שו ליוצרו. לציר ו?חםוא אורו. שם ת?ל עלי

 להי וקן: עפים לין ליראיו. נגני ואז למו?איו. אחד יום נטקן. ולא קונן
לתן: לשרים ישט עדן. עצי ?צל וישכון ךע. ק?ל ןי{צל ילשקיד ?'!?יו



ב ל זמירות י שכת לל'

ש ׳¥לש. שר1> ושכתותיו פעודותיו ת ו^;יו כאי ד  היוס דוד כמר,יא פלש. ;
 צירים וןם מת;לים ׳;ת. ין;שה אלת ־ם7ש אם ;עלה. שלשתן: רמז שלש.
תו. מורה ;עטה כרכות ;חלה: יירש מצרים כלי יצלו שי  תי,וה ויש כרא

ם ושוכו לאהריתך. ;י  כשיר ;ה. לה.לל רו;ד, כוס ישיאו: להכריל כצאתך. ;
 מלכים ככור יר,ךאו: כשיד אהרן. כ;ין ללותך כלרון. ;•,רא נעים כר,ול ורון.

 יצו צאתם; עת כעל ובךננים. כשעחות .ור,סגנים הפחות ללותם. פלכים ועל
 זמם. אשר שיר ינצחו מר,ומם. על לויים ואז ויומם. ליל ;ער,כ ר,דוש חסדו
 חעת. כרום יום כאהעת ׳;כת. כיום נפולה. אשר עולת עלי זעור: מיני כעל
ת כאישון נצור עם ר נשעור: עין ; א ע  א?ים. רעתה. ה,מלעה. פאר נודל מי;

 ואל עליון. שעע שעון. כר,וראי מך. זר,וף חי ארעה; אעזה אלפים ה,ליעתה
ס הליון. וגם ניכ וי,כל ואכיון. לרינז תחרש ע  ליום ארוחד, עזון נשיפל: ל

 :כפל; לחמו מחסר. בלי כיער ישיכ וכשיר. רג כפת יחן יתפר. כעת מנוחה.
 !י.יש י;ע,יכ. דחם כהת •;זד,׳ם. דנן כרדת ר,שיכו אזי כמרועי. שכיעי יום

שכו: תחתיו

תן הפחנר שם הזמר זה הונ שר, יום, החרוזים. בראשי שפו וחתם י  ;שים. ואם. הנ
ר,ולי: זה, חוקותיה, נפש. תנו.

 ועל שומרד.ו. האיש אשרי הוא. קודש שפת מם
 ואין רק הכיס לבו. אל ןשים ואל זכרה׳ו/ הי:ין

 חוכו: את יפרע הצור לוה. ואם וירוה. ישמח בו.
 שלש ואם בתענוגים. יחסר ואל ודגים, י_ין הבשר

 חפץ אעור שכרו. יהיה ,זה צגים. לפניו אלה
 ואם כבשרו: מרגלית ומצא דג, חצה מסף בירזרו.

 יהיד׳ .זך, ברוןי. י_ענד. אל ומלאןי ערוןי, כדת שלחן
 נענה רע ומלאזי כדומן. יהיו ואויביו ארוןי. זמן

 כטוב נעלה שמו שכחו. יספר ברחו כעל אמן.
 תחזיקנה, נדות והיק תךליקנד׳. נרות נשים שמן;

 עת כיא יום זכותן. בעךן תגן תפיקנה. והחלות
לדתן: קרוכדז אזי ונזר,רו. עכרו ליא ואם לדתן.
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̂זר לאל ושיךה. שכח י[נו  כו ולנו ךא.3 שכת אי
 היא גנזי ככית מח;נה. למשה ר,ךא תורה, נתן

תה לך טמו^ה.  מנה: מי לעדת תנה אותה. ור,ח ;̂ז
 וששון גיל מנוחה. כא שכת כא ^אנחה, כי גפש

 אלמן. ליא לעם מלרדת ?מן. ור,ךשו כךכו ושמחה.
 טמן: אשר כר כפיפת משיכת. ^פש והשכת
 כעזערה. כהררים כאזהרה. נצטוו כמרה. חר,ותיה

 לעם ינחלו. מ?ותיה עזומרי הלכולזיה. תלוים
 אל. שם אשר האות זה ?צבאותיה: שכת שכלו
 הואל. אשר וכשכיעי ישראל. ?ני וכין כינו

 כו לכיח ונמהר׳ רץ מם ש?כל הנהר, סמכטמן
 ר,ואת ר,ולי שואל: אשר למין תעזיב מנוח.

 ואל יז-לון, הם כטל יגדלון.יכי עזירי ?עת יחדלון,
 התר,וששו ח?לי. נפל עזיר ?אורח גכולי. נשיגו

הר.ל,ויטיטו לי: שפרה שיר כנזר תשמשו ואל

שראל סימנו הזמר זה ץ יה החרוזות כראשי מתחיל והסימן י ח ץ שנ רנ  אלהא רב
ר' ישראל ר' והוא לסקדשך.  אסר מודינא די אריה יהודה שר' נאגארה הלוי משה נ

כישראל; כישראל קם לא עליו

בון ה י א הוא אנת ועלמןא, עלם ו  עוכד לכי,א,5 מלך מלן
רכון יד, להחהאז ר;ךמך שפר ותמדרא, גבורתך ’

 כל ברא די ך,דישא, אלד,א לך ורמשא, צפרא אסדר כחין ש
 ועופי בךא חיות אנשא, ובני ך,ךישיו עירין נפשא, '

רכמ יה ןא:0ש
 לו כפיפין, וזל,יף רמןא מכיך ותלןיפיז, עובדיך כרכיו ר

רכון יה בחושכנןא: גבורתך לא.יעול אלפין, שנין גבר יחיה



שכת לליל זמירות

 אךיותא, מפום ענןו !ת פרוק ,ורכותא, יקד לה די להא א
 רכוז יד, אמי>.: מפל בחרת די עמך גלותא, מגו עמך ית ואפיק ”
 רוחין .יחדון כה די אתר קדשין, ולקדש תוב מקדשך ל
 קרתא כירושלם ורחשין, שירין לך ויזמרון וןפשין, ’

רכון יה דשופריא:
סד הזד. השיר ח״  שהם ירושלים וברכה הארץ וברכה הזן ברכה כנגד בחרוזיו נ

 פנאי נזאפס יום, ככל זאח אומרים שאין ומה רכוס. ברכה נגד האהרון וחרוז דאורייחא
המעשר: ימי כששח

ר ר וד^תדנו ש?ענו אמו^י. ברכו אכלנו משלו צו  הז-ן יי: כך;
שתינו. ויינו לחמו. את אכלנו אבינו. רוענו עולמו את

 כץ: ך,דוש אין ובנינו. אמרנו בפינו. לשמו,עהללו נודה כן על
 (טובה) חמדה ארץ על לאלהינו. ןכרך תודה וקול בשיר «ור

 גכר חסדו לנפשנו. השביע וצךה מזון לאבותינו. שהנחיל
 ציון על צורנו. עמך על בחסךך. דחם !וי ץ: ואמת עלינו.
 ןבא עבדך, דוד בן תפארתנו. ית5 זכול כבודך. משכן

 ציון עיר המקךש. יפנה *וי ןן: משיח אפינו. רוח וינאלנו.
 ד,נקךש. הרחמן נעלה. וכךננה חדש. עזיר נשיר ושם ת;ןלא.

ור1 ץ: פכךפת מלא. נין כוס על ויתעלה. יתברך
החרוזים: בראשי שמו וחחום עזרא כן אברהם לרבי זמר

י לכי זתי. לאל לאליל,ים נפשי צמאד, ^י כ חי: לאל ורננו ו
 לכי
 לכי
 לכי
 לכי
 לבי
 לכי
 לבי
 לכי
 לכי
 לכי
לבי

 ודוי: ה>זךם יךא;י. לא כי >וגי. חי ואןזר כך>זני• אוזר ל א
ד,. כל ךא ב  חי: וןל מעיני נע^קה. מאד וכמזן/ד,. כעןה כדז̂כ
 נוי: ןל נפש כןדו. ?רוך;ןשר הודו. עה;חוה ןל ככודו. כל על ם ר
 וחי: האךם אוך.ם. אישר:עשר. להורותם. חי,ים תם. ניני כריל ה
 חי: כל לפניו יגדל. לא כי אסר. ן־י,. לאעל נמשל יזנכדר,. זה י מ
 החי: ה;ץןר י,שוכ. ואיכןה עכשוב. חמת כדמות חשוב. יצר לב ב
 חי: לכל מועד כית ישןכו. טרם שבו. ומדרום אבו. אם סונים נ
 ווי: לכל ומשכיע ;דד. את פותח תלחלל. פד, כל אד,ודל. כל ל ע
 חי: ישי בו אשר ה;מים. ור,לכ נךלמים, וד,חיה י,דומים. אה?ת כור ן
 חחי: וכני ד,סת. כנל כי לא נואמת. שפחד, אמת. לגברת אה ו־
חי: כל כנשמת פי. ןח1אפ כי עת כפי. לן ואפרוש אפי. על ר,וד א



טושכת לליל זמירות

לור־א ')נחק הסחבר שם

 מנוחה: שבת ושמחה, אורה לישראל זה ום י
 ככל לשמר ומר׳ןדים, שבת סיני, הר כמעמד פקודיש, וית צ

זה •ום מנוחה: שבת וארוחה, משאת לפני, לעריד שני,
 נשמה נכאבות, לנפשות שכורה, לאמה הלככות, מדת ח
זה •ום מנוחה: שבת אנחה, תסיר מצרה, לנפש יתרה, '

 עולמים, מלאכת כלית בששת למים, מכל אותו ברכת, דשת ק
»וםזה בומצאועגומים,השי,טוכטחה,שכתמנוחה:

 שבת אם מלוכה, הוד אזכה נורא, צדיר,נו מלאכה, אסור ל
יו=זה שבתמנוחה: אשמרה,אקריכשילמורא,מנדוהמךר,חה׳ ’

 נ?שי גדלך, תפארת מול ונעימה, כננון לך, אערןי שיר ו
זה •ום מנוחה: שבת הכטחה׳ ים5 תמימה, לסגלה כמהה, לך ’

 ובששון, ברנה מנוחתי ויום נחשון, ךןךכן כמו תפלתי, צה ך
זה CV מנוחה: שכת הצלחה, ברב אישון, ככת ךוכיכ '

 נא שלח מלכנו, דוד ננן אדירים, אדיר לה קוינו, שעך י
ם, זה יום מנוחה: שכת והנחה, רוח לדרורים, ויר,רא לעכןי

 חננו, חננו כמהרה, פדנו ;;ננו, הביטה נורא, עליון נא א
זה יום מנוחה: שכת ושמחה, כאור נפשנו, שמח '

שנו דש ח  לנעצבת, תנה מושיענו, טובך נחו־מת, זכרה מקי
זה יום מנוחה: שבת ושכחה, בזמר יושבת, בשבת

 זה ביום אותנו, נא שמר היום, יר,רת בזכות לנו, ר,דוש כור ז
זד. יום מנוחה: שכת רוחה׳ תכיא ואים, צח דודי לם, ובכל ’

p תשועה, חזיון בכא השמיעה, לישראל וישועה, רנה ול 
 הזריחה, תמיד הופיעה, שמשי אור ישועה, מצמיח צור

זד. יום מנוחה: שכת



•עבר. דליל זמירור.טז

סקארל״ו זצוק״ל הגדול אהרן ר׳ הק׳ מהרב לשבת זמר

נעם משף כסגלתך, ומר.אחדת המתאמד. שבת ניעם אכסח יה
?■,דשם רצונך, מכר,שי לעם יראתך י ^

 פתח כתורתך, ד,מתאחדת השבת כרי,דשת
רצונך: שערי לפתוח ורצון נעם להם

̂•,ד׳טך, שכת ומצפים עוומרי שמור *) הוה ד!ןה תערג כאןל !
לר,כל תערג נפשם כן מים אפיר,י על ̂ ^

 בשם המתאחדת שבת נעם) <•״» קלשת
 השבת מן לפרש מאחרי הצל ?•,דשך,

 ןמים ששה מהם סגור תהיד, לכלתי •
 וטהר לןדשך, משכת ר,דשה המל,כלים

ל^בדך: ובאמו?ד, באמת לבם

רחמיך ויהיו מדותיך, (על מתגוללים ךיחמיך ויהיו
צמאי להשל,ות ר־,דשך, עם על מתגוללים) '

 את לעטר מעלן, ד,י-וצא מ^הר חסדך
 (ביום אותך המפארים בתפאלת ישויאל
 ;מים ששה כל ?•,דשך, שבת ידי על שבת)

בחירך: ןעל,ב נחלת להנחילם

 הנפשות, ועדן הרוחות, ענג והשביעי הנשמות ניעם השבת
 ל,לש שבת וביראתך׳ באהבתך להתעדן

 נפשות ל,לש שבת אהבתך, חולת ןפשי
 מלשן יךו;ן יחסיון, כנפיך בצל ישראל
ביתך■•



•טבת לליל זמירות

מחכריך: ששון ש?ןן א׳שךיך, נמשחת יוחאי, בר
^ יוחאי, ר3 'nntf'p ip ,ת ר,דש מי ןשאת היהידש, מ

 יהקאי כר אך!י:5 ראשזי על חבוש הל,דש, נזר ציץ '
 ברחת, אשר יום נסת יום ;שכת, טוב ועזב מ יוחאי, בר

 הודך ר,נית שם ,J?7Pvtf'׳ צורים ^רותpב
יוחאי כר וחללד:

 אור דים,pלו הם ןן למורי ךים,pעו שטים צי y יוחאי, ר3
 יורוך ד,טה ד.ל'א יור,ךים, הם ד\ר,וד אור מפ^א '

יוחאי כר מורךז
סוד מרר,חים, בו לללוט ז^לי^ תפוחים, לשדה ו יוחאי, ר3

,נאטר אדם שה1נ; ופרחים, כציצים תורה ’
יוחאי בר ט^בורל:

 וחרב השערד,, דת אש לחמתpוב בגבורה, אזלת נ יוחאי, בר
 יוחאי בר צורריך: נ^ד שלפת ממכריי, הוצאת '

 נם ליש, אריה ופני ד,געת שלש, אכני וםpp ל יוחאי, ר3
 יוחאי בר ןשורך: יpו תשורי עיש, על בותרת ^לת

 ע3ש חלשים, חרשp ןרול ר,ו ד,ל,לשים, ר,דש כ יוחאי, ר3
שין ?ושרי יושלת המשים, סוד 'ש^תות

יוחאי בר ?!שריך:
 פגיטד,, לכבודד, השל,פת ר,דומד,, חכמד, וד י יוחאי, ר3

את תרוטד,, ראשית נתיבות ויששיפ שלשים
יוחאי בר אורך: זיו שחpמ כרוב

 לה, רב בי מלד,פיט ןלאת ט^לה, רום מפלא ור א יוחאי, ר3
לוטד,  כריוחאי רך: תשו א ל עין̂ p̂ לה, רא לו ואין ו̂ז

̂ם אשרי יוללהך, אישלי לחאי, ר3  וא׳שרי אמדך, ד,ם ד,
ואורך: תטיך הישן לכושי סודך, על דיםpד,עו

מלוכריך: ששון שמן אשריןי, נמשחת יוחאי, בר



שכת לליל זמירותיח

ורא’ סוף
 מ^רר וסי משהדי', אתם מי דם:י ישראל, אשריכם ■;ר,י;א, דכי ?ר5א
 כהורים מים ליכם1ז וזרקתי שנאמר, ■^?׳שמים. אביכם אתכם, ’

 אף הכימאים, את מנזהר מדוה מה י;, ישראל מקוה ואומר, וסהרתם.
ישראל: את ממהר הוא מרוך הי■,דוש

 תפאו־ת מרום. ?בא כל לו נורננים שכח
 ה<ךש: ואופני וחיות שרפים וגדלה ’

 השביעי ביום המעשים, מכל שבת ^שר לאל
 עטה תפארת ?בודו כסא על וישב נתעלה י

שבח שיר זה השבת. ליום קרא ענג המנוחה ליום
: - : T •.י T't . ־• ־ T ♦.־ ־.־ • י

 ויום מלאכתו: מכל אל שכת שבו השביעי יום של
 השבת ליום שיר מזמור ואומר משכה השביעי

 כל לאל ויבךכו יפארו לפיכך לץ. להודות טוב
 מלך לאל יתנו וכבוד וגדלה יר!ר שכח יציריו•

 בקרשתו ישראל לעמו מנוחה המנחיל כל לצר
 וזכךך יתקדש. אל־הינו ץ שמך קדש. שבת בלם

 מתחת: הארץ לעל ממעל כשמים יתפאר. מלכנו
 ועל לדיו מעשה שבח כל על מושיענו תתברך

?לה: נ?ארוך המה שיצךת אור מאורי
זה: ויאמר אחדונים כמים ידיו יטול שבוז סעודות כל של המזו! ברכת קודם

 בה דלית חוויינא. לסטרא מנא, דוד לגבי אנא, אסחי ^די
ממשא: '

 עתירוא עלתא. לעלת דכרכתא, ככסא בתלתא.
קדישא:



רכא ,ידושא

ד לנשפה המסוגל פהזוהר המאפר זה יאמר אדם כל דנ ד רפ ו נ  זו: סעודה סנ

ודאי. ע על על תתע^ג אז כתיב תע;א כטעודתא דעזעתא כיומא
זא עתילזא את^ל;א שעתא דל.היא ’  כחדותא עלמין וכלהו לזל̂י

 כטעולתא ולאי היא דילה וטעולתא עכדינן לעתיי,א חלותא ושליקזא
 טעולתא ד.יא לא אכיל לעי,כ ;חלת והאנלתיל כתיב לעזכתא תליתאה

 שלימו מההוא יומין עותא וכלהו ?'שלימותא דהוי אנפין דזעיר
 טעולתי אלין לקזא1ולא'־: כטעולתה למחלי !ש ר5 ו?עי מת;ל?או

 לי לישלאל א1לי'׳}1ל לזלעא שלי^תא מהימנותא טעולתי לאנון
 >ןמר כל וכגיןי ^עבים עוכלי לעמין ולא לילהון לא עלאה מד.ימ;ותא

 ישלאל איעותמולעין אלין כטעולתי חזי תא ישלאל. כןי ובין כי;י
 ומאן מהימנותא כ;י לאנון למלעא מיייעלא לאגון מל?א כני לא;ון
 ללאו גלמה ואחזי לעלא פגימותא אחזי ןהו5מ טעולתא דוד לעגיט

 מזלעא דלאו הוא ימללא היעלא מכ;י דלאו הוא עלאה מלעא מכני
 לגיהנם די;א מלין דתלת חוקולא עלה דהכין הוא לאל ליש ל,לי^א

 ולמחדי לחדי לש כר כעי וחגיו זמנין שאר ככלהו חזי ותא וכוי.
 להא מגי עולעזה לממכני ןד.יכ ולא נלחודוי חלי הוא ואי למסכני
 כגיכם על ערש וזליתי כתיב עלה לאחרא חדו ןהיב ולא חלי כלחודוי

 לא לאחלא י,לויכ דלא !כ על אף חדי לשכתא איהו ואי חלילט פרש
 חגיכם לריש חגיכם ערש לכתיב וחגין זמנין כשאר עונשא עלה :הכין
 ואלו ;מישי שלאה ומועדיכם חלשילמ ולתיכ שלתלם לרש ולא י!אמר
 לכל ומשום ישלאל כני ולין פיגי כתיב כף ולגיגי ל,אמר לא שלת

 נשקותא אחלא גשלותא ;ש ללר לה י.ד.כין לשכתא אישתלח מהימנותא
 אללי כף וכגיגי לאתי לעלקזא לדוגק׳א כד, ש^יסו ללל תא1גשכ ע^אד,
 סכל שלים לאיהו שמא הוא כליף ליוילשא שלת מהי 'שלת

כי לה ני הוא כף נראי יומי רלי אמר ממיוי.  חלןתא אשלים דלא גש ל
 מהימנותא סעולתי תלת אלין לילה חלותא ומאן לולישא להיזילא
 חדו על חדו וללהו כהו כלילן וי.עקכ יכחל לאכלד,ם פעולתי

 אלהן מתעטלין יימא כלידיו תאלא טטרוי. מלל שלימולא מהימנותא
 ח;כ;א יימא כהדיו יזק׳גיו חנין שאר בלל הכי דלאו מה לגלוין לנין ולל

 לעלמא מסערין ילא אתכללו דיגין לל יימא כהרין גלחין לגיל,נם
 חלותא יומא כהלין שלמין ריו9לע מתעמרא אירןתא יישא כ^ליו

ואמן: אמן לעולם ן; לרוף עלמין: וחמשין למאתן אשתמע יסלנולןא
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רכא לוידושא כ

r . ' שחר של א : ר לץדדשא דיי\
״בורא ה״! על חברו הלילה בסעודת נסו השולחן על פרוסה וספה ערוך שולחגו יהיה
נסו סשנה לתם על ויבצע ידיו •סול כך ואחר רכא", ״קידושא נקרא והוא הגפך' פרי

בלילה■

השבת ליום ר,ידוש סדר

חדותא שלימתא ךמהי?ןנותא, סעודתא אתלןינו
קעודתא אתר,ינו ר,ויישא: ךמלכא

וזעיר ר,דישא ךעתיר,א ?עודתא היא דא ךמלכא.
ן ר,דישין תפוחין וסל,ל א?פין בך,דיה: לסעדא או̂ז

וכי,לא. כרכור חללא. חגרי רו ח פרא לסעודתא. ךר5 א תא.5ך?י בז
כרוכזןוא: מתיי,א מלה. ימללו rptKi ז^תיקא העזתא. ?ה

ר,דיזןזא:
סתימין. כמלין ושלמין. רכון דם ר, ר?א. ר,ידו׳ןזא3 ?ה. ישרי הוויא נ

מין. {לון1ו חדווןוא: ותימרון פתן חדי; דכה ?א.9 ובחקןךא ^ןזא:9ת
ןי,יךא. כרזא פתודא. עשר ל כיי,ךיה. ונחזי שוטריה. לן שדר י

מלתא ולאו וטמירא. עמיי,א דאתאמר םתרה. לן ולחזי
אוץזא: כלחיזןא:

ור.קון לרליעןא. ןד.ון מלןא. אלין ו ;המי. דכתרימר מעמי. לן {לה י
שמ׳ןוא: הד.וא ד,לא קואן'?וךןא. געילא ?שמיה. את דאינון

ומלי׳ןוא:
דוי;ה. מן לעילא ןם;י. לתיר כו ך כלא. חיי דכי דלעילא. רוךא צ

פריזןזא: דהות זו;ה. ?וז כ9ו' רי^א: עד ותימי, חילא. ויתך?י

יצחק חיים םחברו שם הזה הוסר

אלד.י אוזה מלןניןי. רגון הי י רי. וערוך לל י ךן תתהלל ?יל גו
שלחנן. לפ;י תערוך י,דושי. כהלו{רו נרי. לאיר לל ?י ;טשי.

ראש': ?שמן ר-דמן ראשי: עלי
אדון לעני מנוחתי. יתן י מ מנוחות מי על אחמר• לא רעי ל י

מעתי. שלקזה והלתה העילום. ?עור. לעל לחם נותן ל{הל{י.
והעולום: החיים הםריפןי: חי,י לחם



כאדכא ר,ידושא

 לדה. ללותי לן{י. לאכו5 ישלח י
ם . א1א׳) ישועות נכו י ן ת ן  מן
סי רדה: גו

ע לא9י יי. אל {פשי אה9 ^  שו;
עי;י. א1א׳) ההריש אל י.99א
ן'ש?אי: ולא הלל5

 עורה עולמים. ושנות ;?;ים ת1ך ח
 יהיו ראשי ועל עורה. ככודי
 תורה; ואור מ*וה נר תמים.

p וו^רון אוןד, למנוחתי. יי ועוה 
א י,ח עוזןי.  כרעתי. את אל ;

חוזך: עונן והחז?

 מי ?}ל ירביצני זישא בנאות אחסר: לא רעי י; לדוד מזמור
 צרת במעגלי ינחני ישובב פשי5 ןןהלני: מנוחות ’

 אתה כי ךע אירא לא ¥לק?ות בגיא אלזי כי גם שמו: למען
 נגד שלחן לפני תערך ןנחמני: המה ומישענתזי שבנוף עמדי.
 ירדפוני וחסד טוב אף רדה: כוסי ראשי בשמן דעינת צררי

ןמים: לארף ץ בבית ושבתי חיי ןמי כל
 לי,דוש ע;נ לעועת וי,ךאת י,דשי כיום חע*ך עשות רגלך פ׳זעת תשיב אם

 תתענג אז דער. ולכר חפ*ך ען*וא9 דרכיך ^;!שות ךתו5וב מכער ן;
ד?ר: ץ עי ?י אכיך ר,כ1!; ;חלת וה>)כלתיך וךרץ ען»תי על והרכעתיך ץ על

 עולם: ?רית לדריוום לישעת את לעשות הישעת. את לעוראל כני ו׳)ומרו
 את ין ע׳ףה ןמים ששת כי לעולם. היא אות ישךאל בןי וקין כיני י י

ויןעיש: השביעי'עוקת וקיום האיץ ו^ת סעופלם

 תן;כד ;מים ששת ללןוישו: השבת יום את זכור
 ליי שבת השביעי ויום מלאכתך. כל ל^שית ^

^ף אתה מלאכה כל תעשה ליא אל׳לזיןז  ובתך ו
שעריך אשר וגךף וכךזמתף וא^ןתןז עכוין?  כי כ

;עשה ששת;מים  ה;ם את הארץ ואת השמים >זת ;
השביעי: כיום ו;נה בם אשר כל ואת

;ברןי כן על וייוישהו: השבת יום את ;
ורגוהי: ורקןז קזךןן קקרי

;אתה ברוןד הגפן: פרי בורא העולם מלך אליהינו ;



השבת ליום זמירותכב

 ונמה כמה עשה אשר הגדול שמעון הבינו והוא יעוזק. בר שמעון המחבר שם הזמר וה
 עילם יקר. מה יה. שבטי המתחיל השני מחרוז החרוזות בראשי שסו וחתם פיוסים.

 והוא יעחה. ר״ת כהלותיו, חסדו עור יעוה וחרוז ראותו. בבואו. נסגרתי. ועפיר. שת.
 לגאלנו ועתיד ה־, משונאי והעילנו ממערים שהוציאנו על להש״י ושבח שיר לתת יסדו

ב״ב: העתידה כגאולה

 פל נגיל וכשמו ופדלם. ע1י׳} נו‘׳; לעמם לם. לם אדני כרוך
 לדל מעז הוא כי עללן. ראש ^רים ובישועתו הלם. ’

 צר. לו כצרתם עדות. לישראל ;ה שכמי לא?לן: ומחפה
 ונגלה ידידות. עוז הראם ההפיר בלכגת וכעכדות. כסכליות

 עמו והרכה ד1החכ יל עם כי ודות. כור מעומר, ליה,עלותם
 ׳נזלה ככלה כגלות לגוננימו. בצלו דוםדו לכור מה פדות:

 לפני לרהמים ויתנם כינימו. נמנה, כןיחים להוריד ל^ענימו.
 עילם שמו: הגדול כעכור עמו את לל יטוש ל'א כי כימו.‘1ש

 מורךיו. מאזני מ׳גזם להעכיר לךידיו. לר,ציל כסאו שת
 לכל תהלה לרים לעמו ר,ךן עכדיו. את פדה כשלה ?ועכור

 וצפיר דוםךיו: וכרוב כרחעויו ורדום הו^ה אם כי חסידיו.
 וכלבם למרומיו. עלו ארפע חזות וגם עצומיו. הגדיל ד,עז-ים

 מתקוממיו. מגר כהניו לדי על רחומיו את להשחית דמו
 פלד לאדום נםגרתי רחמיו: כלו ל'א כי תמנו ליא כי לל חסדי
 עמי עןרתו מעדני. כרסם מסלאים ויום מם שככל מדני. רעי

 יןנח ליא כי עדני. למי כל נעזשתני ולא אדני. את לסמוןו
: לשלם מי ם ככאו א מ  ככצרה א זכה פגדים. חמוץ מא
ם. א ונזכח מל ככוחו להאדים. מלכו׳נזיו נצחם ליז כמגדי  הג

א ך,גה נגידים. רוח יכצור רו א י,דים: כמם ד,ל,שה כ או  כי ר
מי כן מ  ומלאך ככצר. תר,אט ככצרה א לחשוב העוצר. א

 לל את אהכו יעצר. כמך,לט 'שוגג5 ומזיד יןצר. כאכה, כאדם
 לר,כץ. ר,ה,אתיו ספדו צור לצוה נוצר: אמונים דוםיךיו כלי

ם ו?הר לל,ר,כץ. עדיו רוחות מארבע מ  אויתנו הדים מ
אם כי נאמר לא לעזיב ר,וכץ. נדחים לשוב ואתנו להרבץ.



(T
כגהשכת ליום זמירות

 כרחןזיו גןז^יני. טוב ר1א'^ אלהינו הוא כרוף ור,כץ: ו׳}זכ
 להגךיל עמנו. יוסף ו!;א^ה אלה ןינו. הגדיל הסדיו וכרוב

 אלהינו הוא בז־וף לינו:v שנרויא והנורא הגכור ה^דול שמו
 גבר אום מכל הודו. ולבפר ולשבחו להלא לכבודו. שכו־אנו

 נמליכו מאודו. ובכל .;פש וככל לב בכל לכן דוםדו. ^לינו
 משמאל ושלום. כרכה עלינו ;שים שלו שהשלום ודחדו:

רו הוא הרדומן שאם. ישראל על ין9ומ; כ  בשלום. עמו את ;
ם כנים וכני כנים לראות ויזכו  על ובמצות כתורה אסקי

שאם: שר עד אבי גבור אל יועץ שאם. י׳נזראל

 כל. ואשרי. רוכב. כרוך. החרוזות בראשי בו יחתום חוק ברוך המחבר שם הזמר זה
ר,ודש: זכור. חמדת.

פדיום. לנפשנו מנוחה. נתן ^שר ;}ליון אל ברוך
 עיר לציון ידרוש ןהוא ואנחה. משאת

 שכת השומר נאנחה: נפש תוגיון אנה עד הנדחה.
רוכב מהכת; על כמנחה ירצו לאל הכת. עם הכן

- T• •  •• T -  -  . I : ־ : T י - - “ . .

 אדן לשכות. עמו את עולמים. מלך כערכות.
 מ?}עמים. כמיני ערכות. במאכ?!י בנעימים.
ר משפחה; זכה ככוד במלבושי מ שו כל ואשרי ה

־ ד " ז “ » י . ד ♦ ד ' . T ־• ז •י : '

 שוכן סוכה. כל מאת כפל. לתשלומי חיכה.
ומנוחה נחלה ובשפל. בהר יזכה לו נחלה בערפל.

T * :  T - ־ “ T נ  T T T ♦.־ ־• י : T ; T

ר זרחה; לו כשמש מ שי כדת שבת שומר כל י,
T T I ־ T  V  V •• ־ T “  T

יצא ואם גורלו. ר,ודש הכת הכשר הן מחללו. - 5 . . T •.• -  • . . . . . .  I • T T ז

 מנחה מחוללו. אדון אל אל לו. אשרי היום חובת
ר שלוחה; היא מ שו צור. אלי הראו הימים. חמדת ה V ז ־  T : “ ■־ y " .  • T . . .

על הלומים כרןר נצור. יהיה אם לתמימים. ואשלי



שבת דיום זמירוד,כד ה

 השומר :דוה: D? רוחו העולמים. צור ;צור. ראשם
 על נזר גבהה כי ל,ךנו לי,דשו. השבת לם את זכור

 ש??חה. וגם עונג לנפשו. האדם יתן כן על ראשו.
 המלכה. שבת לכם היא ל,ודש השו־׳,־ למע^חה: בהם

כל כרכה. להניח בתיכם. תוך אל  מושבותיכם ן
 וגם עבד ובנותיכם. בניכם ??לאכה. תעשו ל׳א

השומר עזפחה:
■א: אכול. ראעון. ששה. ים.’ החרהווז, כראש״ שמו וחהם שראל.’ המתנר שם הזמר זר.

 עולמים: צור שכת בו כי ;מים. מכל נזכבד זה יום
 השביעי ויום םלאכתך תעשה ;מים ששת
 עשה כל כי מלאכה. בו תעשה ל׳א שבת לאלהיך.

 יום ל,ודש. למל,ךאי הוא ראשון זה יום ;מים: ששת
 ביינו איש כל כן על ל,ודש. עזבת יום עזבתון
 אכול זה יום תמימים: יכ^זעו לחם עזתי על ;ל,ךש.

 בו לכל יתן אל כי מ??תל,ים. עזתה מעזמנים
 וכל ודגים בשר חל,ים. ולחם ללבוש ?גד ךכל,ים.

 ושבעת ואכלת, בו כל תחסר ל׳א זה •ום מ?זעמים:
 מכל ברכך כי אהבת. אעזר אליהיך ;; >זת וברכת.
 הארץ וגם כבודו. מספרים השמים זה יום העמים:

 הוא כי ;דו. עעזתה אלה כל כי ךאו חסדו. מלאה
זה יום תמים.־ פעלו הצור

העם. דבר. יבאו. היום. יום. החרוזות: בראשי שסו וחתם יהודה המחבר שם הזמר זה

 בו מצאה יונה הניחוח. כריח זכרו לשכוח, אין שכתון יום
אמונים. לבני נכבד היום כח: יגיעי ;נוחו ושם מנוח.

: (T
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כההשכת ליום זמירות

ת לשמרו זהירים מ  מרוב אבנים. לחות כשני חקור, וכנים, א
 ונשמע נעשה יחד. ככרית כלם וכאו יינה כדו: ואמיץ אונים
 יו:ד. כח: ל;עף הנותן כרוזי אחד. ״ ו^נו ופתחו כאחד. אמרו

 ו^ל ושמור. זכור השכיעי יום המור. כהר כר,דשו דכר
 נע א׳נזר העם י״ה כח: ואמץ מתנים חזק לגמור, י.חד פקודיו

 כם ןעכר ל5ל ושכובה. כרית לפקדו יןכור טעה. כצאן
יונה נח: מי על נשכעת כאשר ךעה. מר,רי

 בו. אסור. ואילך; השני סחרה החרוזות בראשי שמו וחתם הראב״ע, חברו הזמר זה
מחל חוא. רשם.

 לעולמי היא אות ישמרני. אל שבת »<שמךה כי
וירכים. עשות חפץ. מצא אסור וכיני: כינו עד

 דברי אף סחורה דברי צרכים. דברי בו מלדבר גם
 בו היא אות ותחבמני: אל ?תורת אלזגה מלכים.
 נתן ראשון לדר הנה לנפשי. נופש תמיד »<מצא
 בכל ככה כששי. משנה לחם בתת מופת, קדושי

 אל חוק ד,אל בדת רשם היא אית מזוני: ןכפיל ששי
 להתענות כן על בפניו. פנים לחם לערוך בו סגניו.

 אות עוני: כפור מיום לבד אסור, נבוניו. פי על בו
 טוב דין לחם תענוגים. דם הוא מכבד יום הוא היא

 יום כי נסוגים. אחור בו המתאבלים ודגים. כשר
 בו מלאכה מחל היא אות ותשמחני: הוא שמחות

 ?בורית. לכי בו אכבס כן על להכרית. סופו
 מנחה וגם מוסף ןשחדית. ערכית אל ל1>; ואתפללה

היא אות לענני: הוא



השבת ליום זמירותכו

 פהרו. יעמל. שמרו. החרוזוח; בראשי שמו וחחם חזק. שלמה המחבר שם הזמר זה
חזק: הנה.

 אל ברכותי. מזיו ושכעתם. תעי,ו לסען שבתותי. שמרו
 ■׳})בת עךגי.5 ועדנו בגי. עלי ולוו באתם. כי המנוחה '

 אל אשה ברכתי. את וןתתי דרור. קראו לעמל לץ; העם
 עוני. עם שש בגדי שמחתי. עם על לגלות לצרור. אחותה

 לעעוות המנה. את מהרו קלי ולוו ליי. היום שכת מזקגי. והתבוננו
 והותר. אכול לעולם הל^גה. עם וח׳גובו אסתר. דקר את

 עם הנה קלי ולוו ייי. היום שבח ?ש?ן{י.5 יין ושתו אמוגי. בי בטחו
 ואחר לינו סגלה. לי והייתם תשמרו. אם עזבת’ עם גאלה.

 קלי ויוו ליי. היום שבח צפוני. ותמלאו לפ{י. תחיו ואז תעבורו.

 מחה14ב׳ נותי את והשב עליון. אלהים אל קרןתי חזק
שבח ץ: על תתע?ג אז וכהני. לעי רנגי. שם ישוררו ובהגען.

קלי ולוו ליי. היום

 ראשון: בחרוז כמו החרוז חלקי ד׳ בחחילח שמו וחחם דונש המחבר שם הזמר זה
שבו: נעים, וינצרכם, ורור,

 בבת. במו ועצר^ס בת, לבן;!ם יקרא דרור
 ונוחו '^בו יישבת. וליא ש^כם נקים י

 ישע ואות ואולמי. נוי דרוש 'שבת: כיום
̂לל! נטע עמי. עשה  שעה כךמי. בתוך ש

 וגם בצרה. בתוך פורה דרוך עמי: בני שועת
 ועברה. באל צרי נתוץ גברה, אשר ככל

 במךבר תן אליהים אלולא: ביו״ם קולי ישמע
 ולמזהיר תךהר. ברוש שטה הדם הר.

אל ל,מי ד.דוך נהר: קמי תן שלומים ולנזד»ר.



כז השכת ליום זמירות

 פה ונרחיב ובמגנה. לבב נמוג ל,נא.
הבמה דעה רנה: לך לשוננו ונמלאנה.

• : T ־ : T : T • י : •  : T

 מ^ות נצור לראי^זך. כתר והיא .
ך'שך:1ר־ שבת שמור קדושך.

 אנול. ואם. סעבור. שבוז. הוזרוזווז. בראשי שפו ווזוזם שמואל. המוזכר שם הזמר וה
לערוך:

 וגם ?דנוני. צהלו מאוד אי. היום שבת
 יי: ?מ?ות לשמור אתו מעדני. הךבו י

 ד,ילם מעשות וגבולים. דרך מעבור שכתהיוטליי
 היום זה ?הלולים. ולישתות לאכול פעלים.

 ינצךך יה תשמרנו ואם ליי היום שנת יי\. עשה
עונג והראת הבת. וגם ובנך אתה כבבת.

: T  “  *• T • : ־ *־ : י - ; V  T t ' t

 אכול ליי היום שכת יי: על תתענג אז לשבת.
 מינים. הךבה ומגזעמים משמנים"ומעדנים

וברכת ושבעת ואכלת ורמונים. פרך אגוזי
T : • • : י V•. •• דד  : -  T  : T T  : T : “  T

 לחם ?שלחן לערוך ליי היום שכת ין: את
 השם סעומת. שלש היום לעשות חמודות.

ועשו ושמרו שר־ןדו ולהודות. לברך הנכבד
: י נ ליי היום שכת ב



ד.שכת ליום זמירות ח נ

הסבת ליום רדחוד שיר
ם אז ו שכת 'וש ;חת. חשכיעי ;' ברכת: כן על ה הזן

שרכועה: עת כעל וחסידיד ערועח. תהעה פעל כל ועל קהל
ם אלהים כלם. יוצר ץ ערוך לו ח״ מ עולם: ו הזן

וחעדיך: רחמיך רוב עעדיך. על מעולכ כ' קהל
ת: מאד כי להודיע ד.חלות. וכמצרים ;עלי חיו

ל על וכאלהיהם: נדולים עועטיש ;הם. ;עיטור״ך אלהיט י קהל
וייראו: חגדוןיה ד.;ד ראו. עמך שוף ןם ל,;עך5כ חיו

;דלף: להראות תפארת שם לף. לעשור. עמף ;הנך. קהל
ת ך ד; ם ו;ם השמ.ים. מן עמם ו ?ןים: נטשו העכי חיו

ע;ד: לא איש צ;ה כארץ ;מך;ר. לבך.ם ;דעת קהל
מים: ומצור שאר וכעער ■עמים. רנן לעמך תתה חיו
לאמים: ועמל אר;ם יירשו עמים. רכים גויס ת;רש קהל

שמרו ;ז*־כור ת ותורות. חר,ים י ת ץ אמרו ת: אמרו רו טהו חיו
שמן: עלני צור ומחלמי־ש שמן. כמךעד• ויתעוני קהל
מר,רשף; כית ולבארו ר;ךשף. עיר ?נו בנוחם חיו
אעדך: ;רך צידה ;מים. לארך אשיב פר, ותאמר קהל

ך אף צדם. וכחי יוכחו ׳;זם ?י צרר,: ילכשו כהני חיו
;שיירו: אף יתרועעו לך יזמרו. נעימות הלוי וכית קהל
ל. ישראל כית אי' ר י;: שמך ויודו ;ככרו וי חיו

לאחרונים: נם תיטיב כן לראשונים. מאד הטיבוי! קהל
תינו: על ששת כאשר עליני• נא תשייש ;; אכו חיו

תיטיב: כי לעולם לך וגווה ולהיטיב. להרכות אוה,נו קהל
ה לל נקרא; שמך עליה כי מהרה. עירך תכנ חזן

כקך;ה: י; לעולם ותשכון ;ה. ר,צמיח דוו וקון קהל
̂{זמה צרר. זבחי מי נזכחה. ' מנחה: ת^רב ר,דם וכי חיו
רו רצונן: לעשות הפ?ים כי ןניך. כאור עמף ו; קהל

כלינו: עמך י,א הכם חפצנו, תעשר, וכךצונך חיו
תן עמך ועל סנלה. לעם זיו להיות בחרתנו פלה: כר; קהל
תפארתך: לשם ונהלל תהליתך. פר5ג ותמיד חיו

מכרו: ך,;רך אשר ;ל אר, כי יכךך. עמך ומכך;ך,ך קהל
אי. 'ה7אד.ל כעודי וא;י ר ה נו אכרככ צבאי: למי על ו חיו

העולם: וער העולש מן לעולם. ^נךך י; שש ;הי קהל
זה: ראכזד אחרודם ב:י*ס •ד*ו *סול המזון ברכת קודם

א.9 הד לנכי אןא. אסחי ;די ה דלית הורי;א. לסטרא ן  מןלשא. ;
א. ככלזא כ־.לך.א. אזמין ך. יויישא: עתיקא עליתא. לעלת דכו;

1— = J



ת לסעודדז זמירות שי טשלי כ

שלישית שעודה סדר
בר ה0ל;ש הססוגל מהזוהר המאמר זה •אמר אדם כל זו: עעודד, סנבוד הסו

א א ׳טי־א ??ל לי' ת מי א יי ת ש? ד י א רמנחה, דצלותא שעתא ?׳?א ;  דין
ל א9של תקי?א ' מא א?ל רין.vמת דיניו ו; א כיו ת ש; ר ד  ערן Htfif י

א ת מ שתכח דרעון רעוא דמנחה רצ ל רילה רצון נלי ר,דישיא ועתיר,א א  ו;
?;ז דילה דינין תנ ח מ ת; ש מ  אסתלל, רצון ו;ד,אי כבלא. וחדו רעותא ו
 אםתלי, כדי־>א דלא למנדע בגין מעללזא א1י,די׳) מהימלא נכיאה משה
 סד כנין כה ואתממד נשלזתה י,5{ י,לישא דעתילא ?רצון ׳#״תא 'ליא'
ש ;דע ולא רין מלל ?מיר א1ר,די׳{ עתיר,א מה כתיב. לכורתו את אי  טמי
 רצון כדאי דאתממר נשמתא האי ה?א אוף ותתאין עלאין ;דעין ולא

א ךמ:הד■ דצלותא תא1?ש; דאי׳נל;א ת ש? ב י ש ;דע ולא כתי  את אי
י ויזיא לכוךתו מי ל ? ?  ז?אה כה של?א ליא ידינא ל?׳אVד ?!מייייז ״
א1ו דמשה. חולקה א' אן  מתעטרא כת מתעטרא דאור;תא יוןזא כה
שין גזרין אנון כ?ל פקודין אנון כ?ל כ?להו  כנהוךא אנסין כשבעין ועונ
פין המי מאן וסטךא סטךא מלל ךןהרין ענ?א ענעא מלל דנפקין ען  ו
מין שלשי. חיין כהו ענפין כלהו איללא ?נו ל;  תךעין אנון חמי מאן א

חין ת תן מ ק נהורא כהאי ו;הרין מזדהרין כלהו וסטרא סטרא כ?ל ד פי  ־;
שא עלא אתלרו עליונין קרישי אתלרו נפיק ?רוזא לל לסיק ולא  לרי

. ללדמות חדותא אתלרו ותתא לעלא דאתכחר סן רי א  בחדוד.א אתערו מ
תא לקדמות אזדמנו אכד.ן. דתלת הדון כתלת אזדמנו שלילקא מנו  מהי

 ו?עלמא דין כעללזא קדישין ישראל חולקיכון ז?אה חדותא ך?ל חדוא
 ביני כתיב דא ועל בולכים. עוכרי עמין מלל לבון ;רותא הוא דא דאתי
מי ךאל:1יי; ב;י וכין  לקדשו השילת יוס את זכור לתיכ ודאי רכי;הורד. א

ש כי תהיו קדושים וכתיב :א;י קדו ; ש ענג לשלת וקראת וכתיב ; מ ל  י; ל
א מבלד. א ?האי תא; ל  בתפנוקי מתעדנין דצדיק;א נשמתיהזן לל יו
מין דלל סתילא לייישא עתילא א דא הדא ודוהא לתי  דד,הוא מענוג
שלא עתילא  כני לכלד.ו ומתפש־לא ו;התא ומלק,א עלמין בללהו מתל
שין שי שלים כ;יחא ו;;חין אור;תא נטורי לללהו קדי  לל מכלהו ומתנ
ב ד״יא הדא ר,ש;ן. פולהנין ולל דינין לל רונזין ;ד,נידו כיום דכתי  לף ;

ל’■;■ כד ?ניני ה.1ד,י,ל העבודה ומן ומרנזןי מלצכך  לקבל שלתא ־'
ר שלתא ך;טיר ולל אודיתא טי לו; א ש אשרי וכתיב כלא או.ר;תא ?  אנו

ת ;דו ושומר מחללו שלת שומר לה ;רזיק אדם ו?ן זאת ;עשה,  לל מלשו
י למאן אשתמע רע. טי ד למאן שלר״א ד; טי ;; לדוד כלא. אור;ר.א ד;

ואמן: אמן לעולם



ת ל רו מי ת לסעודה ז שי שלי

כשבת סעודות שלש דיני
 כיותר אותה לקיים יכול שכע הוא אס ואף שלישית סעודה לקיים והיד יהא (א) דה״ח

 יסלא שלא כראשו עיניו והחכם סו.1ע ער1ל חייכ אין לאכול, כלל לו א״א ואם מנכיצה.
 לעשותה ריר1 (כ) ״א):1ר (סי׳ שלישית סעודה לאכול שיוכל כדי הכוקר כסעודת כסנו
 לקיימה יכול כפירות ואפילו פינים. שאר ככל לעשותה יכול כיותר שכע הוא אא״כ כפת.

 סעודות שלש יאכל שבת, כליל ראשונה סעודה אכל שלא מי (ג) (שם): אחר כענץ א״א אם
 שעות משש דהיינו המנחה זמן סשיגיע זמנה (ד) ח׳): סעיף רע״א סי׳ (עיין שבת כיום

 קודם התחיל ואם שלישית. סעודה מעות קיים לא לכן, קודם עשאה ואם ולמעלה. וסחעה
 (מ״א ות1ח אחר אכל עכ״פ דהא א,1י ומחזה, שש אחר עד ואכל ג׳ סעודה לאכול חזות
 בסמאי יר׳ס חל אם (ה) פכביזה: יותר פת ומחזה שש אחר שיאכל בעינן ועכ״פ שם).
 שעה קודם ג׳ סעודה לאכול וכשירזה ולמעלה, עשירית משעה לאכול שאסור שבת

 פעס, וילר ויקום בהס״ז, ויכיר שחרית ססעודח יפסיק גסה, כאכילה עליו יהיה עשירית
 אכל ולמעלה. ומחזה משש אותה שיאכל וכלבד ויסעוד, הפוזיא ברכת ויכרו ידיו ויסול

 שחרית סעודת יחלק לא שלישית, סעודה עשירית שעה קודם לאכול שיוכל בעזמו יודע אם
 (שם שא״ז כרכה משום לשנים הסעודה לחלק דאין סוברים פוסקים דכמה משום לשנים,

 ולכל שלישית. כסעודה זריר משנה לחם אבל ג׳, בסעודה לקדש א״ז (ו) שם): מ״א עיין
 חייכות ונשים (שם). שלם אחד ככר על לכזוע פנים כל על יראה שנים, לו אין אם הפחות

(שם): אנשים כמו שלישית כסעודה

חדותא שלימתא דמהימנותא. סעודתא אתמינו
t t . * *  I • ן •• ן T T •• J T ד• : T T

סעודתא אתקינו• קדישא: דמלכא '
ד - T • *- T : ־ : ד :

 ועתיר,א אנפץ ךזעיר סעודתא היא דא דמלכא.
בהדה: לסעדא אתין קדישיו תפוחין והקל קדישא

י נ  למחזי ךכסיפין. היכלא ן
 אנפין: דז^יר זיו ’
 תכא. בהאי הכא. הון י
 בגילופין: סלכא ויביה ’

כו  ועדא. בהאי לחרא. ן:
רין ’  גדפין:' וכל בגו;!י

דו  ■׳}זעתא. בהאי היעזתא. ח
 זעפין: ולת רעוא דביה י

 ךלית חילי. חזו לי. ריבו ק
ךתר,יפין: דינין '

 הגי עאלין. ולא ננזלין. כר ל
דחציפין: לבין5

 למנחה אזמין.עתיר,יומין. הא ו
 חלפין: (הון עדי (למצחא)

 ליה. דגלי ריליה. רעו
 ר,ליפין: ב^ל לכטלא י
 בנור,כיהון. לון עזוי י
 כפין: בגו ויטמרון י

 ?מנחתא. העזתא. די א
אנפין: ךזעיר כחדותא י



(F^

ת לסעודה זמירור! שי א שלי ל

ר מו  דשא כנאות ><חםר: ל־א רעי יי לדוד מז
 שי1נפ ינהלני: מנוחת מי על יךכיצני ’

 אלך פי גם למען'עזמו: צדי, במעגלי ןנךוני יישוכב
 שפטך עמדי אתה פי רע אירא ליא צלמות פגיא

 ?גד שלךון לפני תערך ינךומני; המה ומשענולך
 וחפד טוב אך ךדה: פוסי ראשי כשכ;ן דשנת צררי

ימים: לאירך יי פכית ושבתי חיי ימי פל ירדפוני
ר מ א  לא היום לץ היום כי היום אכלהו משה וי

 כן על הישבת לכם נתן ץ כי ראו בשדה: תמצאהו י
 אל תחתיו איש שבו ל^ים לחם הששי כיום לכם נתן הוא
 השביעי: ביום העם וישבתו השביעי: ביום ממכמו איש יצא

הל,וישהו: השבת יום את ץ ברך כן על
ן ךןן9 ?כרי v'n על רןן ודכותי ו

הגפן: פרי בורא העולם מלך אלהינו ץ אתה ברוך
זה 1i)K’ זוכילה עודם

 המון של אב נ;ד!עי,ב שןת של עזלישית סעודה מגנת לי,יש ?א אנ?י הנה
̂נם וקוגוג גוג למלחמות :',?ל כןכותו נעש שבעים  מ<ןרא ?נו וי

 שגלת בכח וכנן מןריש. כלי ;חלה א?ין. !עי,כ ;חלת י1וה>)?לתי ש?תיכ
 אסודות: וליזעלות הךשות בשעודות }^נו9 לתייו אלי סעודות עולש

וכר נועם ויוד

 עכויך ןרוץ רצונך, אל עבדך משוך הרחמן, אב נפש דיר י
 ןדידותיך, לו .יעוב הדרך, מול אל יעזתחוה אןל, כמו ‘

טעם: וכל צוך מנ?ת
 רפא נא אל אנא אהבתך, חולת נפשי העולם, זיו ?אה דור ף!
 וד,ןתה ותתרפא תתחז-ל, אז זיוך, נועם לה בהראות לה, נא ^

עולם: שמחת לה



ת לסעודת זמירותלב שי שלי

 ?מה זה כי אהוכך כן על {א וחו?ה רחמיך, נא יהמו תיל, ו
 לכי חמדה אלה עזך, בתפארת לראות נכ?פתי נכפוף
תתעלם: ואל נא וחופה

 ארץ תאיר שלומך, פ?ת את ^לי חכיכי ופרופ {א גלה ה
 מועד כא כי אהוב סהר כך׳ מחה5ונ־: נגילה מכבודך,

עולם: כימי וחננו
ה,  ועדה: ישרים ?סוד לבב, ?כל ץ אודה הללוי

חפציהם: לכל זירושים ץ, מעשי גדלים ’ ’
 עשה זכר לעד: עמלת וצדיןתו פעלו, והדר הוד

 יזכר ליראיו׳ נתן טרף ין: ןךחום חנון לנפלאתיו,
 להם לתת לעמו, הגיד מעשיו כיח בריתו: לעולם
 כל נאמנים ומשפט, א?ות ןדיו מעשי גוים: נחלת

 ולשר: ?אמת עשוים לעולם, לעד ?מוכים פר,וךיו:
 ונורא ר,דוש ?ריתו, לעולם צוה לעמו, שלח פדות
 ל?ל טוב שכל ןן, יראת חכמה ראשית שמו:

לעד: עמדת תהלתו עשיהם,
 חפץ ?מצותיו ין, את ןרא איש אישרי הללוןה,

ישרים דור זרעו, יהיה כארץ גכור מאיד: ’ ’
 זרח לעד; עמדת וצדיןתו ??יתו, ועשר הון יכירך:
 איש טוב וצדיל,; ורחום חנון לישרים, אור ?חשך

 ליא לעולם ?י ?משפט: דבריו ן?ל?ל ומלוה, חונן
 לא רעה משמועה צדיל,: יהיה עולם לז?ר ימוט,
 עד יירא, לא לבו סמוך ?ין; ?טח לכו נכון יירא,
 עמדת צךר,תו לא?יונים, נתן פזר ?צריו: יראה אשר
 שניו וכעם, יראה רשע ?כבוד: תרום י,ךנו לעד,

תיאכד: רשעים תאות ונמם, ןחריל



----------------------------------וו

לג שלישית לסעודה זמירות

ן מי כמושיענו: אין ,1כ?^לכנ אין ?אדוננו, אין כאלהינו, אי
נודה כמושיענו: מי כמלבנו, מי כאדוננו, מי כאליהינו,

למושיענו; נודה למל?נו, נודה לאדוננו, נודה לאלהינו,
מושיענו: כרוך סלכנו, כרוך אדוננו, כרוך אלהינו, ןרוך

ארנה ?^לכנו, הוא אתה אדוננו, הוא אתה אלהינו, הוא אתה
מושיענו: הוא

ךבארץ: בשמים אלחינו: חוא אתה ־• n T ־■
מרכבה: יגול T 1 יי T T ונערץ: גכור
ונבראו: וצוה ויהי: שח הוא
עולמים: חי ל.נצח: זכרו

סתר: עשב עינים: מהור
צדסה: לבושו t ' ד ד : ישועה: ב^רו
נר,מה: נאפד קנאה: מעטהו
אמונה: עצתו יושר: סתרו

וישר: צייר, א^ת: פעולתו
ימתנשא: רם באמת: לקוראיו ר,רוב
כלימה: על ארץ תולה שחקים: שוכן

T ; Tול,דוש: ומרום נורא ויןים חי T T׳“ : ־
סים אמוןה, ̂חלי הןד,ד חונות ר השכל חניון, כשפריר מסתתר ל א

חבוןה, איש ידלם עמייויס העלות עלת רעיון, מעל הנעלם
כינה, ■׳¥?;רי ח?ן'שים תוכאווזץ: יתנו כתר עליון, ככתר מוכתר

̂יש יי: יוןןר אמו לד
חסד רס ננדד, כל עי;י הןדול אל ה ̂ה, תודוזף ראשיה פ ̂ה הי,דו? רשוק

אלהי חסזיף, מיםtfה על ̂דול וזק;פא מאץ הסוזומה, חכ^תו
'' חסדי לעכדד, זכור אברהס חכק;ה ראשית ^ה,7נ?; והיא
ץ: תהלות אזכיר ץ: יראוז

L— -------------------------------
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מירותלד ת לפעודה ז שי שלי

י רום ןן ו א ה, ?כילו ; כון  םו?יא וג
ה, ה»!ין אוךה  יזנח? חר9 תטון

 ור1; אוןה ד;איךד^ ?יזי^טינו
לעולם

p ן אל י ו מ  ןן?יר !דולות, nipp ן
א י,כ1י.; ת תהלות, נון אר  תן

שןאל  שומע ?י תעלות, שומע י
ם אל יי. אכיתי

ח עלי;ו, ;;ן אבות זכות ה י ז ;
תי;ו י?יראל ’ רו  ומכור )ל;ו,1ג מן

 על לנ«ס והעלני/ ללנו {לות
ת מלא?ת יי: זי

יאים,5חן י;יי,ת ומעומאל ;■מין מ
ח ’ ז ם, מהם ןהור ; אי מז :?יו נ

 ?;יד ועל ;ל,נ־אים, עשם ונועז
:::לפודי

אות ;עלם, עשעעה ןדים סוד י
 הערעה מעין לעולם, הוא עדית ’

 ןה1א זדיי, עולם, :סוד זזייק
"ז

 ושלמה, דוד מלכות הכם א ^
 ע;םת אפו, לו שעטוה עעמךה
 ?;עימדע ל,רואה עלה ישלאל
::: ע:ר תעארת עמרת

מעירות, עשר עאחד מ:חד חזק
 יראה לא אלוף ימעריר י

 לחד ;ורתם מעיר קאורות,
ל?;יו תיז' ת?רנ מאירות,

>וםד:’ו *חדונים, בסים ידיו יסול שבת סעודת בל של המזח ברבת וקתם

̂חי ידי ?ה דלית חיר^א. לסמרא ,sjp חד לג?י אןא, א
ypp:א

תיר,א1< ;(לתא. ל;[לת דכךי;תא. פכ^א כתלהא• אז?;ן
?זוי^א; יי

ה ואחר הפזיז כרכת ויכרך יאסר: הסעמ

̂א תא.p■שלי דמהימנותא דא. סעזדתא אשלימו ויזרז
ךאל:1דל׳ן קדי׳ןוא י



להשכת למוצאי

^ן י  ויןן וריב הארץ, ומשאני הישגים מטל האלהים לף ו
 גביר הוה לאמים, ל!י וישתחוו עמים !עכדוף ותירש; ’ '

 ^רוך: ומ?,רליד ארור, ארריזי אמך, בגי לך וישתחוו לאחיך
 ויתן עמים; לי,הל והיית דרבך, וי.פךך אתך יברך שיי ואל
 ארץ את לריעזתך אתך, ולזרעך לך אברהם ברכת את לך

 ואת ו!;;ז.רך אביך מאל לאברהם: אלהים נתן אשר מגריך
 תחת רבצת תהום ברכת מעל, ש^ים ברכת ויברב־, שדי

 ער הורי, כרכית על גברו אביך ברכת ורדום: שדים ברכת
 אחיו: נזיר ולקדקר מסף לראש תהיץ עולם, גבעת תאות

 דגגך אדמתך ופרי בטנך פרי וכרך והרכך, וברכך ואהבך
 האדמה, על צאנך, ועשתרת אלפיך שגר ויצהרך, ותירשך

 ליא העמים, מכל תהיה ברוך לך: לתת לאכתיך נשבע אשר
 ועל חלי, כל ממך ין והסיר ובבהמתך; ועי,רה עך,ר כך יהיה
תי  ככל ונתנם בך, ישימם ליא ןדעת, אשר הרעים מצרים מ

שנאיך:

אך מל  הנגרים, את יברך רע, מכל אתי הגיאל ה
 אכרהם ז^כתי, ן'שם שמי, כהם ויך,רא '

 הרכה אלהיכם יי הארץ: בך,רב לר'כ וידגו ויכחה,
 אליהי יל לריב; השמים ככוככי היום והגכם אתכם,

 ויברך פ^מים׳ אלח ככם, עליכם יסף אבותיכם,
לכם: דבר כאשר אתכם,

 בבאך, אתה ברוך כשדה: אתה וברוך כעיר, אתה כרוך
 ברוך ומשארתך: טנאך ברוך בצאתך: אתה וברוך ’

 ועשתרות אלפיך שגר בהמתך, ופרי אדמתך ופרי בטנך פרי
 ןדך, משלח ובכל כאסמיך הברכה את אתך ין יצו צאנך:
אוצרו את לך ןן יפתח לך: נתן אלהיך ין אשר כארץ, וברכך



צאילו שכת למו

 כל את ולכרף כעתו, אךצף מןזר לתת השסים את הטוב
 אלחיף ץ כי תלוה: לא ואתה רכים, גוים והלוית ;דף, ןןעשה
 לא ואתה רבים, גוים וה׳^כטת לף, ךכר כא^יר ברכף,
 ישראל אשריף ימשלו: לא וכף רכים, פגוים ומשלת תעכט,

 גאותף, חרב ואשר עזו-ף, מגן כץ, נושע עם כמוף, מי
תךרף: כמותימו על ואתה לך, אןכיף ויכחשו

 אלי שובה יןד,1חטאר וכענן פשעיך׳ מחיתי
 הריעו ץ, ^שה כי שמים רנו כי!;אלתיך: ^

 בו, עץ וכל וער רנה, הרים פצחו ארץ, תחתיות
 וו ג^לנו פאר:1יר וכישראל ועכב, ין גאל כי

ישךאל: קדוש שמו, צבאות
ל א ר ש  ול'א תבשו ל'א עולמים, <שועת כץ נושע י

 ושבוע, אכול ואכלתם עד: עולמי עד תכלמו ’
 להפליא, עמ?ם עשה אשר אלהיכם ץ שם את והללתם

 אני, ישראל כק.ךכ כי וידעהם, לעולם: עמי יבשו ולא
 כי לעולם: עמי יבשו ול'א עוד, ואין אלהיכם ץ ואני

 יפצחו והגבעות ההרים תובלון, ובשלום תצאו בשמחה
 אל הנה, כף: ימחאו השלה עצי וכל רנה, לפניכם

 לי החי ץ, ןה וזמרת עז-י פי אפחד, ולא אבטח לשועתי,
 הלשועה: ממעןני פששון, מים ושאפתם לישועה:
 הודיעו כשמו, קראו לץ הודו ההוא, ביום ואמרתם

שנפ פי הזכירו, עלילתיו, פעמים  פי ץ, זמרו שמו: נ
 יושבת ורני, צהלי הארץ: ככל זאת מולעת עשה, גאות
 ההוא, פטס ואמר ישךאל: קדוש בקרכר גדול כי צילן,
ו הנה נ הי  נגילה לו, קוינו ץ זה ויושיענו, לו קוינו זה, אי

בישועתו: ונשמחה
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צאי לז שכת למו

 אמונת וה;ה י;: ?אור ונלכה לכו !עקכ, בית
ץ, 'ךאת ודעת, חכמת ישועת חסן עתיף:

 עמו; וץ משכיל, דרכיו לכל דוד ויהי אוצרו; היא
 עמלי; היו כרכים כי לי, מי,ךכ נ?שי, ?שלום פדה

 ?שה ^שר ימות, המנתן שאול ה?ם וייאמר
 יל׳ חי חלילה, ?ישלאל, הז-את דלדולה הישו?ה

 ?שה אל׳הים ?ם ?י ארצה, ראשו משערת יפיל אם
 לל ופדויי מת; ול'א יונתן ?־!ת ה?ם ויפדו הז:ה, ם1הי

 ראשם, ?ל עולם ושמחת ?לנה, ן1צי ובאו ישכון
 הפכת ואנחה: לגון ונסו י.שיגו, ושמחה ששון

 שמחה; ותאז-לני שי,י פתחת לי, למחול מספלי
 יל דלפיל ?ל?ם אל לשמע אל׳היל יל א?ה ול׳א

 יל אה?ל ?י ל?לכה, היוללה, את לך, אלליל
 וזי!נים וכחלים ?מחול, ?תולה תשמח אז אליהיף:

 ושמחתים ונחמתים לששון, *א?לם והפכתי לחדו,
מיגונם;

 ין אמר ולר,רוב לרחור, שלום שלום, ש?תים ניב כולא
 לד השלישים, ראש עמשי את לבשה ורוח ורפאתיו:

 עזרך כי לעזרך, ושלום לך שלום שלום, ישי כן ועמך דויד
 כה ואמו־תם הגדוד: בראשי ויתנם דויד וןר,בלם אלהיך,

 עז ין שלום; לך אשר וכל שלום וביתך שלום, ואתה לחי,
?שלום: עמו את יברך ןן יתן, לעמו

 נדלתו מוצא שאתה מל,ום ?כל יוחנן ר?י אמר
מוצא אתה שם הוא, כרו? הי,תש של



שכת למוצאילח

 בנביאים, ושנוי בתורה, כתוב זה דבר ענוותנותו,
בכתובים: ו^שלש

 האלדזים אלהי הוא אלהיכם ץ כי בתורה כתוב
והנורא, הגבר הגדל, האל האדנים, ואדני

̂זר  בתרה וכתיב שחד. יר!ח ולא פנים ישא לא אי
 לחם לו לתת גר ואהב ואלמנה, ;תום משפט עשה

 רם אמר כה כי דכ:תיב בגביאים, שנוי ושמלה.
 אשכון, ור,דוש מרום שמו, ור,דוש עד, שכן ונשא
 ולהחיות שפלים רוח להחיות רוח, ושפל דכא ואת
 שירו דכתיב בכתובים, מעזלש גךכאים. לב

 ■עזמו, כ;ה בערכות לרכב ם'לו עזמו, זמרו לאלידזים,
 וך;ן יתומים אבי בתרה וכתיב לפניו. ועלזו

 עמנו אלהינו י; יהי לןדשו. במעון אלהים אלמנות
 יטשנו. ואל ;עזבנו אל אכתינו, עם ה;ה כאעזר
 כי היום. כלבם חיים אלהיכם בי; הדבקים ואתם

 בעדן מדברה ו;שם חרכתיה כל נחם ציון י; נחם
 תוךה כה, ימצא ושמחה ששון י;, כגן ועדכתה

 תורה ;גדיל צדקו, למען חפץ ;; זמרה. ור!ול
ו;אךיר:

ר  כפיר ;גיע כדרכיו: החלו ץ, ירא כל אשרי המעלות שי
 כורכתי פר;ה כגפן אשתך לך: וטוכ אשריך תאכל, כי

 יכרו כן כי הנה, לשלחנך: סכיכ זיתים, כשתלי בניך, כיתך,
 ימי כל ;רוינזלים, כטוב וראה מציון, ;; יברכך י;: ;רא גבר

ישראל: על ׳:זלום לבניך, כנים וראה חייך:



צאי כי,שה לט■ענת למו

צחד לוי רבי הקדוש הרב של קודש בבחבי נמצא ב י שו ס  המחבר בעל זע״ל, מבררי
שת ספר לשו;ו: וזה לוי" ״י,רו

להצלחה גדולה סגולה
שה וסף ונשים אנשים שיאסרו  שלש הבדלה קודם קודש שבת פוצאי בבל זו נק

אי״ה: בודאי שיצליחו אני ובסוח פעפים.
ן איד י נענליי,עז: אי׳־ה וועלען זיי אז פערזינערכז :

קב און יצחק פון און אכרהם פון גאט ע  פון:
אלי, 5לי דיין בעהיט י ריינעם אין בייזען אלעם פון ישיראל ן י  רער אז לו

בעי ת לי  ;אר רער און חודש, רער און וואך די אז גייט. יורש שן
ען צוא אונז זאל מ ם אמוןת צו שליןזה אמוןה צו יו מי ת צו ח; ה;  חברים. א

 וכגאולח שלד עירים עשירה כשלש זיין צו מאמין כ״ה. ד,כורא ךכיי,ת צו
ה׳^ילום: י^ליו רכינו משה וכי-כואת המתים. וכוי״חלת כןמינו. כמהויה ר,רוץה

כונו  יודישע ליכע דיינע ניב כדז. ןיןעף ה:ותן ראך כיזט דו עולם שיל י
ך ן און דינען צו ריף י,אר אין לויכען. צו דיך כח אויד יינדעךלי י י  י

ער און חודש רער און וואך די אז און נישט. דזלילה אנדערין  זאל ןאר ו
 צו און חסד צו און והצלדזה. כויכה צו און ;■,זל צו און געזונד צו י.ומען אונו
אמן: ונאמר ישראל ולכל לנו דשימןא וסלערנא רויחי ומזוני אריכי דזיי ?ני

הקודש: בלשון
הי  ישויאל עמןו את והצל שימור ל^י,ב, ואלד,י יצחי, אלהי אכדדיום אלי

ל אהוכיןי ' שי כתהלתו רע. מן א  עוכר, האהוב י,ודש שץת כ
 לאה?ת ח?מים, לאמונת שליןזה, לאמוןד. לנו ;כא {ה1וה׳) החודש כוע,1ה׳{

 שלך. ערי,דים עשרה כשלש להאמין הוא, ?ריד הכורא לךכיי,ת חכרים,
 רכינו משה ובנבואת המתים. ובתחלת כלמינו. כמהויה (;■,רוץה וכנאולד,

ליו ה׳^ולום: ̂ז

ו נ ו כ ן אתה עולם, של ד  אהוכיןי לרד,ודים לכ;י נם תן כח. ללעף הנור,ן הן
 השכוע אשר חלילה, לאחר ולא ל^כוד, לף ורי, לןי להודות כח

 ולחסד ולהצלחה, ולכרןד, טוב ילמדל לבריאות לנו ןכא וד,׳}זןה, החודש
לןני  ונאמר י׳ניראל, יל?ל לני דשמלא וסלעתא רויהי וקזוני אריכי חיי ו

אמן:



הבדלה סדר מ

פה:’ וניגון נע■□ בקול ואוסר ההבדלה נר אור סול ועוסד ב־ס־נו, הבוס נוסל

 ^זי כי ?חד,1> ולא כ:טח,1> ישועתי אל הנה,
 ו׳שאכתם לישובה. לי ויהי ץ, י,ה וזמרת

 על היישועה, לץ הי׳שועה. ממעיני כששון, מים
 לנו משגב עמנו צבאות ין כלה. כרכתך ע?;ך

 בך. בטח אדם אשרי צבאות יל סלה• לער,כ אליהי
 ללהודים ר,ךאנו. ביום לעננו המלך הושיעה, לל

 לנו. תהיה בן וילוד. לששון ושמחה, אודה הלתה
^ר,ךא: לל וכשם אשא, לישועות בום

והנר: הבקזס־ם על סברניו ואין באן, סהוז־ל־ן ■ר־ס כסועא■

ודבוהי ורכנן מרןן עלי.-ןסבךי
 מרי בורא העולם, מלך אליהינו לל, אתה כרוך

הנפן: ^
ך י.־•־־■־ ״ל רו  כורא העולם, מלך אליהיני לל, אתה כ

?שמים: מיני ״
 בורא העולם, מלך אליהינו לל, אתה כרוך •־ י •גל

האש: מאורי
•• T ••• I

 המבדיל העולם, מלך אליהינו יל, אתה ברוך
 כין אור״להשך, כין להול, <ךש כין ^

 ימי לש'ע!זת ה׳ןזכיעי יום כין לעמים, י^זראל
 <ךש כין המכדיל' יל, אתה כרוך המעשה.

להול:



א' זמירו.־״ צ מו מאשב.־״ ד

 חלפה. צדקתך. יום. החרוזות בראשי שמו ותחום הקסן יצחק הפחכר שם הופר זה
נחנו: סהר. קראתיך. העתר. קולי.

 זר^נו ימחול. הוא חטאתינו לחול. ר,דש בין המכדיל
פנד, יום ;לןלה: וכבוככים כחול, נך?ה וכספכו י
 ^ר,ר אתא שומר. אמר גומר. ^לי לאל אר,ךא תימור. כצל
ר חטאי על תבור. כהר צךר,תף לןלה: וגם מ  בלם תן;בור. ^

 מי מנחתי. עוןת חלפה בלןלה: ואשמורה ןן;ב'ר. בי אתמול
 בל ר,ולי לןלה: בכל אשחה באנחתי, ןגעתי מנוחתי. יתן

 ר,וצותי טל. נמלא שראשי ד״מנטל. שער לי פתח מטל.
 בנשף פדלם. תנה אשוע ואלם. נורא הז^תר לןלה: רסיסי
 חיים אורח הושיעני. ןה ר,ךאתיד לןלה: באישון לם. כערב

 מעשי. טנוף טהר לילה: וער מלם תבצעני. מרלות תודיעני.
 זג•,ידור. ר.:;ר״ן ־:■גיי. יל״לוד, נא אי:ה ?;כעיסי. יא״מרו פן

 ללם לם וחומר. ר,ל על נא סלח כחמר. בןדף נחנו כלןלה:
יפבדיל לל^לה: ולילה אמר. נביע

 חדותא שלימתא ד?;ךוימנותא, ם;;ךתא אתקינו
ם;ןךתא אתקינו ' לןדישא. דמלכא ’

דוד משיחא. מלכא דדוד סקדתא היא דא דמלכא.
: • :T T • ' ״ :T T • :  T : •  • T »  T T•

 נו‘׳; יהא טוב ומז-ל טוב סימן ול,;ם. חי ישךאל מלך
נ״פ אמן: ישראל. ולכל

: T •• T  ; • T י

 המתחיל השני מחרת החרוזות בראשי שמו ותחום חזק מנוי יעקב המתבר שם הזסר זה
חזק: יהי. וידידים. נחה. מעינות. בת. קרא. עת. יאתה.

 תשבי שלח רוחה. לעמף ד,מצא מנוחה. יום כמוצאי
 לר,פץ צורי. לף ןאתה ואןחד,: ;גון ונם לנאנחה. ’ י

 רודים עת שוחה: לי ךה9 אי^ר אכזרי. גוי סנ-ד נ;;פו;רי. עם
 גואל. בבוא טובןו ראות שואל. אשר עם למלט אל. תעורר

מרבבה. רגול אל נדבה. לעם ;עזע ר,רא נדחה: פזורה לשה

r J
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שבת דדיוצא' זמירותמב

 אשר .השכולה ציון בת ולרוהה: לישועה הבא השבוע יהי
 שמחה: הבנים באם בעולה. תהיה מהויה נעולה. היום היא

 ישאכון. ישיע ומי ישוכון. ע ופדויי יזוכון. אזי מע;:ות
 אלמן. לא עם יצפצפו רהמן כאב עמד נהה נשבחה: והצויה

 חרץ. פליסי וידידים הבטחה: כהר,ימך נאמן. אשר ין דבר
 ואין יצאת אין פרץ. וכלי צוהה בלי במרץ. יפצחו נגינתם
 זה. כבית וישמע חוזה. אבי כנבואת הזה החדש יהי צוחה:

שאאתינו. ימלא הזל, שמחה: ול,ול ששון רול  ןעשה אמיץ מ
 במוצאי והצלחה: ברכה ןדינו במעשה ישלח והוא לושזתנו.5

 רוח סגלה. לעם תעזבי שלח עלילה. נורא שמך גיץיה. יום
 ין אנא תרננה. אז שפתינו ורנה. צך,לה רול והנחה: ששון

נא: הצליחה ין אנא נא. הועזיעה
 כסופי רק תיכות כראשי שסו חתם לא ענותנותו ומרוב שילא הסחכר שם זה זסר

א״כ: פי על סיוסד ואילך הראשון וסחרוז נא. אל. ששוני. חדש. תיכות
ש ד די. וחזר, >*מץ ד.;כיא. אל;ד.ו את והכיא. נא אל ששוני ח  ?רך רפיון;

 הר,ם הציב ך;רך ימרידי. עניי זכור נאלי מעעדי. ועל מלאכתי
 זמן זל,י.5כ די והכן ועד ה;כיא: אל;הו את לעבי. ועזלח ושלח הרץ לעודדי.

 ;כא ויונלוי. עוללי תעזכע מוכד לד,נירי. חיש נויש חיל חלכ חל,י. ולחש סורגי
 לחם לחכוש. ציר צרי וו לעם כונן הןכיא: אלןהו את מועוכי. לעיר מעויחי
 תכבוש. כל,רוב שעיר רר נרה ויבוש. ירא ירווה משנאי ללבוש. ובנד לאכול
 ר.כלה. מהרה ומואב עמון רןכיא: אלןהי את קכיכי. כראות יגלל ^שוגי
 געלה. או רב מלך לרןת אלה. מעם תמלא ציון תללה. בל,רוב לעמל פדותל

רלכיא: אל;הו את צבי. עם כתוך תעוכן שכן
רנו: ווים. עוד. לבו. אגיל. החרוזות כראשי ותחם אלעוד הפחנר שם זה זםר

ל  ריבי. תריב מאויבי בי כראותי בלבבי. ואשמח אגי
 הנביא אלןהו תצמיח. ננמח איש תביא. גואל ולצמן ’

 לכם ופחד. אימה תפול ןדוד. כעמים לכן הוןזעזיח: ומלןז
 ממזויח עוד «ליהו ןצליח: וארחותיו אחד. גוי ן^לה בעת ןפחד.

 מלחמה ל^רוןי ו^רב. בארם רב. הרג לעשות יעור למ;}רב.
נפיש יסור אדמה, מלכי זדים ״ל-ד., אוןביו:צריח: על ולןךב.

J )
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צאי זמירות מו מגשכת ל

 נברידו: אתכם ר1א? דמה. נגבה נוסו ודומה. משמע ור,דמה.
 לונה זרח. אורו אזרח. רן}נן הנה כי ארח. עוכרי כל רנו »ל.יי

ה: הר על ופרח. ?פתור רי פ 1אל-ד צדן!
שי שמו וחתם אברהם המחבר שם זה זמר ה. ביום. אלהים. החרוזות, נרא  הכן. רנ

מעדנים:
ל יזברנו. טוב וזבד במאודנו. כרןד. יסעדנו. אלהים ;דינו. משלח כ;

?^דנו: אליייס ה. אתנו יצו לקזלאןה. ראשון ביום ' רן  ה׳^ני ויום כ
אי ויבח י־עי;ו 5אל;- שודנו: את ;מתיי, ללה.  ולרביעי. בשילישי ישעי. צ;

ח. טבוח הכן •פעלנו אלד.־פ פודנו. את יישלח כעי. לא אך בחמישיי  ליום ט;
ם זלח. הששיי  לנפישינו. מעדנים ■פעל;: אל־.־פ מחמדנו: לל על ושבח. הלול יד׳

̂פ לערנו: אור ול;לה ערשינו. ורעי,;ה ר,דשנו. כיום נתן •פעלנו אלה

נופת: מלכך. חכי. נאוו. החרוזות, כראשי שמו וחתם נחמן. המחבר שם זה זמר

לי  אלן-הו את אלי. טוב מכשר ןשכילי. עכדןי גואלי היש א
 ורגלי הרים. יוצר שלוחי ההרים. על נאוו הנביא:

 מחלה כל רלע. כמעט ךוכי ליK שובי, שרבי באמור המבשרים
 ןפה לף. ןכ'א מלכך »ל• כלבי: נר,ם יום אפגע איכיך נגע. וכל
 תטופנה, נופת אלי ר,תשבי: גל^די למולך. ורעןתי כלך. את

ה. כני שפתי אל• צבי: נחלת ציון לחננה. עת כא כי לנ

א״ב. עפ״י מיוסד

 ולא לי יי אר,ךא. לך לי כצר ונורא. איום אדיר
 מד,ר דגול היכלי. פרצת גדור אירא:

 תקותי. אתה ר,ן לי: עוזר היה יי; חכלילי.
 כפים. ונר,י זך ישועתי: עוז י; קויתי. ולישועתך

 תחיש טוכך אפים: ארך י; פנפים. פולשי חון
 כונן ^מך:‘ למען עשה ין כנאמך. עלינו יהי לעמך.

 פניך: כאור ין צאנך. כו להךבץ מכונך. כית
שמע ין גורלי. לןודש לציון נהלני להצילי. מפחד



שכת למוצאי זמירות מד

 את נא עזור לנק;הדים. וסמוך סעוד כקולי:
 צאנך מעז-ים. עמך ?דה הרים: יוצר ץ הנעזארים.

 רחם נחמה. קץ קרב חזיזים: עושה יי גוזזים. מיד
 כמאז שכון מ^חמה: איש ין רוחמה. ל־א אום

 הוא מלכנו. ין מחוללנו. אל תמיד כאהלנו.
יושיענו:

 שוע. יום. חזק, סרדכי כר ישי שמו את ר״סחכר חתם ואח״כ א״ב עפ״י מייסד הזמר זה
 של ומעשה קימו. זה. תפשני. יזכר. כלולת. דץ. רבו. מלאכי. רחמיך. בורא. יזמתי.

' זמר: ממנו עשה והמחבר כברייתא נמצא הזמר

ש  ואין מלבוש. עוסר, בביתו ומחןה. מזון בלי ד,ןה. חסיד אי
חמשה: בבנים וגם אשה. בחשובה גונן ללבוש. בגד

 לאכול. לדום המבלי להתןאשה. אין יותר האשה. לו דברה
 מעתה: נאכל מה ןנעת. בי מצאת ותוךה בל. וכחוסר בערום

 במרומיו. ורחום הגון לשור,. תצא הלא נשור,. ככר זהיר
 ןעשה: ןראיו רצון סחסה. לקויו טוב כרחמיו. יגקלנו אולי

 לבשת בצאתי להספיקה. בלי עצתך ובחכמה. כדעת לעצת
 זנפילו לפוךטה. בלדי לאין ושלמה. כסות מכלי ולכלמה.

 נאים מלבושים משכנים. ושאלה מהרה פרוטה: שוה
 סחו;לדיו אהבו. אשר יל על יהבו. והשליך נלבש מתריוכים•
 והנה בסברתו. שוה5 עבר נכלם: רך לשוב אל כפלולם.

 תתעשר. היום באמת המבשר. לו פץ לקראתו. הנביא אללהו
 ר,נות כדעתו. למי קרא עכויך; הנני כי ככודך. בכל צוני
 את למכור עכר דינו. לשנה איך רחש במותו. אין עבד

 תגר רבו: כמו בו והחזיק בקךבו. הכקתו לו שת אדונו.
 טה תעעו זהובים. אלך מאית כשמונה כיזהכיס. קנאו

 הרי ופלטדין. טרקלין תכלית חכמוזך. ככנלן אם מלאכתך.
שוע פועלים. עם פעל במפעלים. ראשון יום חורין: כן אתה



= ך !

מה שכת למובא זמירות

לה;:כיךי. ונמ^רתי המתי עלילה. נורא ענני הלללה. ?חצי
נלן.3ה זה ה׳ןזלם בר,נלן. עולים בורא לכבודי: ולא לבבודף
רחמים מליאכי ?וניע. ליטובה פי ?חנץתי. יבמרו רחמיף

ל9 ותשלם המלווה. ביני רבו לכנותו: החלו אז ממעונתו.
כלולת סלאכתו. נגקזךה כי בראותו הסוחר דץ המלא?ה.

אתמול עתה. לך לזכר : ה?ןאיכ ענלן לפי נאים. מגדלים
̂ר זה שחרור. לענ!ן כנמת ר.1וב?יר בודאי ח!?שני דברת. אי

האסת: איש א ופרח ?אמת. ר,למו

■כ:pyל עבדי תירא אל מר לל^ליב י; א
קכ:1י.ן עכויי תירא אל כנעקיב ץ כדור
נעקיב: עבדי תירא אל ■כpyי את יי גאל T •־ : T ׳ - ־.־
לעקב: עבדי תירא אל כpמלע כוכב וירך
עבדי תירא אל לע?כ ל׳שר׳ש הכאים
לעקב: ע?די תירא אל מלערןכ ולרך
ל^קכ: עכויי תירא אל כ1ללער זאת זכור
ר;כ;1ל; עכויי תירא אל כ1ר1ל; ישועות חדות
לעקב: עבדי תירא אל לעה'כ אוהליך טוכו
לעקב: עבדי תירא אל כpללע משפטיך ערו
לער;כ: ע?ויי תירא אל ■כpכל^ נחש לא כי
לעקב: עבדי תירא אל ■כpכלע און הכיט לא
ר!כ: עכויי תירא אל ̂ל כ1ל^ר עפר מנה מי
ל;כ: עבדי תירא אל ̂ל ללעלב ן; נשכע
לעהב: עבדי תירא אל לער;כ לעון נא כזלח
ל^לכ: עבדי תירא אל “ T T •• : “יעלכ שכות ד,שכ עתה

L = —
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יעקב את יי פדה
t  T ! •ד *

 י.ער,כ ישועות צוה
ל קול  נעקב ̂ר
 לועקב ושמחי רני
יעקב שבות את יי שב

T • t ־ ־ • ■* ' :

לועקב אמת תתן

 ועקיב: עבדי תירא אל
 י.עקב: עקרי תירא אל
 ועקב: עברי תירא אל
 ועקב: עבדי תירא אל
 ועקיב: עברי תירא אל
ועקיב: עבדי תירא אל

הו לי  ;בא במהרה הגלעדי אל;הו התשבי אלוהו הנכיא א
 האל. לשם ר,נא אשר איש רוד: כן משיח עם אלינו '
 בני על ויכפר גש אייש יר,ותיאל. וד על שלום בשר איש

 איש עיניו. ראו עשר שנים רורות איש אי-ר.ו: ישראל.
 במתניו. אזור עור ואזור איש בסמניו. שער כעל הנר,ךא

 מהיות ונשבע חש איש רומנים. עוכרי על זעף איש אל•״:
 אייט אל-ד; שנים. שלש עצר ומטר טל איש מעונים. נשמי

 מת ולא ד,עורבים כלכלור,ו איי־ט נחת. לנפשו למצא ןצא
 מוכריו איש אל-יי: וצפחת. ר5 נתכרכו למענו איש לשחת.

 סחו איש גבוהים. משמי כאש נענה, איש כמדרם. הקשיבו
 משמי להשתלח עתיר איש אל-יי: ד,אל'הים. הוא ין אחךיו

 נאמן ציר איש טוכות. בשורות בל על פל,יר איש ערכות.
 לין ל,נאתי קנא קרא איש אל•-•; אבות. על כנים לב להשיט

 טעם 'שלא איש בסערה. אש סוסי על רכב איש בתפארה.
 אריות. מפי ןצילנו תשבי איש א-י.י; ור,בוךה. מיתה טעם

 כמוצאי אבות. על כנים לשמחנו טוכות. כישורות ל?שרנו
 לרו על תצליחנו נר,רא. •שמו על תעזבי איש אל-ר•; שבתות.
 תוציאנו כמד,ךד,. טוכד, כשורה מפיו תעומיענו בתורה.
 מי אשרי כחלום. פניו שראד, מי אעורי אל•״: לאורה. מאפלה

כרו ין שלום. לו והחזיר שלום לו שנקן לטלום. עמו את י



מירות צאי ז מזשבת למו

 =א לפני הנכיא אליה את לבם שלח אנכי הנה בכתוב «ל-יו:
 על ?נים ולב כנים על אבות לב והשיב והנורא; הגדול ץ יום

«י־דו: אכותם,

ד אשא המעלות שיר הקסרת, פסוס יאמר ואח׳׳כ גו/ עי  הצלחה מימן שהוא רקסזרת ופרשת י
עושר; וסימן והרווחה

הקסורת פרשת
ה ולב;ת סמיב וחלבנה ושחלה ןמר במים לד ר,ח משח אל י: ויאמר  בד :;

י,דש: טהור ממייח רור,ח מעשה רי,ח י,טרת ארוה ועשית יהיה: בבד
ה שהי  לד אועד אשר מועד באהל העדה לפני ממי,ה ו;תהה הדי, ממנה ו

ש שמד.  סמיב י,טרת אהרן עליו והר,טיר ונאמר לבב: תהיה י,דשיב יר
ר ר בכי  בין ד,נרה את אהרן ובהעלת ליטירלה: הנדת את בהיטיבו ?בי

ת ןיטירלה ד.עךביש ר ט לדרתיבש: י; לפני ר.מיד י

י פסוקים תיניה מ
 n ובני בארץ: כבר והרעב כנרר: יצהר, וישב ומיעזא: ליומה ומשמע

תי לישיעתד השיב: י  לא מכשפה ובנלמן: וכולן יעושיער לל: יוי
 ללבפחת ולשאת ללעית: הכנר ולצרעת זהב: משבצת ועשית תחיה:

ד ללבהרת: כ בי  ערוך אליאב: פלוא ובני ל.מנפה: אתרי ויהי לישמיד: יל י
 משגב עמנו *;אוי- 'ל >ר׳י.;” כמרי־ח לא המשליש וד.חוט ומשארהד; '-אד9

 לעננו ל.מלך הושיעד. לל עך: בטח ארב אשרי צעאות יל בלל: לעי,ב אללי לנו
 פי אלזרי לרצון יר.יו בשלום: עמו את לכרל לל יתן לעסו עז יל ל,ךאנו: ביוב

מיול לגואלי: צורי יל ל?ניד לכי ו

 > פסוקים וחמשה תיבות ז׳ מן הס פסוקים וחמשה ד׳ל. מהרסכ״ן פסוקים עשרה ויאמר
חיבות.־ י״ב סן

ת שי א ר  וליכל לחזל,ה ללר ולכל הארץ: לאת לשמים את אלהים ערא כ
 הלך ולעיב ישראל: כל לעיני משה עשר. אשיר ה;דול המורא

ו ויפגעו לדרכו  זה אלהיב מלנה ראש באשר לעיב ויאמר אידרש: מלאכי י
 ד.ארץ לת׳נזמע ואדכרה לעזמים האזינו מחןים: ההוא המל,ום שם ויל,ךא
 ובלכיכיב דשא עלי כשעירם אמךתי במל תיל לל,לי ?מעור לערף פי: אמרי

מי. משה ויאמר האדן בנסע ולהי עשב: עלי  ללנבו אלכיך ולפצו לל יו
 וצבאו ישךאל; אלפי רכבות יל שובה יאמר ובנחה מעניד: נאיך1מ?

 אפרים למחנה לפ^דיש כל מאות; לארבע אלף ושלשיש יומעזה ופי,דיהם
יעען; ושלשים לצכאתש ומאה אלפים ושמ;ת אלף מאת
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צאי !מירדתמח שכת לכו

לשמירה; ס*כ*ם והם כגר׳ן ומסיימים כנר׳ן שמתחיליס פסוקים י׳׳א
ע ג א1וד, בא־ש תת־ה כי rv־<:' נ r;׳ ;ת:י ד.כתן: אל ; t', י; לפ;י חלוציש 

 מאחיןד ד.י,.־כף ־,כיא ללרדן: מעכר ;חלת:ו אחזר. ואתנו כנען ארץ ’
ש5; כי ־ ני;  כדש אלד.יש עיד לשמהו פל^יו -,ד.ר ת׳נז^עון: אליו אלת־־ י; י

מן כצאן י,הית כליון: כשבני  פלא ■;שי. אכותש נגד ואהרן: כשה שןר ע
בי ;פתי צכן: שדד. כצריש כארץ ש;  איש :ש?ןת י; נר וכ;מון: אהליש כר כ
טן: הדרי כל הפש ש כלה שפתו־.־ד תםפי,ה נפת ;  לשונך ד.דות והלש ד;
 והיו צאו כשדיש וכארץ ככל כתוך נדו לכ;ון: בריח שלכתיך ור־ח

 ו;חציש כאכניש וכשכאליש כלכיניש ?שת נש?י צאן: לפני בעתודיש
מכנלכן: שאול מאחי כר,שת

זו: קזנרה תפלה אלו. פסוקים עשר אחד אחר לומר יסוב
 כיני ומכל כשפיש מיני מ?ל ישראל כית ;!מן את ר.צל פולש, של רכונו

שלטה. שלא ■שככיכר, אבותינו כל כנפיך שכלשת וכשש הרע, עין
שא עינא עליהש ן דכלעש, כי  להיותנו הרביש כרהמיד עלינו תפרוש נ

 בישא: עי;א מעל הכדושיש כשמותיך וכהנהגה) (כמכסה מכושיש
״ל:1 ד.חס־ו ■הודה רמוהר״ר פסוק־ס שלשי.

 כיה כי עד עדי כי; בטחו סלה: תסוככני פלט רני תצרני מצד לי סתר אתה
רך ;; יתן לעמו עז ;; עולמיש: צור י; ’ כשלוס: עמו את ין

ף סחה-ל-ן נ־שזדד. פכיק־ס ז■ ״ נכ״ף; ומם־יס־ן ננ
ש תעשר כי תןוד. לא אש שסו תלך כי ישטפוך לא וכנרי^ות אני אתך ;כי

כו כירושליש ישב כציון עס כי כך: תכער לא ולהןה  חנון ד״ככה לא ;
 מושיעך ישראל ר,דוש אלך,יך י; אני כי ע;ך: כשמעתו זער,ך לר,ול ;חנך
פרך ;תתי א0ו כוש מצריס ן ;א;י כי תחתיך: ן  האמר ?וחזיה;מינך אלר׳יך ;

הלל' ?וות תודן שאול לא ?י עזרתיך: אני תירא אל לך  יורדי ;שכרו לא ;
 זרעך על רוחי אצר, ;?שה על ונוזליש ?מא על ?וים א?ד, כי אמתך: אל כור

ך: על וכך?תי אי א|  לא וישלאל ;דענו לא אכךהש כי אשינו ארנה כי צ
;אתי■ ;כירנו שמך: מעולם גואלנו אשינו ;

 לך ו;שם אליך ?;יו ;; יעזא ויחנך: אליך פ;יו ;; ;אד וישמרך: ;; יכרכ״
שלום: י י

 פרשת לוסר נוהגים דש •שדאל. אלה• אל לו ויקרא עד וישלח פרשת כאן אומדים (דש
לדרד); לעאת לו כשיש רק וישלח

ח של ל  נ;צו אדום: שדה שעיר ארעה זךחיו עעזו אל ל?;יו מלאכים י.עהכ ו
 ל?ן עש ;ע?כ עכדן א?ור כה לעשו לאדני תאקורון כה לאמה א^ש י

 להגיד ואשלחה ושפחה ועבד צאן והמור שור לי ן;הי עתה: עד {אחר ;רתי
אחיך אל ?אנו לאמה ;ע?כ אל ד׳מלאכיס ו;שכו כעיניך: חל למצא לאד;י



ת למוצאי זמירות כ מטע

ע לדראתף תלד ו^ם עעזו אל אך;  ויצר מאד לעד,כ ויירא עמו: איש מאות ו
 מחנות: לשני וליגמליד חןר,ר ואת הצאן ואת אתו אשד העש את נלחץ לו

הו האחת המחנה אל עעזו ל^א אש ויאמר  הנשאר חמחנה והלה וה;
 אלי האמר יל יצחר, אבי ואלהי אכרהש אכי אלהי לער,כ ויאמר לפלימה:

 האמת ומעל החמריש מבל י,טנתי עמך: ואישיעה ולמולדתך דארצד שוב
 דשני הייתי ועתה הזה הלרדן את ךתי5ע במר,לי בי עבדך את עשית אשר

ה;ני לבוא פן אתו אנבי לרא בי עלזו מלד אחי מלד ןא הצילני מחנות:  אש ו
 אשיר הלש בחול זרע־ את ושמתי ׳זעד אישיב היטב אמךת ואתה עניש: על
 אחיו: לעשו מנחה בלדו העא מן ויר,ח ההוא ;לילה שם וללן מרב: ישפר לא

 גמלים עשריש: ואיליש ןואר״יש רחליש עשרים ותלשיש ^אתיש עזיש
 ועלרש עשריש אתנת עשרה ועריש ארכעיש ערות שלשיש וכניהש מיניר,ות

ךיו בלד ויהן עשרה: דו עדר עדר ע; דיו אל ניאמר ל;  ורוח לפ{י עברו ע;
 אחי עשו יפלשך בי לאמר הראשון את נלזו עדר: ובין ערר בין תשימו
 ללעדב לעלד־ ואמרת לעניך: אלה ולמי תלך ואןה אתה למי לאסר ושאלך

 גש השני את נש ולצו אחרינו: הוא נש וה?ר. לעלוו לאדני שלוחה הוא מנחה
 אל הדכרון הזה ;דבר לאמר העדריש אחרי ההלכיש כל את נם השלישי את

 >ז;פרה אמר בי אחרינו י.ער,כ עבדך הנה נם ואמרתש אתו: במצא?ם עשו
 ותעבר פ;י: ישא אילי עניו אראה כן ואחרי לעני ההלבת ?מנחה. ?ניו

לילה ולי,ם ?מחנה: ההוא ;לללה לן והוא פ{יו על המנחה  את ויר,ח הוא ;
ר את ולעבר ילדיו עשר אחד ו>ות שפחתיו שתי ואת נשיו שתי  לבד: מע;

דו לעי,כ ויותר א; אשר את ולעבר ״ןחל את ולעכרם ויללחם  איש ויאפי, ל;
רו ?ף ותר,ע לרבו ככף וינע לו לכל לא כי נלךא תשחר: עלות עד עמו  י

שחי עלה כי שלחני ויאמר עמו: כהאכי,ו לעי,כ  אם כי אשלחך לא ויאמר ת
 עוד יאמר לעי,כ לא ויאמר לעי,כ; ויאמר שמד מה אליו ויאמר ברכתני:

 לעי,כ וישאל ותוכל: אןשים ועם אלר.ים עם שרית כי ישראל אם כי שמך
 ולי,ךא ישם: אתו ול;ךך לשמי תשאל זר, לעוד, ויאמר שמד ןא הגידה ויאמר
 נפשי: ותןצל ?נים אל ?נים אלהים ראיתי כי פניאל המי,ום שם לעי,כ
 לא כן על לרס: על צלע ור.וא פנואל את עכר כ>זשר השמש לו ויזךח
 ננע כי ר,זה היום עד הלרך כף על אשר חנשה גיד את ישראל כני ייאכלו

 ועמו ?א עשו וד,;ה ולירא עיניו לעי,כ יישא הןשה: כגיד לעי,כ ירך בכף
 ה'ש?חות: שתי ועל רחל ועל לאה על הללדים את ולחץ איש מאות אךכע
 רחל ואת אחרנים וילדיה לאה ואת ראישוןר, ללדיהן ואת הש?חות את ולשם
ה וישתחו ל?ניהם עכר וד.וא אחרנים: יוםף ואת  גישתו עד ?עמים ש?ע אךן
ארו על ויפיל ןלחכדר.ו לר,ךאתו עשי ולירץ אחיו: עד  וישא וייככו: וישקהו ;ו
הללדיש ויאמר לך אלה מי ויאמר הללדיש ואת הןשיש את ולרא עיניו את



■צכת למוצאי זמירור. :

פ ח;ן אשר הי ; ות־ערחוי!: דלרייז ד.נד. השפחות ותנשן עכדף: את אי ־  צ’;
ל לף מי ויאמר וישתחוו: ורחל יוסןפ נ;ש ואחר וישתחוו וילדי־ לאה נם ; 

 לי יש ו1;’ע ויאמר אר;י: בעיני חן למצא ויאמר פנשתי אשר חזה המחנה
הי ?» אם י,א אל לעי,כ ויאמר ד:7 אשר לוי יהי אחי רב א  בעיני- חן מן

 נא ל,ח ותרצני: אלהים פני בראת בניך ראיתי כן על כי מלדי מנחתי ו^יחת
ת אשר כרעתי את א ל לי יש וכי אלהיש חנני כי לך ה;  ויר;ח: כו ויפצר נ

 רכים הילדים כי ידע אדני א^יו ן־אמד לננדך: ואלכה ונלכה נסעה ויאמר
ל ומתו אחד יום וךפקום ע^י עלות והכר,ד והצאן  אדני ןא לעכר הצאן; י

 עד הייידים ולדנל לפ;י אשד המ^יאעה לרנל לאמי אתנהלה ואני עכדו לפ;י
 אתי אשר העם מן עמך ןא אציעה עעזו ויאמר שעירה: אדני אל אכא אשר

 שעיויה: לךרכו ע^ו ההוא ?יום ולשב אדני: כעיני חן אמעא וה למה ויאמר
 המל,ום שם י,ויא כן על סכת עשה ולמי,נהו עית לו ויכן סכתד. ע5ן ולעי,כ
 ויחן אוים מעדן ככאו כ;ען כארץ אשר שכם עיר שלם לעיכ ולכא סכות:

ת את ויין ד,עיר: ם;י את  אכי חמור כני מלד אול.לו שם ;סה אשר השדה חלי
מה: במאה שכס שי  ישראל: אלהי אל לו ויי,ויא מזכה שם ולצכ י

 שמים עשה יל מעם עזרי עזךי: לכא מאין הד,רים אל עיני אשא למעלות שיר
 שמר יישן ללא לנום לא הנה שמרך: לנום אל וינלן למום יתן אל וארץ:

 לל כלללה: ולרה לנעה לא ד,שמש יומם למינן: לד על צלך לל שמרף יל ישראל:
 עולם: ועד מעתה וכואך צאתך ישמר יל נפשך: את ישמר ךע מעל יש?׳ךו

ה״נ; סוף עומדין אין פרק כירזשלפי חז״ל הזכירוה שככר היא, קדישא עתיקא הזאת התפילה

וכמזל טוב כסימן והסליחות הרחמים אב העולמים רכון
ימי רר, יאסר לא ד,שכוע נאמצע יז־פ (נ־טוזל את ^לינו החל טוב

 חשוכים לשלום לקראתנו הכאים הסעשה ימי ששת המעשה)
 ומדכיוים ורשע. ואשמה ^ון מכל ומנוקים ופשע. חטא מכל

 והשכל כינה ך^ה וחננו טובים וכסעשים תורה כתלמוד
 על קנאתנו תעלה ול'א ושמחה. ששון כהם ותשמיענו סאתך.

 אלהינו מלכנו לכנו. על תעלה אךם קנאת ולא אדם. לב
 ןדינו. מעשה ככל והצןיהה רוחה כרכה שים הרךומן. האב
 ומחשכה טוכה. עצה ישראל כית עמך ועל עלינו דויועץ וכל

 שנאסר כדכר עצתו קים וקןמו. גזילו וכךכו אמצו טוכה.
 וןקם אומר ותגזר ונאסר ןמלא• עצתך ובל כלככך לך יתן
כית עמך ועל עלינו היועץ וכל אור: נגה דרכיך ועל לך



נאשכר. למוצאי זמירות

 ן;צתו תופר שוכה. שאינה ומחשבה טובה שאינה ^צה ישראל
ר  ונאמר עמים: ?זחשכות ר^יא גוים עצת הפיר יי שנאסר כך;

 ץ לנו ופתח אל: עמנו בי יר,ום ולא רכר דברו ותפר עצה עצו
 שבוע. וככל השבוע מד. הסליחות ^דון הרחמים אב אליהינו

 ים.5א אריעת שערי ושנים. ימים ארןו ערי1■ע אוךה. שערי
̂ד,. שערי כרכה.• שערי  י¥עךי גדולד.. שעדי גילה. שערי כיי

 הוד. שערי דעה. שערי דיצה. שערי גבורה. שעךי גאולה.
 טוב. ועד שערי ד.ךוחה• שערי הצחיחה. שערי ד,דר• שערי
 שערי זיו. שערי ןכילת. שערי זמרה• שערי זריזות. שערי
 זוהר שעךי כינה. זוהר עזערי חכמה. זוד,ר שערי תורה. זוד.ר
 חי-ים שערי וחסד. חן שערי חמלה. שערי חדור.. שערי דעת׳

 עזערי טוהר. שערי טובה. שערי דזכ^ה. עזערי טובים.
 שערי כלבלה. שערי הפרה. שערי יושר. שערי ישועה..

 עזערי מנוחות. שערי מיון. שערי למור. שערי בכור.
 שערי נהיות. שערי נחמד.. שערי סלע. עזעלי מחילות.
א שערי סלידזה. ת ע  פדות. שערי עזרה. שערי ךשמ;א. מ

 שערי ?ןד.לה. 'שערי צדלוה. 'שערי טובה. ?רנסה 'שערי
 'שערי לציו. 'שערי רחמים. 'שערי ר,ו?זמיות. 'שערי רורושה.
 שמועות שערי שמחה. 'שעלי שאם. 'שערי שלימה. לפואה
ת. מ לי1יז5׳ 'שערי תורה. 'שערי 'שלוה. רי1ש׳ טו

 עוזםP” 9 צדיהים ותשועת כלכתיב, תשועד.. 'שערי תשוכד..
 חסו בי ומ'שיעם מלשעים לטם5ל ולעלטם לל ולעזרם צלה: בעת
 כל ולאו ד.מלם בל לעיני ר,דשו זרוע את יל חשף ונאסר מ:

ל נשאו צו?יל קול לגאסר, אלידרנו: לישועת את אלץ אפסי  א
 אליהינו לל לנו וקים ציון: לל בשוב ילאו בעלן עין כי לרננו ןחדו

 שאם סשסיע שר5מ רגלי ד.ד.רים על נאוו סד. שק;תוכ׳
ב מסשר  ראשון א?יהיל: מלל לצילן אוסר לישועה סישמיע א

ם הנד. לציון סלה: אסן אתן. סלשר ולירושלים א



ב מילה לכרית גאולהנ

 כוןךמית, המכעת גאולים: שכחו ה1דוך׳{ ׳»יךה מכולים, נהפכו ה1׳{5ל! יום
ת רגלי עמי נ!;מית, ; נאול'=: 1עכח ה5אד׳ ש-יד ?נ^לים. ;פו שולמית, ון

אדכינו ישורון, לאל אין ישררון, הודי בכית ישורון, רואי ולל  לילים.9 ו
שח ש-רח חו חי  למלר,ט נפזרים, לר,ם1ון ד,ןשארים, על תרים, לן דללי גאול-ם: שנ

רי שללים. שי. ש־ חי חי ת עמך, ;אול־נ:הכאיםשנ ליי שמן, ומבמז חותמך, כ  ל
שח שירח גמולים. הלה  ועל אולם, רואי ללל אותותם, ד.ךאה נאיל־ם: שבחו חי
ח גדילים. ןלשו כסותם, לנפי שח ש-י חו חי  {א דולר גרשמת, זאת :איל־ם;למישנ
שי. שירה הפתילים. ולמי החותמת, למי אמת, דלר חו חי ל־נ: שנ או  שנית ושום נ

 חושד. ש-רח הצללים. ןגסו שמשי., אור וד,עלה לגךשה, תוסיןז ואל ללדשה,

חו  שילה לאלים, ןן למולה, לוי ר,ךמוך, כשירה רולומוך, ידידים נאול־ס: שנ
 לגיהם: לכני גאלה ותכיא לגיס תושיע אכות ;גלל גאולים: שכחו חדשה

 וכרכותיה סעודה סדר
ויכדך ידיו יסול סעודה קודם

אן שי מצותיך אל ללי (ואשא לל. את ולרכו ר,ודש ידיכם ש  אד,כתי א
כחקיך): ואשיחה

 כמצותיו, קדשנו אשר העולם, מלןי אלהינו ץ אתה ברוןי
;דים: נטילת על וצונו '

הלחם על
הארץ: מן לחם המוציא העויןים, ^לך אלהינו יי, אתה ברוןו

ת סדר כ  המזון כי
זה: אוסרים הסיוז ברכת קודם

ר  אז כחלמים: היינו ציון, שיבת את ין בשוב המעלות, שי
ה, ולשוננו פינו שחוק י^לא במים, יאמרו ז1א ת

 היינו עמנו, לעשות י; הגדיל אלה: עם ל?}שות ן; הגוייל
ב: ?אפיקים שביתנו, את ן; שובה שמחים: ג  הז-ךעים ^
ה בדמ^ה ת  בא ד,ז-רע, משך נשא ובכיה י,לך הלוך ייוצרו: ב

אלמיתיו: נשא בר^ה, ןב'א
 בדנרי אף הפזץ לברכת נסילה נין להפסיק ואין הסזון, ברכת קודם חיבה אחרונים מים

 ישראל: אלהיך לקראת הנון משום הסזון ברנת נשפברך ראשו על כענעתו וישים תורה.
♦אפר שיברך קודס

ת של עשה מצות ליויס וקזלון מולן הנני ל י  ואללת שגאלור, הקייז ;
לד: {סו אשר הטילה, הארץ על אלהיך, ןן את וכרכת ולילעת י
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נג המזון כרכת סדר

מומנין: ונך בזיסיו, וז״כין נאחד שאכלו שלושה

ת' אומר הסזמו בו ר ר עלן מי ׳ וו ט' ע; ) רכוו)< (או !ו:4; ך: ר ן  נ
ה' עונים המסוכיס ם ן ה קוברך ן; ש ת ע עד מ ^ם: ו o •ה• סוור ורסוסן עו r ונר 

ת5 עוד ומום־ף שו על (»ורח ך ת5ה ב ה), ן ן תז נ ר {ן ן ר; ת' ו כו ר רך ו ק  נ
) ■והי w (נעשיה ו נ ה' ל ¥א א מי^לו: לנו5׳

ץ ועונץ ך המטונ רי ) ■ותר w (בעשרה ן ו נ ה' ל בלו שאכקינו א בו מי טו ב :1ד ו ו נ " 
ד וזוזי ורמזמן רי ) •ותר » (בעשרי ? ו נ הי ל לו שאבקינו א ש בו מ טו ב :1ד ו ו : " 

ד אומר אכל שלא מ' ז ר רו אלדרנו) ■ותר »(בעשרה ן כ מ מו ו ד ש מי וער: ןיעו^ם ת

ך אומי: א•״ 'ח-י רו א כ : ו-כרוןי הו מו ש

 העולם, מלך אליהינו יי אתה כרוך■
 בטובו, בלו העולם את הז-ן ׳'

לחם נותן הוא וברחמים, בחסד בחן

 לנשואין המזון ברכת
 כשיר אלם ואז דורון, וקס הקר דוי

 שעה )נדל״ במעגל' נחנו ;רון, י
 אהרן: בן' ;שורון, כן' כך?ת

 נערך ורבות', יר?{ן ?׳הו כושית
ימחה אלהיני כקועונו, ׳?ה̂׳

מ^לו: הקאנלני
המסובץ ועונץ

ך רו  כקועונו, עזהעזמחה אלהינו ן
 ח"נו: ועטוכו משלו, ישאנלנו

וזוזד והמברך
 כמעוןו, שהשקוחה אלהינו ברוך

 חייןו. ובטובו מעולו, ושאבלני י
 ברא שהכל סוזתיל הסזון, ברנה ואחר

הכוס: על ומברך הברנווע נל ואוסר לכבודו

 מילה לברית המזון ברכת
 כרוכים אמוןי, כתוך לעזמף נודה

 איום אל ברשיות לי;: אתם ’
שןב ונירא, ה,5 לעתות מ ר  אל ן

 !ודה ;;. {;ורום אדיר {נבירה, ןא;ד
 מהירה הזדהמה, התורה כרשות

 מיר׳ןןד., לנו )נוה ה,1ערו׳} וןם היא
 הכהןים ™יכרשות ;;. ד3ע מעור,

 העבריים, לאלהי אר,רא והלוים,
ל אהודנו  י;. את »){ךכה איים, כ;

הו כךשית נודה  ורכיתי, ירכןן ?׳
 ותאמר;ה ושעתי, פי כשיר אפתחה

 נודה ;׳{ם ה{א {ריר עעמותי,
ד ורבותי ור?ןן ?׳ר?ן ?ו-ישית ר נן

כד-פ׳׳ז: ומביד וכ״ו
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ד המזון ברכת מדר נ

וכטומ חסדו. לעולם כי בשר לכל : T : • T T T ־ : ;

 ואל לנו, חסר לא תמיד הגדול,
 בעבור ועד, לעולם מזון לנו יחסר

 ומפרנס זן אל הוא כי הגדול, עזמו’
 לכל מזון ומכין לכל, ומטיב לכל

 פותח כאמור, ברא; אשר בריותיו
 רצון: חי לכל ומשביע ןךןי, את

הכל: את הז-ן ין, אתה כרוזי
 ארץ לאבותינו, שהנחלת על אלהינו י; לך נודה

 ץ שהוצאתנו ועל ורחבה, טובה ך!מךה י
ם, מ^רץ אלהינו רי  ועל עבדיס, מבית ופדיתנו ^
 ^למדתנו, תורתך ועל ככשרנו, שחתמת ?ריתך

 וחסד חן חיים ועל שהודעתנו, חידך ועל
 ומפרנס זן שאתה מזון ^כילת ועל שחוננתנו,

ש^ה: וככל עת וככל יום ןכל תמיד, אותנו
 10K’ יזכנו הוא להרהכון כשמגיע אזי שנוז, ואם הנסים'). ועל כאן אומרים ובפורים טזנונה
סו נסים י.ו7 ;עשיה הוא ר.רחןזן מן ך.ר.ם כ;מים לאבותינו נ וכוי: כימי הזד.: נז

ולסורים לחנוכד. ■)

 ועל סנכורות ועל הפריון ועל הנסים, ועל
ועל הנחמות, ועל הנפלאות, ועל התשועות ’



נההמזוןכרכר סדר

 לך, מודים אנחנו אלהינו ץ הכל ו^ל
כל כפי שמך יחכרך אותך, ומכרכים י

פז-מן ההם כימים לאבותינו שעשית המלחמות,
• ««• in n

לחנוכה

מי  כהן יוחנן כן מתרדהו כי
 וכניו, חשמונאי גדול,

ת;ון9 כשלמדה  הר^ז^ה, לכו
 להשכיחם ישךאל, עמף על

 מחר,י ולהעכירם תוךוזף,
 כרחמיף ואתה רצונף,
 בעת להם עמךת הרכים,
 דנת ריבם/ את רבת צרתם.

 נקמתם, >!ת נקמת דינם, את
 חלשים, ביד גכורים מסרת
 וטמאים מעטים, כיד ורכים

ד ורשעים טהורים, ב^ד ^ 
 עוסקי בלד וזדים ?ריקים,
 גדול שם עשית ולף תוךרגף.
חעמף כעולמף׳ וקדוש

לפורים

 כשו׳}זן ואסתר מרדכי בימי
 כשעמד הכירה׳

 כקש הרשע, המן עליהם
 >«ת ולאכד להרג להשמיד

 זיון׳ ועד מנער היהודים, כל
 אחד, כיום ונשים, טף

 שנים לחדש עשר כשלשה
 אדר, חדש הוא עשר,

 ברחמיף ואתה לכוז. ושללם
 עצתו, את ה?ךת הרכים,
 מחעזכתו, את וקלקלת
א א והשבות מו  בראשו. ג

 העץ על ?}יו ואת אותו ותלו
 ופלא נם עמהם (ועשית

הגדול): לשמף ונודה
 גדולה תשועה עשית ישראל
 את ופנו ביתף, לדביר בניף באו כך ואחר הז;ה. כהיום ופךר,ן

 ?דשף בחצרות נרות והדליקו מקדשך, את וטהרו היכלך,
 נם ע^הם ועשית ובהודאה בהלל אלו <ןמים שמונת וקבעו
 להודות אלו, חנכה ןמי סלה) הגדול לשמך ונודה ופלא

הגדול: לשמך ולהלל
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המזון כרכה, בדר נו

 ואכלת ככתוב, וקד, לעולם תמיד חי
 הארץ על אליהיף ץ את וברכת ושבעת,

̂\על אתה ברוך לזי: נתן אשר הטבה  י̂;
המזון: ועל הארץ

 ועל עמך, ישראל על אליהינו, ץ נא רחם
 ועל ןכוךך, משכן ציון ועל עירך, ןרושלים

 והלודוש הנדול הבית ועל משיחך, ויוד בית מלכות
 זוננו, רענו, אכינו, אליהינו, עליו. שמך שנלורא
 אליהינו ין לנו והרוח להרויחנו, וכלכלנו, פרנטנו,

 אל׳הינו, ין תצריכנו אל ונא, צרותינו. מכל מךוךה
כי הלואתם. לירי וליא ורם בשר מתנת לירי ליא

• T T T : “ • • •  I TT T T  :

והרחבה, הלדושה הפתוחה, המלאה, לןדך אם • ;T׳ : ׳ T״־S־ ; : ׳ T ״ :TT ’־ T; T ’
ועד: לעולם נכלם וליא נבוש שליא

אוסריס: בשכח

 ך,שביעי, יום וכמצות כמצותיך אליהינו לן והחליצנו רצה
 הוא ול,דוש גדול זד, יום פי הז-ד,. וד,לןדו'ש ד,גדול ה׳^זכת

 וברצונך רצונך, כמצות כאהבה בו ולנוח פו לשכת לפ^יך,
 כיום וא^חה הגון צרה תך,א שלא אלהינו, ן; לנו ך,ניח

 וככנןן עירך, ציון כנחלת אלך,ינו ;ן והראנו מנוחתנו.
 וכעל הלשועות פעל הוא אתי, כי ר,ךשך, עיר ןרושלים

הנחמות:

ויבא: יעלי. כאן אוסרים וסועדיס חדש בראש

 ויפי,ד םע,1וי׳{ וירצה ויראה רגיע, רכא נעלה אבותינו, ואלהי אלך,ינו
יוד כן ;(?זיח וזכרון אבותינו, ווכרון וסר.דוננו, זכריננו ויזכר



נזהמזוו ברכת סדר

כ״;ו••.5כ־ :ששדז 5“*»r חח־ע
ת חג הטבועו הכזזנות חג החדש ראש

הזה; הזה: הזיה;

ליש וזכרון עכדןו,  ל?;יך, י־עראל בית ■למ:י ;ל וזכרון ר,דשף, עיר ירו̂י
ביום ול־}ולום לחיים ולרחמים ולחסד לחן לטו;ח, לםלין!ה

כביכית
השכור. חג

הזה;
1״CK’ •״6כ 5”5 ■איכליש דחוייס יייש’ ן r:rri rכ*■̂י ן הוריל nnor51 ית1ע ’מסי*.
ה:ה; הכפורים ן הזה: הז^רון | הזה: החג ז;ן;רת שמיגי
 טובים. לחיים בו והושיענו ל;ךןה. גו ד,דנו7ו לטו;ה. בו אלהינו ” זכרנו

̂ה ר5וכך  נןינינו, אליף כי והושיענו, ^לינו וךחם וחננו חום ורחמים, ןישו
אר,ח. ורחום חנון מלך אל כי

ויבא יעלה או רצה לשכה כרכות
 מברכת ה׳ שאפר קודם ונזכר ומועדי^ חודש כראש ויבא •עלה או רצה כשבת לופר שכח
 את אופר והפסיב, הסוב שהתחיל קודם נזכר אם ה/ אפר אם אכל שם. אופרו ׳רוקזלים כונה

 כשכת אזי והפשיב. הסוב האל ככרכת ה׳ אפר שכבר אחרי רק נזכר ואם דלפסה. הכרכה
 המועד וחול חודש, ראש השנה, בראש אכל לראש, חוזר והשניה הראשונה כסעודה סוב ויום

לחזור: צריך אינו
 לעמו למנוחח שעתות {?ו אשר העולם מלן אלהינו ץ אר,ח ןרוך בשנת

הש?ת: קזי,דש ” אתה ןרוך ולכרית: לאות כאך.;ה ישראל
 לעמו טובים ןמים {תן אשר העולם מלך אלהינו ;ן אתה ןרוך סיב נ-יס

 ישןאל מר,דש ץ אתה ערוך הזה: (סלת•) ח; יום את ילשעזחה ל^שיו ישךאל
{ים: ור,̂ז

 שעתות {ת! >ןשר העולם מלך אלהינו ” אתה ערוך בשנת שתל סוב נ-ום
ם ולברית לאות באהעה יעזראל לעמו למנוחה  ולשמחה ל׳ע־שון טובים דמי

 וד,זעןנים; וישראל הישעת מר,דש » אתה ערוך הזה; סלת•) חג יום את
 לעמו טובים ים9ן {ר.ן אשר העולם מלך אלהינו » אתה ערוך השנה נר»ש

 חותס ות-נו הוה: הו-ערון יום את ישראל
 שעתות {תן >זשר העולם עולך אלד,ינו אתה ערוך נשנת שחל השנה נרתש

 יום את ליעוראל טועים דע!ים ולברית לאות באהעה ישראל לעמו למנוחה
הוערון: ויום וישראל הישעת מר,ריש ” אתה ערוך הוה; הרערון

 לעמו חדישים ראשי {תן אשר העולם מלך אלהינו » אתה ערוך תויש לר«ש
עיון: י׳ןוראל תיתם ואינו לז

 שעתות {ת! אשר ד.עולם ע!לך אלד,ינו » אעה ערוך בשנת שתל תורש בראש
 ערוך לזערון: חדישים וךאישי ולערית לאות באהעה ישראל לעמו למנוחה

חךשים: וראשי וישראל השעת עןי,ד'ש ץ אתה
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ד,מז,ץכר שדרנח

מינו. ב^הרה ה<ךש עיר ירושלים וכנה  ב̂י
ירושלים. ברחמיו בונה יי, אתה ברוך י

T י - T:  T׳ •• : - -.T T  • T•

אמן:
ך רו  ??לכנו, אבינו, האל העולם, מלך אלהינו ע אתה ב

 ד,דו׳ם ר,דושנו יוצרנו, גואלנו, בוראנו, אדירנו, י
 לבל, והמבייב הכלב, המלך ישראל. רועה רוענו יעי,ב,
 הוא לנו. ייטיב הוא מטיב, הוא הטיב, הוא ויום יום שבבל

 ולרחמים ולחסד לחן לעד יגמלנו הוא נומלנו, הוא גנ?לנו,
 פרנסה נחמה, וישועה, ברבה והצלחה, הצלה ולרוח,

 לעולם טוב ומבל טוב, וכל ושלום, וחיים ולחמים, וכלכלה,
»־ז. יחסרנו. אל

 יתברך הוא הרחמן, ועד. לעולם עלינו ימלוך הוא הרחמן,
 דודים, לדור ישתכח חוא הרחמן, וכארץ. כשמים י י

 ולעולמי לעד בנו ויתהלר נצחים, ולנצח לעד בנו ויתבאר
 ישבר הוא ך,רחמן, בכבוד. יפרנסנו הוא הרחמן, עו<ןמים.

ת יוליכנו והוא צוארנו מעל עלנו ממיו  הרךונ?ן, לארצנו. יו
 שאכלנו זח שלחן ועל הזה בבית מרכה ברכה לנו ישלח הוא

 לטוב, זכור הנביא אלןהו את לנו ישלח הוא הרחמן, עליו.
ת בשורות לנו ויבעזר ^ ונחמות: ישועות טו

 אשתו גס בניו. שלחן על ר.נםמר דאב וגס .0אכיר. שלחן על הססיכיס ואפילו ר.י״ר יאמרו
 סימן ואר־ח ע״א ס־׳ו (ברכות אשתו על הבעל וגם אמס. על כן יאמרו הכניס וגם כן. תאמר

א׳]: סעיף ה״א

ך\ על יבוש שלא ון1ך י  ;עז?ים הכית ;
א. לעולס יעלם ולא הזה,  ויצלח ה;

ל ?;אד ; ויד.יו נעעיו כ;  זנעסינו יו9נ
 195׳ ישלום ואל לעיר והרובים מוצלחים

ואל ידינו כמעשי ילא לדי לא
 ר5ך שום ;*נו9ל ולא ל?ןיו לא יזךי.ה
עולם: ועד ד,עי,ה rv■' ןעכרה חסא הרר.ור

ל;י,בה
ה ;עלת תכוש שלא ון1ך •ידץ  ;•;ולס ה;י

 ותצלח ר.;א. לעולם ח;לס ולא הזה,
 ונעפינו נעסיה ויחיו נ;סיר׳ כעל מאר

 199* ישלום ואל לעיר ולריבים םיצץחים
 ואל ידינו כמעשי ולא ידיה כמעשי לא

ה לא 'זלל,כ ד  ר;ר שום ל;;י;ו ולא לן
עולם: ועד מער,ח יעון ועכיד׳ חטא הרהור

J



נטהמזון כרכה סדר

 ואת הז:ה הבית כעל מורי) (אכי את יכרןי הוא הרחמן,
י«י:י ו« לי PT (ם- הז:ה. הכית כ;ןלת מוךתי) (אמי ’

רד הוא הרחקון ליםי לי ״־ ״לס אי־ל ל ואת מורי אכי את י; ע  ואד, הזה ה?ית ;
ת ואת מורתי אמי על ת ;  ואת אותי ג״כ אומד נשוי הוא (ואם הזה). ה;י

 כיתם ואת אותם זרעי) ואת נ״כ יאמר גנות או כנים לו יש ואם אשתי
 כמו ^'נו, אשר כל ואת אותנו להם. אשר כל ואת זר^ם ואת

 כן כל, מכל, בכל, ולעכב, יצחק אכרהם אבותינו שנתברכו
אמן; ונאמר שלמה, בברכה לחד, כלנו אותנו לכרןי

 ^תהא זכות, ועןלינו עליהם ילמדו במרום
יי, מאת כרכה ונשא שלום, למש?ז.ךת

 כעיני טוב לשכל חן ונמצא יעזענו, מאל־הי וצךל,ה
ואדם*): אלהים

זה: יאמר ואדם אלהיט כעיני אוזר מילה לברית •)
, ן ^ ח ר ?רו הוא ה  מיום ולהכמו, ולדונכו לגדלו ויזכו ואמו, הילד אכי ן

שמתי ‘ י אסו. עמו אלהיו » ויהי דמו, ירזןה והלאה ה

רד הוא הרחמן, ל ן; ע  כגילה, צדי, ל;עשות אשר המילה, כרית ;
אנזו. לןועלה למעלה וית;הו כפולה, ימ׳ןו^רתו ?!)לו וישלם י י

 ויזכה אמוןה, לאל ולבו ןדיו ויהיו לשמוןה, וןנמול רד ן;רו הוא הרחמן,
אנזו• ;'שןה פ?מים שלש ה׳?ז?י{ה, פ;' לראות י ‘ י

ו הוא הרחמן, ר ;  ה;רא איש המילה, דמי ימצץ ר״9י ה?ךלה, כשר המל ן
כ ורך י י ל; ה אלה עולש אם פסולה, עכודתו ה ש ע א; לה ל

 דמים, למילוין חוזן כזכות תמים, הולד משיחו לני ישלח הוא הרח^ן,
 ?יו ימפרד מם;ר אדור לעם ונחימים, מוכות בשורות לכשר יי י

אנזי. העמים

ן ער לעילום, ללוח ><שר צדה כהן לנו ישלח הוא הרח^ן, ; ש הו מ ש ; או ; ; 
הוזיים אתו ה;תה כריתי נתלום, באדרתו ע^יו ;לט1 ו;הלום, י

זכד. ע^זaד ליכזזת •זכנז א1ד הרחסן אמן. והעזלום;



D המזון ברכת שדר

ת שכלו יוש ןנחילנו הוא הרח^ו, נ?זנ״: העו^מיש: לחיי ומנודוד. ^ב
ה הזה, החדש את ׳;לינו יחרש הזא הרחקזן, חדע: שKבר  ולכך;ה: לסון

מ - טוב: שכלו יוש מחילנו הוא הרחןזן, סיב: נ
ה הזאת היוונה את ^לינו’ יחדש הוא הרחיזן, השנה: נד>!ש  ולברןה: לטון

ת. גו סי הנואלת: דוד סכת את ;ו7 ןדיש הוא הרחןלן, נ

העולם ולחי-י המשיח לימות יזכנו הוא הרחמן,
. א כ ל כחול ה י י ו נ ס מ כסעודת (ו;ם מוסף ■ססתסדלים (כיו

 חסד ועשה מלכו, ישועות מגדול) אומרים: מלבה) מלוד.
 שלום עשה עולם: עד ולזךעו לדוד למשיחו,

 ישראל, כל ועל עלינו, שלום ןז;שה הוא כמרומיו,
אמן: [אמרו

או ר  רשו כפירים ליראיו: מחסור אין כי יורשיו, יל את י
 טוב, כי ליל הודו טוב: כל לחסרו לא יל ודרשי וו־עכו, '

 כרוןי רצון: חי לכל ומשביע ,“ל־ את פותח חסדו: לעולם כי
 נתי1זי גם ד,ייתי, נער מבטחו: לל וד.לה כיל, יבטח איטר הגבר

 יתן, לעמו עז לל לחם: מכי,ש וזרעו נ;;זכ, צדיי, ראיתי ולא
כשלום; עמו את לכרןי יל

הנהנין כרכות
 הזה העולם פן והנהנה לבדך ת־יב Kשהו כל על ואפילו שיעוד לה אין ראשונה כרנה

ה כלא ב ד׳ בקדשי פעל כאילו כרנ תי  כתיב הברכה ואתרי ונו׳ ומלואה הארץ לד־ דנ
ארם: לבני נתן והארץ

פברך: היין על
ד^שן: פרי בורא העולש, מלד אלהינו ן; ארנה ?ריד

פנרך: הלחם) פן (חוץ אלה פפינים פאפה ועל דנן סיני סתפשת תבשיל על

מזונות; מי;י בורא העולם, מלד אליהיני לל אונה ?דוד
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סאאחרונה כרכה סדר

על סירות על על
פזתות הפינים משבעת היין

̂ל המח^ה וי פרי לvו לעץ פדי לvו ד;פן
לח5ה;ל העץ ה^פן

ן רביעית שתת מלחם),או דגן(תרץ מפיני כזית שאכל פי  שנשתבחו. מפירות אכל או ״
מכרך: ותמרים) זיתים רימונים, תאנים, (ענבים, ישראל ארץ כתם

על העו^ם, מלןי אל׳הינו ץ אתה כרוןי
 מזונות על

ביחד ויין
 לVו ה;ל;^ה לvו ד.מח;ד.

הנסן כרי לvו הנ?ו

 ורחכה, טוכה חמדה ארץ ועל השדה ^נוכת ועל
 כע1ול^ מפך;ה לאכל לאבותינו, והגחלת '^ךצית
 ועל עמך׳ ךאל1̂י על אל׳הינו י; (נא) רחם מטוכד..

 מזבחך ועל כבודך, משכן צילן ועל עירך, ירושלים
 בקןד,ךה ה<ךש עיר ןרושליס וכנה דזיכלך. ועל

 ונאכל ?כדנה, ושמחנו לתוכה, והעלנו כןמינו,
וכטד.ךה: כר,דשה עליה ונברכך מטוכד״ ונשכע מפךןה,

הזה: ה'׳{זןה ןיום והחליןנו וויכה בשנת
 ו■,זה; החדש ראש ביום לטוןה וזכרנו תחיש בראש
 הזה: הזןרון כיום לטוןה וזכרנו השני. בראש

הזה: סלוני) דוג כיום ושמחנו סוב ביום
הארץ על לך ונודה לכל, ומטיב טוב ן; אתה בי

תייו על
̂כו• רי8 לvו  ה

 ” אהה ןרוך
 לvו הארץ \ל1

רי9

דפירות על
 ד׳כרוה. לvו

” אתה. ?ריד
 לVו הארץ על

ה•): מרו

 מזונות על
 ןרוך המיומה. ועל

 הארץ על אהה״
̂ד, ועל  ועל המח

ה?ן?לה:

ביתד ויין מזונות על
 ?ריה^סן. ועל המוזרה ועל

 וזארץ על ” אהד, ץרוך
 ה7ל?5ה ועל ד,מדו;ה ועל

;npJ5 פרי ועל
p פן שאץ תבר האדפה יהירות הפינים מד חוץ האילן סירות על w אכילתן: אתר סברו

ך רו ס, מלך אלד.ינו י; אי(ה ב א העו̂ז ר  ?ל על וחסרו{[׳ רכות נעשות ס
העולמים: חי ערוך חי, על ;עש עהם לה,חיות שעויאת ה9 '

ה״ פרי ״ועל אומרים ישראל בארץ שגדלו ויין פירוה על •) סן פרותיה״. ״ועל ;



ת שכעסב המזון לברכת כרכו

 פרא שהבל העולם, מלך אלהינו י; אתה ברוך
לכבודו: ^

 האדם: מצר העולם, מלך אלהינו ץ אתה ברוך
 את יצר אשר העולם, מלך ;אליהינו ץ אתה ברוך

והתלוין תבניתו, דמות פ^;לם בצלמו׳ האדם ^
 האדם: מצר י;, אתה ברוך עד. עדי בנץ ממנו לו

 לתוכה בי-יה בר,בוץ העך,ךה, ותגל תשיש שוש
בכניה: ציון משמח ץ, אתה ברוך בשמחה.

 בגן יצירך כשמחך האהובים, רעים תשמח שמח
 חתן משמח ץ, אתה ברוך מךן,ךם. עדן

וכלה:
̂שר העולם׳ מלך אליהינו ןן אתה ברוך  ברא 'י

 דיצה רנה, גילה וכלה, חתן ושמחה, ששון
 ין מהרה ורעות, ןשלום ואדווה, אהבה ןךודוה,
 רךל ירושלים, ובחוצות ןהודה בערי ישמע אליהינו
 רול בלה, ורול חתן רול שמחה, ורול ששון,

נגעתם. ממשתה ונערים מחפתם, סתנים מצהאת
הבלה: עם חתן משמח ין, אתה ברוך

 פדי בורא העולם ?זלך אלהינו ץ אתה ברוך
הגפן: ^
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ת שנ מ ״ ״ ת ב ש ה

 שונים כענינים קונטרס
 קודש שכת כעניני

ווטירותיה

של ספריו מתוך ליקוסים

מליס״א עס״ר גאכ״ד אדמרר מרן כ״ק

הי־ו p91n נטע נתן הכודח החוטר: עיבוד

J) i



השבת משנת

שבת בחילול אב ביבוד

 י׳ס) (ויקרא ׳u1 שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש
 חלל לך יאמר אם אב מורא על שהזהרתיך אעים וברש׳י,

 לפי המצות, בל בשאר ובן לו, תשמע אל השבת את
 לבסל לו תשמע לא לפיבך בבבודי חייבים ואביך שאתה

ה:). יבמות (ועי׳ דברי
 ביון הרי אה קרא דלמיל הקשה התורה על ובחזקוני

 חייב ואין רשע הוא הרי אשבת את לחלל לו מצוה שאביו
 הרמב׳ם על ופליג ואם, אב ביבוד הא סור עי' בבבודו

 בבור, p יש רשע לאביו דגם דס״ל ממרים) מהל׳ (פ״ה
 סי' r׳m קניס סי׳ (ח״ו הלבות ובמשנה במפרשים, ועי׳

רס״ג).
 ג״ב ועי׳ ל: (קידושץ ז׳ל לפפל׳ש בס׳ד נראה ואשר

 ואמו, ואביו הקב׳־ה באדם שותפים ג׳ צ׳ג), ח׳־ב בזהר
 בביבול, לכבודו ואם אב בבור הקב״ה השוה ז״ל ואמרו
 ואמו מים השקני אביו א אמר )0(אז קידושין ובנמ׳

 ואמו שהוא לאמו אביו להקדים צריך מים השקני אומרת
 אמו נתגרשה לר׳א אתת אלמנה בן ושאל בכבודו, חייבים

 הסל אתה אלמנה שבן ניכר עיניך ריסי מבץ א׳ל מהו
 הם שקולים ואכד אביו דבאמת נמצא ובר, בספל מים להם

 האב את לכבד מחויבת גמי שהאם שביץ אלא לכבדם
 אינה דהאם היבא אבל קודם האב לבן אשתו מדץ

 שוב בזה וביוצא שגתגרשה בנץ האב את לכבד מחויבוז
 כביבול לבבות כבודם הקב״ה שהשוה ביץ לפי׳ז הם, שוץ
 דבבוד דהטעם אלא כבוד לעגין חם שוים כולם א׳כ

 אבל כביכול בכבודו חייבים הם שנם מפני קודם המקום
הם. שוים הדץ עצם מצד



השבת משנת

 בשעה ל׳זג) (קידושץ חז״ל שאמרו מה לפרש יש ובזה
 העולם אומות אמרו לך יהיה ולא אגבי הקב״ה שאמר
 ואת אביך את כבד שאמר כיח דורש הוא עצמו לכבוד

 הכוונה ולהנ׳ל וצ״ב, הראשונות״ על והוח חזרו אמך
 שלכבוד והוח הבינו ואז לכבודו כבודם שהשוה שראו
 נצטוינו בשבת והנה עצמו. לכבוד ולא דורש הוא בולם

 ציוה שבך ביק שבת חילול כלל בזה ואץ קרבנות להקריב
 חלל לבנו האומר וא׳ב קונו, רצק בזה ועושץ ית״ש הוא
 מדין השבת את לחלל צריך היה הב׳נ לצרכו השבת את

 חילול וליבא כביבול שוים שלשתם שהם שותפין דשלושה
 דמ׳מ אלא לעשות, חייב השותפין אחד דלצורך ביק ח״ו

 השי׳ת רצק נגד הוא אם דבר בל לעשות הוא אסור
 לך יאמר אנז ודש בכבודו, חייבעז נמי ואמו אביו דאבתי

 חיוב עליך שאץ משום ולא תשמע אל השבת את חלל
 אבל לשמוע חייב היית סעמא האי לא אי אדרבד^ לשמוע,

וק׳ל, בכבודו, חייבים והם שאתה משום לו תשמע לא

חלקו למתנת משח ישמח

 אשר אלוקיך ה׳ אנכי הקב*ה שאמר בשעה במדרש
 ברוך ואמר משה פתח ב׳) (ב׳, מצרים מארץ הוצאתיך

 קושית הבאתי דכבר וי׳ל ופליאה, גוי, עשני שלא
 לו היתה והלא יוכבד את עמרם נשא דהאיך המפרשים

 בסנהדרין במבואר האב מן דודתו שהיתה חרתו באיסור
 ב״נ רץ להם והיה נישאו כדת דקודם ותירצו ע׳ב) (נ*ח

ויחי בפ׳ הרמבץ דעת לפי תי׳ עוד שמות) בפר׳ כדש (ועיץ

סה



השבת משנת

 נישאו כרת דקודם דלתי׳ בחרל התורה שמרו לא דהאבות
 במתנת משה ישמח במדרש שאמרו ממה קשה לכאורה

 עבדו עם לעבוד לאדם אפשר אי לפרעה משה אמר חלקו
 ואמר בשבוע אחד יום בג״י את יניח ע״ב לפוש להניחו ולא

 יום ואותו אחד עם וברר אחד יום לו שיברור פרעה לו
 מ׳ת דקודם הראשץ ולטעם חלקו במתנת חה היה שבת

 מיתה חייב ששבת דנוי קיי׳ל הרי קשה להם ב״נ רץ
 ד^ן דס׳ל אע״ב משה להם עשה ומאי נ״ט) (סנהד^

גוי. עשני שלא בירך ולק להם ישראל

שנברא לו טוב בהלבתו שבת השומר

 דד. אני תשמרו שבתותי ואת תיראו ואבע אמו איש
 אביו למורא שבת שמירת שייך מה ההמשך וזרב ה׳), (י׳ט,

 ו׳ ויבמות ת״א, ל״ב ב'מ (עי׳ יחעים חרל ודברי ואמו,
 מצוה אינו ב״נ למה הטעם כתבו דהמפרשים ונראה ע׳א),

 והא בזכות ולאו תליא במזלא רבני משום או״א בכבוד
 והביאו הוליח דהוא משום הוא אביו בכבוד מחויב דהבן
 להולידו מוכרח דהאב כיץ בעכרם והשתא העודדז, לחיי
 כלל לכבדו מחוייב הבן אץ א*ב בו טלד אשר מזלו ע״פ

 והנה לו, דגרמה הוא ומזלו עבורו, בלום עשה לא הוא בי
 ועי׳ לישראל מזל דאץ כיץ בישראל אבל בעמ״ם זה בל

 מזל אין ע״א) קנ״ו (שבת חז׳ל מאמר על וילך פ׳ בחיי
 תחת בלל מסורים אינן שישראל הוא הענץ לישראל
 כולו העולם ובל ומזלות שהכוכבים לפי המזלות ממשלת

 (דהיינו השפל יתמנה איך וא״ב ישראל בשביל נבראו
ממונים שהם רק ישראל) ממנו(דהיינו העליץ על המזלות)

סו



השבת משנת

 אותו Kנfמו באברהם שאמרו ובמו ע״ב, האומות שאר על
 לאביו לו להחזיק ישראל בל צריך שפיר א״ב החוצה

בכבודו. ומחוייב שהולידו על סובה
ע*ב) י״ג (בעירובין שאמרו מהא להקשות שיש אלא

 שלא טוב אומרים הללו וב״ה ב׳ש נחלקו ומחצה שנים שתי
 נברא משלא שנברא סוב אומרים והללו משנברא נברא
 אדרבה וא׳ב ובר משנברא נברא שלא סוב ונבלרו נמנו
 סובה להחזיק צריך ואמאי לעולם שהביאו לו הוא רעה

 שם התוס' אמנם לעולם, שהביאו לו עשה שרעה לאביו
 טוב לצתקים דודאי ותי׳ ההיפוך שמצינו ממה הקשו

 ע״ב) ב־נ דף מכות (במסכת והמרש׳א נבר>ב משלא שנבדא
 שקרוב וראו תעשה ולא עשה מצות שנבעו ונמרו נמנו בתב

 (דף שבת בגמ׳ אמרו והנה ע״ש, השבר p ורחוק להפסד
 אנוש בתר ע״ז עבד אפי׳ בהלכתו שבת השומר ע׳ב) קי׳ח

 נברא משלא שנברא לו סוב אבתי זה ולפי לו מוחלץ
 ב״ג (מכות מהרש׳א שכתב וכבלו יחטא חת שאפי'

 כהלכתו שבת לשמור בידו הרי מ'מ השבר p ע'ב)שרדזוק
 לשבר קרוב הוא בבר וא*ב שעשה החטאים בל על דמחא
 ושפיר שנברא לו סוב ממילא והשתא שבת שמירת בשבר
 להבי מן ואדאתינן ולכבדו, לאביו סובה להחזיק חייב
 ובי תראו ואביו אמו איש הפסוקים הבלשך שפיר אתי

 ובו׳ בכבות מחויב הוא דלבן האב א הועיל מאי תימא
 שבתותי ואת מסיים rוע משנברא נברא שלא סוב והלא

 כולה התורה בל בנגד שבת ששקולה וכי^ תשמרו
 ולכן שנברא א סוב א׳ב א מוחלץ כהלכתו והשומרו

 על דאפי׳ לומר ד׳ אני סיים דאה די״ל תיראו, ואבלו אביו
ובנ׳ל. מכפרת שבת ד׳ אני שהוא עת

J fסז



T)השבת משגת

בשבת תמו ירד דלא תטעם

 השמים p לחם לבם ממסיר העי משה אל ה׳ ויאמר
 בתורתי הילך אגסע למען ביומו יום דבר ולקסו העם דעא

 ודיה) י׳א פ׳ (בראשית רבה ובמדרש ד׳), ro( לא, אם
 ובו׳ מעמים יום מה אמר ר*ע את שאל הרשע טורגטרופוס

 בה ישב אל השבת את מבבד שהקב׳־ה בדבריך אם א׳ל
 א׳ל עשב, בה יצמיח אל גשמים, בה יוריד אל רוחות,

 שהיו לשנים משל לך אבלשול ברא דההיא רוחיה תיפח
 עירוב נותן תה עיתב נותן זה אץ אם אחת בחצר דרים
 הרי בחצר אחד זעא אם אבל בחצר לטלטל pמות שמא
 שאין לפי הקב״ה באן אך בולה, החצר בבל מותר הוא

 העולם בבל מותר שלו בולו העולם ובל עמו אחרת רשות
^ אובלי שהרי עוד ולא בולו,  ימות שבל עליו ץTמע ה

 המדרש ודברי ע״ב, ערד היה לא ובשבת יורד היה השבת
 ירד דלא משמע דמקרא ביץ קרא דאיתיבי׳ תמוהים
 הראשונים לדברע הוא דטתירה אלא עוד ולא בשבת,

 על הבית בעל הוא שהקב׳־ה לו שנתן הראשץ הטעם לפי
 ירד לא אבלאי א׳־ב לו הוא אחד רשות והבל העולם בל

 בזה הרגיש וביפ׳ת הוא אחר דטעם אע-ב בשבת גם ה^
 מותר דמ^גא אע״ג עצמו על החמיר דהקב׳־ה ובתב
 שפי׳ אליעזר רבי משגת ועיין הוא ודוחק בשבת Tלהור
 ולדרבו בשבת ילקטו לא שישראל ב^ בשבת ירד דלא
 בבליהם יקבלו שלא ב^ לירד צריך היה לא גשם גם א׳יב
ובו׳,

 לוצס איש, אבל אבירים לחם ת׳־ר ע״ה) (יומא בגמ׳
 דברים ובשגאמרו ר״ע דברי אותו אובלץ השרת שמלאבי

לעקיבא לו ואמרו צאו להם אמר ישמעאל רבי לפגי

m



השבת משנת

 בבר והלא לחם אובלק השרת מלאכי ובי טעית עקיבא
 מקיים אני מה אלא שתיתי לא ומים אבלתי לא לחם נאמר

 ובו׳ אברים ושמונה וארבעים במאתים שנבלע לחם אבירים
עיש.

במו כריאוז תיזוש תו« א«
 כמה בביסקה שלמה ביריעות מהרש״ק להגאון וראיתי

 כרש ע'פ הנ׳ל המדרש רברי ליישב שכתב טובות מעלות
 בל הה׳ר לחם לבם ממטיר הנני פסוק על (בשלח) במדרש

 חפץ שהקב׳ה מה כל ובארץ בשמים עשה ה׳ חפץ אשר
 המן אי לחקור ויצא ובר שלו שהבל עושה הוא לעשות

 שלא מה מאק יש בריאה היחש היה הם לישראל שירד
 מן היה שבשמים או לבך, ישראל שהוצרכו אז ער נברא
 לחם ולכרד לארץ, הקב׳ה הורידו שעבשיו רק לבן קורם

 מתחילת בשמים p היה כבר א'כ הוי אוכלק שמדרש
 לו שהוצרכו כעת רק השרת מלאכי לזנורך הבריאה
 שאין נימא אם אך לישראל, נם השמים p ירר ישראל
 ס-ל ולבך לישראל, רק הוצרך לא א׳ב p אוכלים מה״ש
 וים מצרים של נסים בל במו לו, בשהוצרך אז רק דגברא

 יש (באכלת למים האור שנהפך ובמו אז, רק נברא שלא
 בל אי המחקר חכמי בין מחלוקת דיש בזה גם להוסיף
 הבריאה היתה ובך העולם בריאת קודם נבראו הנסים
 ^למא או השמש תחת חדש בל אק הא קשה דאל״ב
 מדרשים מחולקים יהיו ובזה שצריך) בעת הגם נתחרש

 עשה ה׳ חפץ אשר רבל קרא שהביא דהראשץ הנ׳ל
 מן נברא ובבר p אובלק רמדרש במ׳ר גרל pובא בשמים
 זכרי צבאות אלקי רה׳ קרא שהביא אידך אבל למה׳ש,

 אותם עושה כשרוצה מה׳־ש על תחלה לה ררריש במו
 ס׳ל במן ה״נ הבריאה, בגוף וחידוש שינוי הוי חה יושבים

אובלין מלה׳ש אק כמ״ד וס׳ל הבריאה בגוף חידוש דהוי

סט



T)השבת משנת

p מים שהעלה כמו להבאר המשילו ולבך p הוי הארץ 
pה דדג בריאה, חידוש  p ור*ע בריאה, היחש הוי השמים 

 הוי וא״ב p אובלץ מדדש שאץ בקרם דס׳ל לשיטתו
 שהוא המטר דבשלמא שפיר אמר ולבך בריאה היחש
 למקום ממקום טלטול רק ואינו בראשית ימי מששת נברא
 אבל טלטול איסור בו אין ית׳ש לו רה׳ר דתיי ביץ לבך

 ירד לא לבך מלאבה והוי מאין יש ממש בריאה הוי pה
ע׳*ש. בשבת

בנבל׳ שהרי הם השליט מפי העצא בשגגה אלו ודברים
 אובלין שמה׳׳ש לחם דריש דר״ע דברע, היפך מפורש שם

 מלה׳ש דאץ וט׳יל טעית עקיבא ליה אבלו־ ור׳י אותו
 תתחזק אדרבה וא״ב לעיל שהבאתי כבזו לחם אוכלץ

 ממן לדבו־יו סתירה שתא ראיה שהביא ~ע1ל הקושיא
 שם עצום בדתש שהאריך מה שם ועיץ בשבת יורד שאיט

 דבו־יו בל הגיל לפי אבל יעב״ץ בסידור ההגדה על ~ש1בי
 אי ז׳־ל המהרש׳־ק חקירת ובעיקר בהשגחה, שלא הם שם

 מפורש הדבר הקדושים דבו־יו לולי חדשה יצירה הוי pה
 של הטוב מאוצר השמים מן ת*ל ב׳) פ׳ (בשלח בבלבילתא

 הרי ע־יב הטוב אוצרו את לך ד׳ יפתח שנאמר השמים
ה אלא חדשה בו־יאה הי׳ שלא  של הטוב באוצרו גנוז ת

 לר׳י ובץ לר״ע בין וודאי בזה תלק מציגו ולא הקב״ה
בזה. נחלקו ולא הוא הבי

תוא תקב״ח של חצירו צולו חעולם
̂ט) ל׳ (פ׳ משפטים ובש׳׳ר  ור׳ גבלליאל ברבן מעשה ל

 היה לרומי שהלכו עקיבא ור׳ עזריה בן אליעזר ור׳ יתשע
 בזב אלא דבו־יכם אץ להם אבלו־ שיצאו אחר אחד, מין שם
 את משמר אינו למה ועושה אומר אלקים אבלו־תם לא

לטלטל רשאי אדם אץ שבעולם רשע לו אמרו השבת



T)השבת משנת

 חזנירו ותחתונים העליונים א׳ל הן א׳ל בשבת הזנרו בתוך
 ופי׳ כבודו, pהא בל מלא ר) (ישעיה שנאבלר הקב״ה של

 והבל השמש תחת חדש בל שאץ ביץ ומוהר׳ז היפ׳־ת
pvm המשך ומקיים מעמיד שה׳ אלא בראשית ימי מששת 
 בימי בו הנברא הטבע ע״פ נוהג שיהיה תמיר הטבע

 הדבר שמגיע טלטול במדרגה אלא אינו הה בראשית
 נראה ובזה ע*ש ברהנירו שמטלטל נמזנא הוהיתן להמשיך

 עשבים מעמיתת גמי שהקשה הטפרים גירטת ליישב לי
 להם קשה עשבים זנבליחת שהרי אותן מחקו והמפרשים

 בזה דגם עשבים גירטת א״ש להג־ל אבל מטלטול עתר
 תנחומא ועיין ודו״ק העולם בריאת טבע ממשיך רק הקב״ה
ט״ז). רמ׳׳ז שמעוני(בראשית ובילקוט ל*ג) טי׳ (תשא

א1 המן נערב נו
 המכילתא דברי שהביא בשלח פ׳ רענן בזית וראיתי

 אשר בראשית פ׳ החזקוני ומ״ש דבווגתו נ״ל וכתב הנ׳ל
 בראשית ימי בששת ברא שהקב׳־ה לעשות אלקים ברא

 מה בל בטבעם יעשו שהם זנבאם ובל והארץ השמים
 הבנות p רש׳־י ח״ש עי״ש בשבת יורד ולבן להיות שעתיד

 בי׳ה ולא בשבת לא יורד שאינו חדשה בריה פי׳ מזץ
 נמסר לא מ״מ השמשות בץ בע״ש שנברא דאמרינן ואע״ג

 כבר דה^ דם־ל נראה ע״ב הורידו הקב׳ה רק לשליח
 הורידו לא דאעפ״ב אלא בדרז׳׳ל ובמפורש בע״ש נברא
 שכתב ולשץ ע״ש דברים מוריד לא בעעמו דהקב׳ה בשבת

 בדי בתוך בתב בעזגמו שהרי זנע״ק חדשה בריה שהיתה
 בען ואפשר חדשה בריה היה לא וא״ב בע׳ש שנברא דבור
וזנ׳׳ע. חדשה בריה נקרא מעולם ירד שלא
מעלען האור מתולדות תטן

בפסוק ר) טח בשלח (פ׳ עה״ת ברמב״ן וראיתי שבתי



fTהשבת משנת

 ממטיר העי מצרים מארץ אתכם התיא ה׳ בי וידעתם ערב
 האור מתולדת הוא דהמן ובתב הרבה שהאריך לדום לבם

 בוראו ברצץ שנתגשם א׳) ר׳ח בלק זהר (עי׳ העליץ
^ שאנשי ונמצא יתברך  מדבר גזונים השרת ומלאבי ה

 אינו שקיומם מפגי תפשו ישמעאל ור׳ עקיבא לר׳ אחד
 העלען באור קיומם שהרי האור מתולדת המתגשם בדבר
 והוא וסיים ור׳י ר׳ע בפלונתת שהאריך מה וע״ש עצמו

 יאמר העלען באור בי האור שנתגשם שפירשתי מה
 אלקים מראות ואראה השמים נפתח הזה בלשץ הכתוב

 עי׳ השמשות בץ שנברא כמאבלרם בשמים היה שכבר או
 כמסופק ז״ל דהרמב׳ן נראה ע״ב ו׳) משנה ה׳ (פרק אבות

עי׳ש. לא או הדשה בריה הוה אי
 מוץ אדמו׳ר ב״ק לפני הדברים ובשהרציתי

 דעת קצת ליישב לי העיר שליס״א מקלומעגבורג
 להרמב״ן הגמול דבשער הביא הדורות דבסדר המהרש״ק

 דילן בש*ס דאיתא ממה היפך יומא דגם׳ הגירסא איתא
 קצת ליישב אפשר הי׳ זה ולפי סעית אחי ישמעאל וגרס
 מצאתי ולא המקומות בכל חפשתי אבל ז*ל הגאון רחש

 שתחת וורשא דפוס להרמב״ן הגמול בשער גבז זו גירסא
 ברמב״ן גם דילן בש״ס שהוא במו הגירסא מצאתי ידיד

 שהוא במו הגירסא ג-ב לעיל שהבאתי בשלח פ׳ עדרת
צ׳זג דל הגאץ דברי נראה ולבן לפגיע
וזמן ע״י וזשנת וזינר

 מעמינז היום מה היתה הרשע שאלת דהנח והגלפענ׳ד
 נראה אין וא׳ב הרוח ומשיב גשמים בו שמוריד ביץ פי׳

 שמדינא אף וא״ב להקב׳ה. ימים לשאר היום זה בץ נ'מ
 שום ניכר לא סוף סוף אבל זה בבל שמותר ר״ע לו השיב
העושה דאף התורה על רמבץ ועיין שבת. של היכר

עב



שנת השבת ס

 ףים7 לא כרמ השבת יום בבל מותרת שהוא מלאבה
 מה ששאלו תה שבת, היבר להיות צריך דע״ב שביתה

 נראה ובבלה יום בבל נוהג במנהגו שהבל ביון מיומים היום
 מלאבה דלעגץ ר״ע לו השיב ועת הקב״ה של שבת שמירת

 אלא הוא הקב״ה של רשותו דהבל ביץ לעשות מותר
 שהרי עוד ולא תי׳ מיומים היום ניבר במה השאלה לענק
 יורד הוא השבת ימות שבל עליו מעי^ן הבלן אובלי

 על להעיד משום רק חה ועיב יורד היה לא ובשבת
.Tבנלפעג מיומים היום בץ יש וממילא גיבו־ שיהיה השבת
0ד<ני ולחתוך 0סתר* לגלות חסן סגולת

 בשם אומר יוסי ר׳ ובמבילתא בגבר שם דאמרו י׳ל עוד
^ היה בך וסתרים חדרים מגלה שהנביא  לישראל מגיד ה
 ובן משה לפגי שבאו ואשה איש ביצד הא וסתרים חדרים

 אם ובן ובו׳ עבת עב^ אומר זה Tב לפגי שבאו שנים
^ היה זנתה אשה  הבלן היה ולפי׳ז אביה בבית לה עפל ה
 אורות ובגיצוצי קג*ה) (חיג בזהר ועי׳ ביניהם דינים חותך
 אלא תורה נתנה דלא רשב״י שאבלר שזה דל הרפרז בשם

^ לאובלי  שהיו לאותן פירוש צ׳ נרז בשלח מבילתא ה
 שבזה השמים מן יורד שהיה במו בענק אותו אובלים
 דגין אץ וקיי׳ל השבל. לפקח רוחניות סעלת בו עכלדה
^ היה לא ולבן בשבת ע׳־גג Jבשבו יורד ה

לו מוחליו צהלצתו שבת השומי

 ובן יי׳ג ב׳ב פרשה וב*ר ק׳ (מזמור תהילים בבזדרש
מה א׳־ל אדה״ר בו פגע ובו׳ קץ ויצא י) פרשה בויק״ר

X)



T)השבת משנת

 אדה׳ר התחיל וגתפשרתי תשובה עשיתי א׳ל בדינך נעשה
 לא ואני תשובה של בהה הוא בך אמר פניו על מספח
 ליום שיר מזמור ואמר אדה״ר עמד מיד יודע» הייתי
Jהשבו

 דהנה להולמם, הקשץ הכלדרש דברי בביאור ונראה
 העולם ולבל לו מיתה ונקנסה הדעת בעץ חסא אדדדר
 אין דהא צ^ג ולבאורה ד׳) תנחומא (מדרש חסאו בשביל

 ביון לו מחל לא ואמאי התשובה בפני העומד דבר לך
 אדם ע*ב) rrh (סנהדרין בגמ׳ אמרו שהרי וא״ל ששב

 )rי r(ע מיית המיטת מן הפורש ובל הי׳ מין הראשץ
 היה הג״ב בראוי תשובה עשה לא הראשון דאדם ומובח

 אלא מיתה, ע״י אלא בפרה א אץ שהרי למות מוברח
 אפילו בהלבתו שבת השומר בל קי׳׳ח) (שבת בגמ׳ אמרו

 למין אפילו תשובה מזניט וא״ב לו מוחאן אנוש בדור rעע
 לקין בשפגע שפיר אתי rגפn בהלבתה שבת שמירת ע״י

 אכלר ונתפשרתי תשובה עשיתי א׳ל בדינך נעשדז מה שאלו
 עמד מיד יודע הייתי לא ואני תשובה של בהה הוא בך

 בהלבתו ש״ש ויהי׳ השבת ליום שיר מזמור ואמר אדדדר
חסאו. על ג״ב א ימחלו וממילא

 תשובת נתקבלה לא למה סעם בתבתי דבבר עוי׳׳ל
 להשיב, אץ הקב׳ה מפי שנצסוה בחנוה דעל משום אדזדר

 מפי שמע שאדדדר וביון לקמן), דתו(ועיץ אחת עבר ואם
 ועבר, תאבל לא הגן בתוך אשר העץ ומן שאמר הקב״ה

 דהשתא להקשות יש זה דלפי אלא תשובה, לו אץ ע׳ב
 יהי׳ הקב׳׳ה מפי הדברות העשרת ששמע ביץ רוזנח בל

 קין אצל מציט ואדרבה תשובה, א יחגיל ולא חוס>^
 ע״ב וא׳ב ונפשרתי תשובה עשיתי שהשיב הבל את שהרג

 אמר פגיו על אדדדר ספח ולבן תשובה מועיל זה על דגם
מפי מנצטווד! ציןוי על דאן) תשובה של בחה הוא בך



T)השבת משנת

 ליום שיר מזמור ואמר פתח מיד לשוב, אפשר הקב״ה
 בשתים דטעה אלא ש״ק, שמירת ע״י לו שיתכפר השבת

 ואדה״ר הקב״ה מפי תרצח לא שמע לא קץ דהא חדא
 לא שבת שמירת שסגולת ועוד הקב׳ד^ מפי איסורו שמע

 (ויש לאדה׳ר, לא אבל ישראל בגי קודש לזרע p מועיל
 תחילה שבוז שמר דאדה״ר פ״ב] דר״א מפרקי להעיר

 שרעפיו מכל ומנחנלו רע מכל משמרו השבוז יום והיה
 כליל העץ נמחל לא לקין גם דהא ושלישית קזנת) הל׳ע

 נתקבלה לא ותו הנדר לו שהאריכו והיינו שנתפשר רק
אדה״ר. תשובוז גם

ךקךוקיה בכל השבוג קיים

 בשם תמא רבי קץ ויצא י׳ג) כ-ב (פ׳ בראשית במדרש
 אדם בו פגע כי ושמח יצא אמר יצחק בר׳ חגיגא ר׳

 תשובה עשיתי א״ל בדיגך געשה מה א׳ל הראשץ
 הוא כך אמד פגיו על מטפח אדה״ר התחיל ונתפשרתי

 אדה״ר עמד מיד יודע הייתי לא ואני תשובה של כחה
השבוכ ליום שיר מזמור צ׳ב) ואכלו־(תהילים

 חייב ששבוז גוי ע*ב) סגהדרין(ג״ח בגבל׳ דאכלרו וט־אה
 בפרשת והקשה ישבותו לא ולילה יום שנאכלו־ מיתה

 ב*נ ד^ן למ*ד השבוז את שכלח האיך האבות א״ב דרכים
 ומוצש״ק שבוז ערב מלאכה שעשו pתי יפות והפנים להם,
 ל׳ח) דף בגכל׳(סנהדרץ ח'ג)ואבלרו נרה שו״ת בספר (ועיין
 שבוז היינו למצוה מיד שיכנס כ^ בע״ש האדם גבו־א דלכן
 ומותר לו ישראל דץ אי מסופק הי׳ הראשץ שאדכז אלא

שבוז לשמור ואסור לו עכו׳ם דדץ או השבת את לשמור

ער!



T)השבת משנת

לק ע^ף תעשה ואל דשב בדעתו גפר ומספק  עשה לא ו
 שבת שהוא מוכיח מעשה עשה לא גם אבל בשבת מלאכה

 שבוג לשמור לו אסור דילמא וכדומה שבת תפילת בגק
 (ויש תשובה מהני לא דלב׳ג המפרשים כתבו והנה

 אין א׳ב להם ב׳־נ ד^ן דס׳ל הראשק ולאדם חולקין)
 היא בך ואמר בקץ אדדדר בו פגע והנה תשובה מועיל

 דעשית ביון דא׳ב יודע הייתי לא ואני תשובה של כהה
^ ע״ב תשובה  מועיל אינו דלעכו׳ם לנו יש ישראל ד

 פניו ה׳ ישא האזינו פ׳ תנחומא בבלדרש (ועי׳ התשובה
 לו נשא תשובה עושה וגו׳ פנים ישא לא אשר וכתיב אליך
^ לעכו׳ם) ולא אליך תיל לבל יבול פנים  אדודר עמד ו

 א׳ב לי׳ ישראל דדין דביץ השבת ליום שיר מזמור ואמר
7דקדוקיז בבל שבת לקבל עליו

 שתי׳ מה שהקשה הואיל בשער החיים בערוד וראיתי
 ע׳ש מלאכה שעשו ע׳י שבת שמרו דהאבות יפות הפנים

 חד P שבת ממ*נ א׳ב א׳ ביום יוה״ב חל ואם ומועש׳׳ק
 והחנאה עירוב איסור באן אץ דביוה״ב ותי׳ מעאע,
̂׳א) ביזנה דש׳ס מסקנא לפי א׳ב והקשה  וב׳ה דב״ש (

 והוצאה עירוב ^ש ופשיטא ובו׳ מתוך אמרינן אי פליגי
 שדזקשו התוס׳ דעת לפי ותי׳ הפר׳ז־, קושית יקשה לעהיב

 שיטתם משמע שבת מלאכת בל בטלת הואיל אמרינן דאי
 וא׳ב בירס במו שבת מלאכת גבי הואיל דאמרינן דסיל

 שהשיג אלא ועושה מזנוווז היה לא אבינו אברהם הא
 כליותיו שני היו ע*ה דא׳א אדר*נ(פל״ג) ועי׳ הבורא רצון

 בלי אף וקיים בדדת והשיג מעינות בשני חכבלה לו נובעות
 בידי נענש היה לא מקיים היה לא שאם פרי׳ד ועיץ צווי

 אצלו יצוייר והאיסור מזה גחל הואיל לך אץ וא׳ב שמים
 שום באן ואץ עושה בעי אי הא מלאכה בל דל״ת האיסור

בקושית שבת מלאכת בל אצא בסלה באמת א׳ב איסור

עז



השבת משנת

 אי ואף דרבנן אסירי אפי׳ קיים ע״ה דא׳א אלא התום׳
 ל׳ח באמת א׳ב דרבנן איסור עב״ם נשאר הואיל אמרינן

 היה אתת ומלאבה שובת והיה עושה היה לא מלאכות
 שבת בלל מקיים לא בעי ואי הואיל מסעם בהיתר עושה

 הואיל ע׳י אלא אבותינו אעל שבת שמירת משבחת ולא
 ובו׳ להו אית הואיל מ'מ מתוך דל״ל אף דב״ש ומובח

עיש.
 באמת שיסתו דלפי עיע הל הנאון דברי ולפעניד

 במו שמרו לא ועב״פ בהלבתו שבת שמר לא אבינו אברהם
 מסעם שהיה אף שבת בבל מלאבה שעשה שומרים שאנחנו
 עבר דעב״פ גם ,pב^ ש״ש לא סוף סוף אבל הואיל

 עקב אמרינן ואגן אסור מדרבנן עב'פ נמי דהואיל אדרבנן
 שאר ובל תבשילץ עירוב אפילו שקיים אברהם שמע אשר

 דהואיל סברתו בעיקר גם ב׳ח), יומא (עי׳ דרבנן פמנוות
 מלאבה קיים לא ובאמת הואיל מקרי מקיים לא בעי ואי

 אתת מלאבה קיים באמתלא והלא הואיל מאי איב אתת
 כמה יש ועוד מלאכות ל*ח רק איב שכ(ר ולא בשבת
 הפגים דברי בעיקר אבל ז׳ל הגאק אדברי לפעניד דיוקים

 דלישראל בשבת קרבן הקריב דאברהם אמרתי בבר יפות
 לדבר בשבת שרץ או מלאבה הוה ול׳נבו״ם בשבת הותרה

 ברבות (עי׳ מותר מזנוה שלדבר אלא בב(חלל דהוא פמנוה
 ששמעתי מה בפי או סיא) ש״א סי׳ אויח ובשו״ע עיב ר

 עיעית עם קסן סלית שלבשו מאוססרובעה הגאק בשם
 משא הוה ולא סלית לגבי בסלי מעוה דהוה ישראל דלדץ

משזב הוי מצוה הוה דלא ולעבו׳ם

עז



T)השבת משנת

בשנת פזות לתפינת טעם

וט׳ עושה אני אשר מאברהם אני המכסה אמר ודד
 ואיתא רבה. כי ועמורה סתם זעקת ה׳ ויאמר י׳ה (י״ה

 תורה מתן וט׳ אני המכסה ב׳) כרס (פרשה רבה במררש
 היה חצרות עירובי הלבות אף אומר (ר׳א לו נליתי

 ואיני למחר סתם של רינה לו, נליתי ניהנום יורע) אברהם
 ונראה אהררי הני שייכות רמה והקשו בתמיה, לו, מנלה

 מקום בל וה׳ פ״א) סנהררין ירושלמי (ועי׳ פ׳ ררש״י
 אמרו והנה ב׳) נ״א ויחי (ומז־׳ר ע׳׳ש רינו ובית הוא שנאמר

 תן אץ למטה רץ שיש רבמקום ד׳) ה׳ רבה (רבתם ז׳ל
 הקב׳ה אצלו בא ולבן שלמסה הב׳ר היה וא׳א למעלה

 בזכות פותהץ נפשות ובריני סתם בני של נורלם על לרץ
 פתח ולבן בנמ׳) וע׳ א׳ משנה סנהרתן ע׳ רבי (פרק תהילה

 מצא שלא וביץ ובו׳ צתקים המשים יש אולי בזכות א׳א
 פותחין נ׳׳ב בעבו״ם אי (וי׳ל לחובה, הסבים אז זבות

 בשבוז, נהפך רסתם במררש ואיתא תהילה), בזכות
 ל׳ה) (בסנהררץ מבואר הלא הישועה מעיני בם׳ והקשה

 והאיך הוא שבוז שומר והקב׳ה שבוז תהה רציחה ראץ
 מקלקל למ׳׳ר הקשו שם רהתום׳ ותי׳ בשבוז, סדום הפך

 הוי הא שבוז תהה רציחה אין אפזאי פטור בחבורה
 א׳ב בפרה לו שיהיה pr® ליה רהוה ותירצו מקלקל

 מקלקל הוה שוב לעוה׳׳ב חלק להם ראץ סרום אנשי
 היה האיך אנב (ררך בשבוז, נהפכה ולכך רפטור בחבורה
 ועל סדום על הכלסיר וה׳ ב״ה) (^ס בפסוק בוזוב ההפיכה

 אוז ויהפך ובו׳ השמים p ה׳ מאת ואש נפתת עמורה
 ואפבן אחד בסלע יושבוז ארבעתן פ׳ וברש׳י האל הערים

ביב) (ב׳ם ברברים ועי׳ צ׳) נ׳א מתר (וע׳ למסה מלמעלה
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fהשבת משנת
דוד). דברי רע׳ רא׳ם רע׳ ד^ע,

 כיון בע-ש היה לאברהם הקביה של הדיבור והנה
 אנשי נדונו ואז סדום שנתהפכה קודם אהד יום שהיה
 ולא שבת בערב לא דנק אק הא קשה ולכאורה סדום
 תוספות וע׳ הנ*ל דסגהדרין במשנה (במטאר ירס בערב

 בע׳ש דנק דאק סעמא דהיינו קשה לא ולהנ״ל שם) יו״ס
 יצטרכו וא״ב הדין את ללץ דצריכין משום הוא ובירס
 rכ והנה שבת דוחה רציחה ואק בשבת הדק את לגמור
 דליכא סחם באנשי אבל מתקן שהוה נפשות דיני בשאר
 לבתחילה אותם דנק א״ב שבת חחה בהם ורציחה מתקן

ע׳נג בע״ש, גם
 ונו׳ מאברהם אני המכסה המדרש שאמר זה ומעתה

 שבת דוחה רציחה אק תורה שמ^ן ויודע גליתי תורה
 הקב׳ה הא בשבת סדום נהפכה האיך א׳ב ליה מקשה
 זה מקלקל והוה נינהו רשעים הני וא׳ת הוא התורה שומר

 יצטרפו שחטאו הרשעים וא״ב לו גליתי גיהנם שה^ אינו
 מתקן הוה וא-ב תיקק להם יהיה סוף וסוף בגיהנם
שם^ חחה אינו ורציחה

 כתיב המבול בדור פ׳ד) (ב*מ בירושלמי איתא והנה
 מעשה המבול דור אלו כמעשה רבה כתיב ובסדום רבה
 אין סדום דאנשי דרשינן דהרבה ונמצא סדום אנשי אלו
 לעולם מצרפן אינו הגיהנם גם וא׳ב לעודדב חלק להם
 ררשינן וא״ב רבה כי ועמורה סדום זעקת ה׳ ויאמר חיש
 בשבת שנהפכו לך יקשה אל ולכן לעוה״ב חלק להם דאק

 מצרפן הגיהנום דאק כאן דהא הישועה המעייני כשיסת
 באנשי רציחה מותרת ולכן מתק כלל הוי לא א׳ב לעולם
זה). באופן קצת ג״ב שפי׳ ב״ד (ועיק סדום.

ס דף ובסהנדרק ועמורה סדום זעקת ר*י דרש ע״ב ק

עט



השבת משנת

 מפקא קא דהוה ריבא עסקי על יהודה א״ר רבה בי
 יש סדום דאנשי צ׳ל ולר׳י רש׳י, עיץ ובר לעגיא ריפתא

 מתר לגז״ש רבה רבה דריש דלא בען לעוה״ב חלק להם
 האיך לדוכתא קושיא הררא וא״ב הנ*ל ביתשלמי המבול

Jבשבו בכליתה ניתנו
ע״ב) כרג (מסנהדרין קשה דלבאורה אחר באופן וי׳ל

 חלק לו יש המתודה שבל מתותן המומתין בל דרך שבן
 במזנחק דהיה מעינו סתם ואנשי בעבן, מעינו שבן לעוה״ב

 התודו לא ודאי איב סתם בני בשאר וביש לוס חתני בעיני
 אבל התות שלא דאף רעיל עוה״ב להם יש ואיך

 ודש עוה־ב לחיי באים ואורב נעסרפץ לגיהנם משנבנסים
 שאין ויותג לו גליתי תורה מאברהם אני המבסה אמר וד׳

 וא״ב לעוהיב חלק להם יש סדום ואנשי שבת דוחה רעיחה
 גיחגם ואמר בשבת אפשר והאיך עוזרב לגבי מתק הוה

 מקלקל הוה מיתה בשעת עבשיו תדאי בלומר גליתי
 הוא לעוהיב חלק להם שיש ומה התודו לא דהני ופסור
 עוהיב, לחיי יזכו גיהגם ע״י ורק לו גליתי דגיהגם משום

לתורה. פנים ושבעים

שבת בבחינת ת״ח

 הקדוש בזוהר דאיתא ז־ל דבריהם לומר יש ובזה
 ליה והוה המערי את שהרג משום גתבהן לא משה דלבן

 ונתנה בהונה ממנו וניטלה הנפש את שהרג בהן תן
 בפנחס מעינו אדרבה הרי מתמיהים והדברים לאהרון

 אמור ולבן בדבתיב אמרי שהרגו עד פנחס גתבוץ שלא
וא׳ב עולם בהוגת ברית שלום בריתי את א נותן העי



השבת משנת

 מר¥יב והיה מהמצרי ישראל בני קנאת שקנא במשה הב*נ
 וי׳ל עבו׳׳ם שהיא ובפרס ישראל איש אשת על שבא מיתה
 וכמו אחיו בבחינת שהוא קץ נשמת היה דהמזנרי דכיון

 לכהונה ראוי אינו שפיר ולבן אספקלריא הבעל שבתב
 מעינו כרמ אה מוברח שהי׳ אף יכפר הסוב ד׳ שגיתי ואם
 אף הרבה דם ששפך לפי הבית בנה שלא בדוד זה בעץ
במובן. מעוה מלחמת שהי׳

* * *

 הסורים הבעל לפמ׳ש לבאר ויש ׳ מפניו נבהלו -בי
 שבת פרשת לו וסמך משה פגי אור קוץ בי ויקהל לפי׳

 ובילקוס ימים לשאר שבת של פנים קירץ דומה שאינו
 היה שבת שומר שיוסף מבאן והבן סבה וסבוה אמרו

 הוא השבוע בבל ת׳ח (בזהר) ואמרו במזנרים אפיא
 אור קוח היה השבת את ששמר ביון וא׳ב שבת בבחינת

 בי שראו מפניו נבהלו בי אותו לענות יבלו לא ולבן פניו
השבת. את ששמר מפני פניו אור קח

 השגת מלאכות ל״ט
העגל חטא על מכפרות

 בעבר ישראל בל אל משה דבר אשר הדברים אלה
 מה לפי י׳ל א׳,) (א׳ זהב, ודי וגו׳ בערבה במדבר הירזץ

 אלה כתיב ויקהל דבפ׳ ע״א ע׳ דף שבת במם׳ דל שדרשו
 אלה מלאכות הל*ם בהם מרומזים הדברים דאלה הדברים

מלאכות ל*ם הרי הדברים שתים דברים ל*ו גימס׳

Jפא



T)השבת משנת

 שבת השומר בל קי״ח) (שבת ז״ל ואמרו ישראל שנתחייבו
 פגמו בנ״י והנה א מוחלץ אנוש כדור ryy אפיא בהלכתו

 שבת לשמור אה והתיקון בכלדבר העגל בעשות rבע ודו
 מתרחק שבת דשומר בשלח פ׳ ילקוט ועיץ כהלכתה
 וזה רע בל מעשות ידו ושומר הכתוב שאמר כמו מעבירה

a אשר הדברים אלה שאמר nישראל בל אל משה ־ 
 המדבר, מעשה על שימחא במדבר מלאכות האט והיינו
 מותגו יותן מי באמרם שחטאו מה במדבר פי׳ רעדי והנה

א עוד י׳ל אבל במדבר  פי׳ בלק דבפ׳ הקדושים דבריו א
 r1מעש להם להזכיר שרזנה ופירטדי פניו המדבר אל וישם
 אלה שע׳י בכלדבר שהזכיר הב״נ י׳ל וא׳ב עיי״׳ש העגל

 מה על להם ימחול שבת של מלאכות הלמז היינו הדברים
 שבת השומר שבל מפני העגל שעשו במדבר שחטאו

 פ׳ רש׳י ועי׳ לו מוחלץ אגו אנוש בדור rעע אפי׳ בהלכתו
המצוו!^ בל שקיים במו שבת ששומר דמי שלח

העולם צנל נוהג שצה שמירה

 בארץ דרק שאומרינז מהמתחדשים בעונ״ה ראינו
 והם א׳י על הבל ומטילים לשמור תורה נתנה ישראל
 רח׳ל מזנות כמה על ועוברים שבלבם התועבות בל עושים

 אז ארדדק תושבי על נדנוד שום דרו כששומעים אבל
 דאדרבה התורה לנו רמזה ואה עליהם חמתם בל שופכים

 ע״ב) (נ״ו םנהד^ן ע״י במרה נעטוו שבת על הרי
 במדבר שבת שחילל והמקושש נצסוו) דבאלוש (ובירושלמי

 נתנה הטעם דמזה אמרתי וכבר בטקילה ונהרג היה
מפני נתנה לא׳י שרק יאמרו שלא מיני במדבר התוחז
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השבת משנת

 א׳י ובבלל ע*ב) קנ״ח (ב*ב כמבואר מרובים דא׳י שאוירא
 (לדו שבוז עי׳ העמים שאר בארץ סמא אינו שלה אויר
 ישראל בל אל משה דבר אשר הדברים אלה ח׳ש ע־ב)

 במדבר דאפי׳ להראות במדבר היה דבביץ ר־ל במדבר
 אלה יהיו לעולם שהוא מקום ובבל סוף מול ובערב

עליך. הדברים

פרטי׳ה כל על שבת שמירת

 ואיבא מותר הרהור אסור דבור שאבלרו מה לפי - א׳י
 בשבוז חול דברי לדבר דאסור בדבור אפילו שבת חלול

 ע*ב קיי׳ג דף (שבוז התום׳ הביאו ל״ח (פ׳ רבה ובויקרא
 בשבוז ודברה זקנה אם לו שהיה ברשב״י שלא) בד׳ה

 בזתדק עי׳ היום, שבוז אימא ואמר זנריבים שאינם דברים
 בשאלת התירו בסורה אבלר ובירושלמי ר*ה דף ויקהל
 הדברים אלה ור״ל שבול עניני כמה כאן ורמז בשבוז שלום

 לחללו שלא הדבור היינו בנלדבר נוהגים מלאכות למז אלו
 חז׳ל שתקנו עירובין הלכות לרבוז בערבה, ואבלר בדבור

 ערבה היינו סוף מול בערבה ואבלר אבלה אלפים לסוף
 אלפים סוף מול עירובץ ל׳גשות שצריך עירובץ מלשץ

 יודע שלא פי׳ ורעדי ולבן תופל ובץ פאוץ בין ואנלר אכלה
 עיר לבל אמה שבעים שטתגים מה שמרמז וי׳ל הוא מה
 ואמר שבוז תחום למדוד מתחילץ ומשם עיירות שתי בץ
p ק שדה שהוא שיריים טתגץ תופל ובין פארן  תה ל

ק קצת שמגיחץ ולבן הוא  שתי לסוף סוף מול והיעו ל
 בשבול הנלן נפל שלא שממה אבלרו (ובנלבילתא העיירות

השדה שהיה הייט ולבן י׳ל א״ב הוזנאה איסור ממנו למדו
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השבת משנת

 הוזנאה) מזה למדו בשבת מן עליו נפל ולא בחוץ לבן
 להוציא שאסרו חצחת עירובי ז׳ל שתקנו והצירות ואמר

 לבית ומבית לחצר מחצר היחיד לרשות היחיד מרשות
 הדברים אלה וקאי עירוב בלי למבוי ומחצר לחצר ובית
 למה רמז ר׳ל זהב ודי אחצרות, שבת מלאכות הל׳זז היינו

 יניחנו או לנכרי הזהב יתן לו וחשבה בדרך ההולך ^יי׳ל
 אמות מד׳ פחות פחות יוליכנו או לקטן יתננו או חמוח על

 לו שיש מי זהב ודי הוא וזה מזה דינים מזי1פ בש׳ע עיץ
 של מלאכות הל׳ס על לשמור צריך אפ׳ה הרבה ממץ
שבו^

* * *

 העגל לסיבת אשר אגשים במה שבעונ׳ה לפי - א׳י
 והולכים מלאכות א^ס עוברים נמצא rn אשר הזהב

 תהב בסף לאסוף קודש שבת הקדוש ביום ומסחר לעבודה
 אלה הבי ואפילו זהב ודי התורה והזהירם הרבה

וק׳ל. מלאכות הל״נז על rn תעבור שלא הדברים

נר לחדליק צריך

 ובמדרש ג׳) (ח׳ וגו/ המן את ויאבלך וירעבך ויענך
 ג׳ דרוש משנה לחם לחמו בשמינה (הובא איתא אבכור

 בשבת, גרות שמדליקץ מבאן עקב,) פר׳ סופר כונב ועי׳
 ע׳ה) (דף יומא בגם׳ רל דאמרו לפעג״ד והנראה ופלא,

 אחר טעם לסעום רצה ואם לחם סעם ס׳נמו היה דה^ י״א
 וייא הסעט, לאותו המן ונשתנה בפיו לאמרו צריך היה

ולפי סגי לחוד בהרהור רק בעי לא אמירה דאפילו
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השבת משנת

 נחלת בספר וראיתי רוצה, שהיה למאכל נשתנה הרהות
 רוצה שהיה במי אסתפקתא שהביא ל׳א) (מצוה בנימץ
 לטעם בשבת לשנות מותר אי בשבת במן אחר נהנם לטעום
ה הנ״ב וכתב שרצה,  דאמר דלמאן תנאי בהני תלוי ח
 בשבת לעשותו אסור אז הטעם לשנות בעי דיבור דעב״פ

 דאסור בשבת במבשל הוי א״ב המעשה נגמר דבדיבורו בץ
 טעם נשתנה לבד דבהרהור למ-ד אבל אסור, אמירה ואף
ע*ג שישתנה, בשבת להרהר מותר שפיר המן

 מהא קצת זו לסברא ראי׳ להביא נראה ולפענ-ד
 סי׳ ובשו״ע קי״נ שבת (עי־ אסור ^בור דבר ודבר דאמרו

 הל־ (בשו׳ע מותר בעסקיו הרהור שבת) הל׳ באו״ח rש
 יחשוב שלא מצוה שבת עוננ משום ומ״מ ח׳) סעיף ש׳ו שבת
 שהקשה שליט׳א ממורי פעם שמעתי אבל בלל. בהם

 מותר דהרהור לי׳ה דפשיטא הנ״ל בנימין הנחלת לסברת
 נעשה שאינו היבי דוקא מותר הרהור דאמרו הא שהרי

 ההרהור ע״י מעשה נעשה אם אבל ההרהור, ע׳י מעשה
 לו והביא וש־־י, טעם דברי והם אסור, נמי דהרהור ודאי
 נדרו את לנדור בשבת שחשב חסיד מההוא סייעתא קצת

 מפני לעולם עוד נדרו ולא עצמו מנע ששבת ובשנזכר
 ע״ב) rק דף שואל פרק שבת מם׳ (עי׳ בשבת בן שחשב

 ולפי גמורה מעשה נגמרת מחשבתו שע׳י היבי ב״ש וא׳ב
 של הטעם שינו איך וא״ב בע״ש הבל לעשות צריך היה זה

בשס^ המן
 דבר לומר נלפענ״ד היה להכריע בדאי שאיני ואף

 אחד לבל ^בור למ*ד ובין הרהור למ׳ד דבץ חדש
 דברים כמה על חשבו שאעפ׳ב אלא בע׳ש היתה לשמזתו

 נשתנו והם ע״ש דהיינו היום חשבו בשבת לאבלו שרצו
 יותר שטובים במאכלים ולמשל בשבת רק המאכל לאותו

בעין והוי מאתמול, בשלם מאם ביום בו אותם בשמבשלים
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השבת משנת

 אינן מאכלים ואפילו בע׳ש, אבלרו הרי שהם בחמץ סוכלגץ
 (ועי׳ השבת משך שיתבשלו בע״ש אותם סובעץ מבושלים

 m עד רנ״ה מס׳ או״ח שו״ע ועי׳ סומנץ במה פרק שבת
 עד שישתנו בע״ש חשבו בנץ rוהכ בזה) דינים פרסי

 ואת אפו תאפו אשר את הקרא לפרש נראה ובזה השבו^
 ro (שמות לכם הניחו העדף כל ואת בשלו תבשלו אשר
 אם העודף עם לעשות מה הקרא ביאר לא והנה ונו/ כ״נ)

 על דהכוונה וי׳׳ל העודף סתם כתבו p לא או נ׳כ לבשלו
 י״ל הנ״ל ולפי אותו יניחו והאיך נ*ב נתבשל שלא העודף

 הבקר עד בע״ש סומנץ כמו אותו הניחו הקרא כוונת דוה
 הי׳ דבע׳׳ש מבואר המבוקש, לפי וישתנה יתבשל וממילא

Jלשבו שרזנה מה כל לומר עריך
 אשו למ׳׳ד כ״כ) (דף כ״ק בבלם׳ הנבמךי קושית ועTו

 אשו הא בשבת ליקוTש ע״ש נר מדליקץ איך דהגיו משום
 שתי׳ מה ע׳עז בשבת במרליק הוי וא״כ הוא חזניו מעזום
 מועיא או מהרהר היה בע״ש נבלי דבבלן נימא אי אבל

 ע׳׳ש לנזמון דמותר ע'כ בשבת המאכל שיעשה בשפתיו
 נר להדליק הכינ וא׳ב בשבת שננמר מלאכה ולעשות

 בעיש וע״כ הבלן את ויאכילך וירעבך ויענך ת״ש מותר
 נרות שמדלקץ ומכאן דמי, ושפיר כשכת שיתבשל סדרו

וק״ל. שבשבת

ת1ש !אפילת נר

 ויענך יומא בנבל׳ שאבלרו מה לפי בגדר אמרתי עוד
 שבע ואינו אוכל שסומא מכאן המן את ויאכילך וירעיבך

בית שלום משום הוא בשבת הנרות הדלקת סעם והנה

פו



השבת משנת

 ד״ה ובתום׳ חובה בד״ה ע״ב rכ דף ברש׳י שבת נעיץ
 בפרק וע׳ א׳ הל׳ שבת מהל׳ ה׳ פר׳ק ר״ם וע׳ נ״ש הדלקת

 לאבול שיובל טעם, עוד יש אבל רכדג) ס׳ שו״ע וע׳ ה״ה ל׳
 ולמה הסעודה בחשך שיאבל אפשר אבל שבת סעודת

 סומא שהרי לאכול א״א בחשך שבאמת אלא נרות תקנו
 ת״ש ושבעה עוננ של הוא המצוה ובשבת שבע ואינו אובל
 וא׳ב שבע ואינו אובל שסומא מבאן ונו׳ וירעיבך ויענך
 נרות שמדליקץ ומבאן לאכילה נר להדליק שזנריך ע״ב

וק׳ל. בשבת

שנת שמירת ע״י גשמים ירירת

 מטר לתת השמים את הטוב אוצרו את ה׳ לך יפתח
 שמיך והע ונו׳ ידך מעשה בל את ולברך בעתו או׳צך
 ונו׳, ברזל תחתיך אשר והארץ נחשת ראשך על אשר

 מאי pוא שמים חטאו בנ״א אם וצ״ב ),Tב י׳ב (פב״ח
 השמים את בם ואעירה אמרו ביה) (ל׳׳א וילך ובפ׳ חטאו,

 ויתנו העדים יבואו יזכו שאם האזינו וברעדי הארץ ואת
 ואם ובר יבולה תתן והארץ פריה תתן הנפן שברם

 את ועצר תחלה העדים יד בהם תהיה חלילה יתחייבו
 כמה נתן ובספרי א׳) (ל׳׳ב שם רש״י עיין ונר השמים
 שמים ע*י דוקא משה שהעיד יש שייכות אטה טעמים
עיי׳ש. וארץ

 יי׳א) פ׳ (בראשית בכזדרעז לפכרש בגרד עוד ונראה
 את מבבד הקב״ה אם ~ע1 את הרשע סורנוסרופום שאל

 אל גשמים, בה יוריד אל רוחות, בה ישב אל השבת,
לך אמשול גברא, דהאי רוחא תיפח א״ל עשב, בה יצנליח

ט



השבת משגת

 עירוב נותן זה אץ אבז אחת בחצר דרץ שהיו לשנים משל
 הוא הרי בחצר דר אחד היה אבז אבל ובר עירוב נותן הה

 רשות שאץ לפי הקב׳ה באן אף בולה החצר בבל מותר
 בולו. העולכז בבל מותר שלו, בולו העולכז ובל עמו אחרת
 (ברבות דאמרו מהא שהקשה תבא בי פ׳ בהפלאה וראיתי

 הארץ ובתיב לה׳ שמים השמים ל׳ה) מברבץ ביצר ר'פ
 מקום של רצונו עושץ שישראל בזמן ובו׳ אדם לבני נתן

 הקב׳ה מוריד איך קשה שוב א׳ב אדם לבני נתן והארץ
 שאמרו ביץ ותי׳ לרשווב מרשות הוצאה הוי והא גשמים

 שותף נעשה בהלבתו שבת השומר קי׳ח) (שבת חז״ל
 מרשות הוצאה הוה לא ממילא בראשית במעשה להקב״ה

עי׳ש. ע״ב לרשות
 בשבת גשמים מוריד שהקב׳׳ה טעם דעיקר והנראה

 להקב״ה שותף נעשה בהלבתו שבת השומר דבל משום
 בל מלא ואז מקום של רצונו עושים שישראל בז^ והוא

 של רצונו עושה ואץ ח״ו שחוטא ברשע והנה בבורו הארץ
 אמר עליהם אשר rח ועוד ועע״ז שבת ומחלל מקום

 והחטא אחד, במדור לדור יבולין והוא אני אין הקב׳ה
 ואין rח שבשמים ואביהם ישראל בין דמבדיל מסך נעשה

 הפלאה קושית הדרא וא׳ב הקב״ה עם שותפות עוד באן
 שותפות משום הפלאה תי׳ וליבא אדם לבני נתן והארץ

 מוריד הקב׳־ה האיך וא״ב לדור יבולץ והוא אני דאץ
 אז רדו רצונו עושץ בשאין בבה׳ג וע׳ב בשבת גשמים
 לרשות מרשות החנאה דהוי גשמים להוריד אסור באמת

הרשע. טורגוסרופוס ובשאלת
 ויקרא רש׳י הביאו ובת״ב ב״ב (תענית ז׳ל אמרו והנה

 עת וא׳ב שבתות, לילי אלו בעתבז גשמיבם ונתתי ד׳) ב*ו
 רק א׳א זה אבל לישראל דוקא שבת ליל הוא הגשמים
מרשות אוי הא קזזזה דאל״ב מקום של רצונו בשעושץ

פרז



T)השבת משנת

 ובה״ב מזגותי אל תשמעו שמע אם ועתה ח״ש לרשות
 גשמיכם ונתתי אז בתוכם ושכנתי להקב״ה שותפים תעשו
 א״כ תשמעו לא אם אבל הפלאה, וכתי׳ שבת בליל בעתם
 שבת השומר דבל ר״ע תי׳ לו ואין השותפות לה אזרה

 רשויות שתי ליה והוה להקב״ה, שותף נעשה בהלבתו
 שמיך והיה ואמר לרשות מרשות גשמים להוריד ואסור
בשבת גשמים להמטיר דאסור כיץ נחשת ראשך על אשר
וק״ל.

 ליה השיב שלא המפרשים נדחקו ר־ע תשובת והנה
 בשבת אסור ודאי רזה עשב בה יזנמיח אל שאלת על כלום
 בפ׳ ועיץ רשויות דאיסור טעם בזה שייך ואין אופן בבל

 (בהשמטת זהר עי׳ אמרו דהנה בס״ד ואמרתי מהרז׳ו
 בשמים עליו ממונה מלאך לו יש עשב כל ט״א) לח״א

 גדול גדול ואומר עליו עומד ושעה שעה ובכל עליו ומפקח
 שאין בשינוי היא והגירטא rי י׳ פרשה רבה מדרש (חגי׳

 נינהו שבת שומרים אינם דהמלאכים וי׳ל ברקיע), מזל לו
 נמסרו לא מפתחות ג׳ ע״ב) ב׳ בגמ׳(תענית שאמרו כמו או

 קי״ג מסנהדרין שהקשו מה שלשה ד׳ה תוס׳ (וע׳ לשליח
 יעכבו דלא גשמים מהם ואחד שתירץ) מה ועיי״ש ע׳א

 ולהצמיח שבת, לחלל ומותר נפש פקוח כעין והוי הגשמים
פ״ב בשביל עשב

 מסוכן בחולה מסתפק בתשובותיו שיק המהר׳ם והנה
 השבת את עליו לחלל מותר אי ח״ו שבת מחלל שהיה

 כן אמרו לא שבת חחה פ*נ דאמח הא דילמא ולרפאותו
 זה אבל כשיבריא הרבה שבתות לקיים שעתיד במי אלא
 מחללין דאץ גימא אי ולפח עליו, מחללץ אץ יקיים שלא

 עשבים להצמיח גם להם אסור א׳ב רשע לפ״נ השבת ארז
 אם שפיר אתי ומעתה הנ״ל סורנוסרופוס בשאלת בשבת
ומלקוש יורה בעתם גשמיכם ונתתי וגר תשמע שמחג

פט



השבת משגת

 ואכלת לבהמתך בשדך עשב ונתתי וגו׳ דעיך ואספת
 אשר הארץ אז מצותי אל תשמעו לא אם אבל ושבעת
 מטר יהיה ולא השמים את ועזנר ברזל יהי תחתיך

 בשדך עשב תזנכליח ולא יבולה את תתן לא והאדמה
 את בשישימו אבל עליהבז שבת לחלל דאסור לבהמתך
ובט׳ם, ימים אריכות להם יבא אז לבבם על הדברים

משדע״ה ע״י בשבת המשכו הקמת

 א׳). (ז׳ הכלשבך את להקים מעזה בלות ביום *ויהי
 שבלו ביום משה* בלות *ביום (תשי׳א) בילקוט ואיתא

 המשכן את מעמידו משה הי׳ ויום יום בבל תניא הקמותיו,
 ובשביעי עליו קרבנותיו מקריבץ ובוקר בוקר ובבל

 בשמיני אף אמר נחמן בר ר*ש ובו׳ פירקו ולא העמית
 בל דהקכלת יפות בפגים זה על וכתב ובר. ופירקו העמידו
 המשכן מלאכת בל במו עצמו משה ע*י הי׳ לא שבעה

 שמיני הקמת משא״ב משה, ע*ש ונקרא אחרים ע*י שנעשה
 מה מיושב ובזה בעזגמו, להקימו משה נצטוה לקיום שהוא
 מקימו והיאך מקימו, הי׳ הימים שבעת בבל בילקוט דאמר

 דהרבה ותי׳ שבוב דחה לא המשכן מלאכת בל הא בשבת,
 ואין פטורץ שעשאוהו שנים וקיי׳ל מקימים היו אגשים
עיי׳ש. במקדש שמת

 תנתמא במדרש אמח דלהתא תמוהים, דל ודבריו
 היו לא ישראל דבל פקות פ׳ ובזוה״ק י*א) פ׳ פקודי <פ׳

 מלאכה שום משה עשה שלא ולפי המשכן, להעמיד יבולים
 יבול הי׳ של הקמתו הקב״ה לו הניח עליו והיזנר במשכן
באדם בח שאץ הקרזזזים, כובד מחמת אדם שום להקימו



T)השבת משנת

II

 אפשר איך הקב-ה לפני משה אמר העמידו. ומשה אקפן,
 נראה ואתה בידך אתה עסוק א׳ל אדם ע׳י הקמתו

 שהאריך, מה תגחומא (עי' מאליו, וקם נזקף והוא במיקימו
 את ויביאו עהיפ ל״ג) ^ט, (שמות פקודי פ׳ רש׳י הגיץ

 כובד דמשום מבואר אינו דבתנחומא וקזנ׳ע המשכן).
שם. מזרחי ועיץ מתנחומא בן פי רש׳י אבל הי׳ הקדשים

 בל ולא העמידו בעזנמו דמשה מבואר עב-פ והנה
 ימי שבעת בל יוסף בר חייא א״ר שם מבואר ועוד ישראל,

 יום בבל פעמים ב' ומעמידו מפרקו משה הי' המילואים
 שנא׳ פעמים שלשה אומר חנינא ר׳ 'הוקם'. שנאכלו־'תקים'
 מעמידו הי׳ מעזנבלו דמשה ומפורש 'ויקם׳׳. 'תקים׳׳'הוקם'

 ולמ׳ד הימים, שבעת כל זו) פרשת שלהי ספרא (ועי׳
 רש׳י (ועי׳ הנ׳ל פקודי פ׳ בזוה׳ק ועיין וצ׳ע. ושלש פעמים
 שיטתו לפי אפילו חידושו עיקר גם ב׳ג). ט׳, שמיני פרשת

 שעשאוהו דשנים משום להקימו יבולים היו דבשבת
 פטורין שעשאוהו שנים דקיי׳ל הא שהרי זנ׳ע, פטורים

 ע׳א ג׳ דף בגמ׳ (כבלבואר יבול תה יכול בזה דוקא הייט
 איט זה אבל ),rהט שבת מהל׳ פ׳א רמב׳ם ועיץ צ׳ב, ודף
 חייבים. תו־וייהו סיוע ועריך בעצמו יכול אינו תה יבול
 אחד להקימו יבלו לא ודאי הקרשים כובד דמחכלת וביון
 בשברז חייבים א׳ב יכול, אינו תה יבול איט זה והוי אחד

 מלאכה לעשות אטור דהי׳ לומר שרצה מה גם הקמתו. על
 אדם שנתמנה ביץ ע׳א) ע׳ (קידושץ חז׳ל במ׳ש רבים בפני
 רבים. בפני מלאכה לעשות אסור הציבור על פרנס

 שעושה הוא זילותא משום התם דודאי דמי, דלא נלפענ׳ד
 שבאו הוא כבוד אדרבה הבא אבל רבים, בפני מלאכה

 ובכלל להקימו. יבולים היו לא כבוח שמשום ישראל בל
 היינו רבים בפני מלאכה לעשות לפרנס דאסור דהא נראה

הוא מכבודו אדרבה במצוה לעסוק אבל הרשות, מלאכו!

־Kbצא
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 ל׳). ב׳א (משלי ה׳ עד תבונה ואץ עצה ואץ חכבלה ואץ
 דאין משום קרבנות יקריב לא נדול דבהן נאמר ובי

 סובה, הל׳ (ריש רמ׳א ועיין רבים. בפני מלאכה לעשות
 הסוכה עשה מרוסנברג דמהר-ם שם) מהרי׳ל ובליקוטי

 מלאכה לעשות שלא איסור מצוה בעשיית ואץ בעצמו
 התר וגתלי שת״ה תה) (סי׳ חו׳י שו״ת וע׳ רבים, בפני

וצ״זג הסוכה בעשיית מטפלץ
 בבלפתחות ודב (יו״ד יצחק בית בשו׳ת עיני ותבט

 והקשה הנ׳ל הפנ׳י דברי שהביא ג׳) אות ל׳ סי׳ והגהות
 ולא תורה איסור הוא שעשאוהו שנים דהא עליהם

 לא רס״ו) (סי׳ מק״ח ולדערג חטאת, מאיסור p ממעטינן
 (וע׳ עיי׳ש. יש תורה דאיסור ברור אבל מקרבן רק אימעוס

 ולא ח׳). סי׳ ח״ב מהד״ק שו'מ ושו״ת פ״ב חולין שור בבור
 יבול אינו זה דהר ביץ ג״ב חייבין ודאי דהבא לזה, צריך

 בשבת דבאמת כתב הפנ״י הדבר ובעיקר יבול. איט תה
 יומא), ריש בירושלמי המפרש (וב״ב המשכן הקימו לא

 בל צווח יוסף בר חייא ר׳ שהרי לומר קשה זה גם אבל
 פעמים ב׳ ומעמית מפרקו משה הי׳ המילואים ימי שבערז

יום. בבל
 ס׳ד) סי׳ (או״ח אמת הזרע לפמ״ש ליישב יש וקצת

 על לעמוד שיכולה מפני ד״ה צ׳־ג דף התוס׳(בשבת בדערז
 כפרשיי דלא יבולים והאחרים יבול אינו רנל בל והדל נ׳)

 אגשים הרבה דהר היבא ה׳ה סהורים בולם ומדהתם שם,
 איסור אף הוי לא ומסייע מסייע אלא הוי לא אחד בל

 היו הב'נ וא׳ב ע״ש. a־u> (ד׳ה שם תוס׳ בפרש דרבנן
 הבית תמה בבר אבל הרבה. אגשים ע*י לעשות יכוליבז
 דג׳ אפשר דהאיך הדל אמת אזרע )n סי׳ (ארח יצחק
 לכתחילזיז. אפילו ומותרץ לעשות א*י וב׳א מלאכה יעשו

ע״ש. ובר בשבת אסור דמסייע פ׳ב) (סי׳ מחב״צ ודזביא

צב



T)השבת משנת

 או אגפי, בתרי הפנ״י קושית ביישוב Tשגלפעג ומה
 תנובת כרמ שבת, דוחה אינו המשבן דמלאבת דאף יאמר

 וראיה השבת את דוחה להגבו התחילו בבר אם המשבן
 ר״ה בץ אותו מחנבץ שהיו שלמה ע*י ביהמ״ק מתנובת
 שגה אותה יוחנן א״ר ע*א) ט׳ בגמ׳(מו״ק ומפרש ליודדב,

 שמא ואומרים דואגין והיו יודדב את ישראל עשו לא
 ואמרה קול בת יזנתה בליה, ישראל של שונאיהם גתחייבו

 ק״ו, אכלרו דריש. מאי עוה׳ב. לחיי מזומנים בולבם להם
 דוחה יחיד וקרבן עולם קדושת קדושתו שאץ משבן ומה

 וקרבן עולם קדושת דקדושתו מקדש סקילה, דאיסור שבת
 היו אמאי אלא ב״ש. לא כרת דענוש ויודדב עיבור

 ובו׳ ה^ום עורך והבא גבוה עורך דהתם משום תאנים,
ע׳ש.

 ואבלו יוה״ב דחו המקדש חנובת םfדמשו עב״פ ונראה
 בשביל שדחו המשכן מחנובת בן ולמת ביוה-ב ושתו

 דבמשבן מגלן בגמ׳ שם ופריך הנשיאים. קרבנות הקרבת
 בין וא׳ב רעופץ. דבעיגן קראי שם ודריש שבת, דחי

 לפעג״ד חה ג״ב, הקמתו שבת דוחה הי׳ המשכן דהקמת
ברור.

 דף תרומה פ׳ (ובזוה״ק בתגחומא שם לפמ״ש י׳ל עוד
 יומא בההוא ובר במדבר משה דעבד משבן ע״א] קפר־ג
 המשכן הוקם דבתיב במה לעיל עמיה אתוקם אחרא משק

 דנער משבן ודא עמיה דאתקם אחרא משבן המשכן
 rובתוק י׳ב] אות י׳ב רבה'פרשה במדבר ועי מססרץ

 ואמר להעמידו יבול הי׳ לא משה נם דבאמת י׳ג), תיקץ
 בידיך עסוק הקב״ה א׳ל להעמידו, יודע איני רבש׳׳ע משה,
 עליך כותב ואני מאליו עומד והוא להעמידו מראה ואתה

 הוקם המשכן דבאמת נמעא ע״ש. ובו׳ הקמתו שאתה
על שנקראת רק בהקמתו, בלום עשה לא ומשה מעעמו

עג



השבת משנת

 אלא בלום עשה לא דמשה ביץ פשום לפ״ז אבל שמו.
 לא אם מלאבה עשה לא הרי איסור ליל הוקם מעזנמו

 בעושה גראה והי׳ עליו ית משה ששם העץ מראית מפני
 גזת. לא ובמקדש שבות רק הוי לא ודאי זה אבל מעשה,

 הראשון תי׳ לומר זנריך העמידו, בבחו דמשה ולפרש״י
אנפי. בב׳ אפשר ולדידן מותר חינוך דלזנורך
 שא׳א מלאכה בחקירה שעמדתי מה לפי י*ל עוד

 ועשה ומתאבוץ שמתחזק אדם ויש לעשותו לאדם
 דאיסור הספק ומקום עליה, חייב הוא אם המלאכה,

 לוגמיו מלוא השיעור ובשתיה בנ*א, ברוב תלוי מלאכה
 סי׳ או״ח שו׳ע (ע׳ קיי׳ל באכילה אבל ואחד אחד לבל

 והוא חייב הגסה בכותבת ביוה׳ב האוכל ס*א תת׳ב
 לעס בץ אדם לבל שוה זה ושיעור מעס מבביצה פתת

 בבזית קיי׳ל איסור דבבל הסעם ובהגר׳א בפמ׳ג וע׳ ובר
 ועיין פורסז^ הבשן מלך ועוג סובא כתע ומיהו עיי״ש).
 בבדי כזית בי׳ דלית הבבלי לבותח הנח מי׳ד) (דף פסחים
 אצל דעתי׳ בסלה לי׳ ואכיל דקשריף ובעיני פרס. אכילת

 בבדא־פ, בזית בי׳ לית ואכיל קשסר משסר ואי אדם, בל
 מיתרמי ואי לסבל אלא לאכול עשוי איע בותח ופרש׳י

 דעתי׳ בסלה בבדא׳פ בזית ואיבא ממש לי׳ ואכיל אדם
 שאחד בבללאבה הב׳ג וי׳ל עלה. לחיובי היא אכילה ולאו

 בגיא תב דרך שאץ מה מלאכה ויעשה יתחזק יתאמץ
 מלאבח מיקרי לא לעשותה, בידם שאין או לעשותה

 שבל בען ממשה, נמי מיושב ולפ׳ז וצ׳זג עליה לחייב
 התאבוץ ומשה הקרשים. להעמיד יבלו לא ישראל

דעתו. דבסלה מלאכה מיקרי לא לבד להעמידו
 ס׳׳ו (סובה והתוס׳ י*ב) (ביצה הפנ״י זtrלפמ י*ל עוד

 ע׳מ בונה אבל לקיים ע׳מ הבונה דדוקא פרסו) די׳ה ע׳ב
ידעתי ולא וברזב עלע הקשה דל והחת״ס פסור. לסתור

צד



T)השבת משנת

 ע'מ אהל לפרוס מותר שיהא הרץ זה מוצא (מקום)
 ע״ב) (ל״ב ביצה מגמ׳ הביאו ז״ל והאתרוגים ע״ש, לסתור

 אסרה לא ארעי בנץ תורה, אסרה קבע בנץ התם א״ל
 אבני שר־ת הניץ להתקיים, שאינו אותני בנץ ופרש״י תורה,

 ודב) rפ (שבת ובירושלמי xô אות רי׳א סי׳ (או״ח גזר
 ופריך אדנים, ע״ג קרשים נותנים שהי׳ במשק הי׳ בנץ מה
 ע*פ ונוסעים חונים שהיו מביץ יוסי א״ר היתה, לשעה ולא

 מביץ בץ ב״ר יוסי איר לעולם. שהוא כמו ה^בור
 לשעה, שהוא כמו לארץ מבניק שהוא הקב״ה שהבסיחן

 מתלוקת הוא דדא נראה בנץ לשעה בנץ אמרה הדא
 תגיין כרה, דף לדו סי׳ נתן מלאכת בם׳ (ועיין בירושלמי

 לירושלמי שדן ו׳ סי׳ מלייפניק להגאץ הבמים עטרת שו״ת
שם), שאדיך ומה בנין הוי אי לשזנה בבנץ ורב rפ שבת

 שפיר אתי בנין הוי לא לשעה דבנץ בברד נימא ואי
 פעמיים או המשכן מעמיד הי׳ ויום יום בבל משה דהרי

 ובנין לשעה, בנין רק הי׳ לא וא״ב המדרש, בדעת ושלש
 ע״ב) סי׳ (אז״ח דהחת״ם איברא בנץ, הוה לא לשעה
 הוי לא לשעה דבנץ ל״א] דף שבת בבלי מערס הוכיח

 ילפינן מלאכות בל מב^ רבא א״ל התם אמרו דדזרי בנין
 הוא, במקוימו שלא לבנות עיט סותר והתם ממשכן להו
 לבנות ע״מ כסותר יחנו ה׳ עים דבתיב ביץ התם שאני א׳ל

 יוסי ר׳ בוזי׳ נקט דילן רם1זת ונראה עיש, דמי במקומו
 כמקומו הר־ל ה׳ ע״פ ונסעו שתנו דביץ הניל בירושלמי

 לעזעה אלא עשוי שאינו בבגץ וא׳ב עולם, כבנץ והר־ל
 הרגיש )ro (סי׳ נתן מאורות ובם׳ ע״ש, בשבת חייב אינו

 מה פ״י) שבת (הל׳ שמת אור הניץ עיש, דבריו בסתירת
 הו״ל יחנו ה׳ דע'פ ביץ שאמרו רל,דמה הדמ׳ם על שהשיג
 כבנץ תשוב שיהא p היינו במקומו, לבנות ע״מ כסותר

(שבת חננאל רבינו ועיץ עולם, כבנץ שיהא ולא במקומו

צה



השבת משנת

 החת׳ם לדעת דאפי׳ אני אומר ומעתה ובר. ושנינן ל׳א)
 והו׳ל ה׳ ע״ם חנייתם בעת שהקימוהו במשבן דוקא ז״ל

 בל אותו ץTמעמ והי׳ שנתחנך לאתר תקא זה עולם בבנין
pt מתי י^נ שלא ביץ עולם בבנץ והוה ליסע שיזמזוו 

 ויום יום בבל שמשה המילואים ימי בשבעת אבל יסעו,
 הבא לשעה, בנץ רק בוונתו והי׳ פעמים ושלש שנים הקימו
 משה דהקימו שפיר אתי וא־ב עולם, בבנץ הוה דלא מודה

וק׳ל. בשבת

בשבת תובחת אמידת

 עמבם קחו בעונך בשלת בי אלקיך ה׳ עד ישראל שובה
 שראיתי מה ניישב ומתחילה וגו״. סוב וקח וט׳ דברים

 ולעורר מוסר לומר תשובח בשבת מותר האיך מקשים
 תנוד Jשב̂ו עונג עיה מפריע חא חסאיהם, ע״י לברר העם
 דמי ב׳) אות ז׳ (פרשה ויקרא רבה במדרש דעי׳ קשה יותר

 ביהמ׳ק בנה באיא הבתוב עאו מעלה תשובה שעושה
 שבתורה הקרבנות בל עאו ומקריב המזבח את ובנה

 מותר והאיך נשברה רוח אלקים זבחי תהילים דבתיב
 הבית את לבנות אסור הרי בשבת תשובה לעשות
המקדש,

 נפש פיקוח שב״ח) סי׳ (או״ח קיי״ל אנן דהנה ונלענ׳ד
 הרבה שבתות וישמור אחד שבת שיחלל ומוסב שטז דוחה
 פ״ה יומא גם (מניין הגל את מפקחץ פיקו*נ אספק ואפי׳
 לפניו פתוחין ספרים ג׳ י׳א) ובגמ׳(ר״ה שם). ובתום׳ ע״א

 גמורים רשעים לחיים לאלתר גבתבים גמורים זגדיקים
יזנא מה יודע ומי ועומדים תלויים ביגוגים להיפך לאלתר

צו
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yn, דף (שם תשובה ימי עשרת אלו בהנהנאו ה׳ ודרשו 
 דדוחה פיקו״ג ספק עב״פ או פיקו׳ג דץ הו״ל וא״ב י״ח).
 של עונותידע להן מוחלץ ודורש יושב שהחבם דע״י שבת,

 ב״א). אות ס׳ פרשה קהלת רבה מדרש (עי׳ ישראל
 ומוסב הרבה. שבתות עוד וישמרו בדץ ותכו יזנאו וממילא

 שעי׳ז סובים ומעשים לתשובה גשמי תענוג קזנת שיפ^עו
ימים. לאורך הרבה שבתות ישמרו

עוה״ב מעין שבת

 רש״י ועיץ א׳), (א׳ וגו״ משה דבר אשר הדברים 'אלה
 rar דף שבת (במם׳ דחז״ל ונראה מותו. לפגי שהוביהם

 הדברים דברים - הדברים' 'אלה ויקהל בפ׳ דרשו ע׳ב)
 (שבת אמרו והגה Jשבו מלאבות ל׳ס אלו הדברים, אלא
 אנוש בדור rע עבד אפילו בהלבתו שבת השומר בל קי׳ח)

 העגל, מעשה כאן להם הזביר רבינו ומשה לו. מוחלץ
 ע׳א) ל׳ב דף ברבות (ועי׳ ,rע שהוא זהב' 'ודי בברש

 מן הפורש )n (ע^ קיי׳ל ואגן בתשובה. שישובו והוביחן
 ימותו שלא שלימה בתשובה לשוב ויראו מיית, המינות

 הדברים' ב׳אלה התחיל ולבן המינוו^ מן הפורש כדץ
 בהלבתו שבת שישמרו וביץ מלאכות, הל׳ס על שרומז
 שלא עת בכל מקסרג שזה העגל עון על להם ימחלו
 ילדך עור עה'פ האזינו פרשת בספרי (ועי׳ לבם להסיב
תשי).

 המינות מן הפורש בל דאמריגן מהא תקשה דלא והא
 ונראה ויחי׳. ימות שלא שבת שמירת מועיל והיאך מיית,

וביון Jשבו מהן ואחד עודדב מעין ג׳ )n (ברבות לפפרש

צז
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 בי (פרשת במכילתא רעי עוודב מעין הוא שבת ששמירת
 קדושת בגון לעוהיב מקדישבם ה׳ אבי בי עהיפ תשא)
 מה בשביעי א׳) ~נ(פרק1ד אבות במסכת ועי בעודרז שבת
 שאץ שבת שבולו יום חשבת ליום שיר מזמור אומר הוא

 דבשבת עיב) נרז (דף חדש זוהר ועי׳ ו»׳ השכינה לא בו
 ודזוא קדוקז בבוזר אותו ומכתיר רודדק האדם על שורה
קיוםfה על לשרות שעתיד הרתז  השבת רום לבא Tלעת ̂ג
 להרמב״ן הגמול שער השביעי(עי באלף עודרב מעץ הוא

והק. למות א״ע ממילא התה׳׳י) עולם דהוא
 (בכלם׳ הרא׳ש לפברש לומר יש קזנת אחר ובאופן

 ז׳ משה בו שמוז ששנה ש׳י) אות פסחים ערבי פ׳ פסחים
 לתוס׳ שמזגיץ ב׳) (אות שם בק״ג עי׳ בע״ש להיות חל אדר

 ושפתיום שם שכתב ומה מבאן ד״ה ע׳א) ל׳ (דף מנחות
 קביעות לפי דא׳ב משה בתורת התת״ס וכתב יעוק.

 ואין בע״ש שבם m חל בשבת חל אדר ר״ח אם החדזזזיום
 ^יקא משה התחיל ולמה בע׳ש, מדרע; לכתחילה קובעץ

 ולפי שתי׳. מה שם ועיץ ע׳ש, שהוא שבם בר״ח להוכיחם
 רמז ולבן ע״ש, להוכיחן דהתחיל דביץ שפיר אתי הג׳ל
Juש מלאכות קודם

עונג משוס בשבת ויין בשר

 דגיום דדוקא כת׳ח העלה א׳ ס״ק בבלגיא רמי־ב בס׳
 לאכול ביץ ובן עצמו לדחוק צריך בשר שאר אבל

 חיוב הם כי ביב בהן מתענג שאינו אף בשבת ולשתות
 הבשר לו מזיק אם רק לעונג אינבז אם אף לשבת עצמי
נבז לפסור שם הי׳א לדעת רפ״ח כבסי דינו יהי׳ אז והיין

צח
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ס׳. niK רס״ב סי׳ לקמן לעיק והעיר מזה
 ויץ בשר לענין גס המג-א דדעת ברור ולפענ-ד

 לפי אחד בבל שכתב הוא סעמא בתר חיל נדל בברגים
 הוא שנזבעו ביץ יק או בשר או דגים מנ-מ ובזה סבעו

 התענית אם ח״א שם המחודש כתב ובק בו מתענג שאינו
 אתר הולך דהבל הרי בשבת להתענות מותר לו תענוג

 דדא מדדש פ״ל רמב׳ם ועיץ מתענג שהוא במה האדם סבע
 מצאתי זה חולה הי׳ ואם ודל ואם בדיה שם כתב ולדה

 לעונג אלא אמרו שלא הוא ופשוט דל הגאונים בדברי
 מצאתי ובן עונג. משום דהבל הרי צער יהי׳ ולזה שבת
 גאון נחשון ר׳ שכתב קל״ז סי׳ הגאונים מן פסוקות בהל׳
 שלש לאבול עליו יפה נפשו ואק הרבה שאבל ומי ודל

 ואם ובו׳ מצנזער ואינו כביצה לאכול יבול שאם סעוחת
 שלש חדל תקנו שלא פטור הימנה מצטער בביצה בשיאבל
 שמצטער וביק ולענגה שבת לכבוד אלא בשבת סעותת

 ובי׳ג ל׳ תענית שור הבכור דעת ובן ופטור תענוג לו אק
 צ׳ד סי׳ הבדק ושב תשו׳ ועי׳ סק״ג תקע״ב סי׳ המג-א שיטת

ע-̂נ נדו סי׳ שרה חיי פ׳ בשאילתות איתא ובן

לש״ק ה׳ ביום הבגדים לביבום טעם

 שכתב לבוש עיק בלומר מג״א ב׳ מ-ג נדק רמ׳ב בסי׳
 לכבוד בשבת לבנים להלבישם בדי ובר עזרא מתקנת
 בדברי מקורם לפענ״ד המג״א דברי הדבר ובעיקר השבת

 בשבת בחמישי מבבסים הזזיהו שכתב ע-ב פ״ב ב-ק הרא-ש
 לבבס פנאי אק ובע׳׳ש לבנים ללבוש שבת כבוד מפני

פנאי אק ובע-ש הרא-ש שסיים במה המג׳א של וכוונתו

צט



T)השבת משנת

 לתקן לו הי־ שבת כבוד דמפגי תקשה דלא לישב לבבם
ע זה לישב וכדי בע״ש לבבם  לבבם פנאי אין ובע״ש כו
 שיהיו כדי בחמישי תקנו ולכן שבת בצדכי שעםוקין מפגי

 יבבםו שלא כלומר ז׳ל המג״א שכתב תה בע׳ש פגוים
 ודו׳ק. ע׳ש מותר וד׳ בג׳ אבל קפדיגן אע״ש דרק בע״ש
 מבבםין שיהו התקין הוא ה*א Tפ מגילה ירושלמי ועיץ

 לומר עיב המג״א ולדעת ע״ב השבת כבוד מפגי בחמישי
ודויק. שבת כבוד הוא חה בע*ש פגוים ליהיו כדי

לחומרא שבת שמירת

 להם פרע טבח' 'וטבוח ובילקוט ע״א) (ע״א חולץ בגמ׳
 מלכים דרך איך 'והכן* תגחומא, במדרש השחיטה בית

 ששכלר ומכאן היתה שבת ר׳י אמר לחבירו, מיום להכץ
 דהמהרי׳גז לומר וגראה הו>כ ופלא ע*כ השס^ את יוםף

 שהוא אע״פ בשבת בשוחט המהרשד״ם שהקשה מה הביא
 גימא לא ולמה י׳ד) (דף חולץ ע׳י כשרה, שחיטתו במיתה

 מהני, לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא בל
 גימא דאי היכי אלא מהגי לא עביד אי אמריגן דלא ותי׳

 מהגי לא גימא אפילו הכא אבל האיסור, גתקן rעי אעל׳מ
 אמה״ח מכלל רעאה לפגיגו היא שחוסה הבהמה מ*מ

קי״ג). ם׳ יו׳ד העמרמי במשגת (ועי׳ לב״ג
 בשבת דהשוחס המהרשד׳ם המגיה קושיית ולפי
 הי׳ ע״כ השבת את יוסף שמר לא אפי׳ פסולה, שחיטתו

 ואכתי פסולה, שחיטתו בשבת דשוחס בע״ש לשחוט עריך
 המהרי׳גז של תירחנו לפי אבל השס^ את דשמר מגלן
שחיטתו מיתה שחייב אע״פ א'כ אעל׳מ, אמריגן דלא



T)השבת משנת

 אבתי לאכול שרזנה בשר בשר משום אי וא׳ב בשרה,
 והבן וז״ש השבוד את דשמר משום וע׳ב בע״ש, שחטו אמאי
 לפי דהרבותא וי׳ל השבת, את יוסף ששמר ומכאן מע׳ש

 א׳ אות האחנר בבית וע׳ א׳) (דרוש הפר״ד שפי׳ מה
 ב'נ, מכלל יעאו האבות אי היתה ואחיו יוסף דמחלוקת

 וא*ב ישראל, דדץ ס׳ל ואחיו להם ב'נ דדין ס״ל הי׳ מוסף
 וקמ׳ל השבת את לשמור צריך היה לא יוסף לשיטת
 הלבה ורבים דיחיד לחומרא, השבת את ששמר אעפיב
והבן. כרבים,

עמלק לזנירת זונין שבת זבירת ע״י

 זכור וכתיב לקדשו השבת יום את זכור כתיב במדרש,
 האלו מקראות שגי יתקיימו כיצד עמלק לך עשה אשר את

 עמלק לך עשה אשר ואת לקדשו השבת יום את זכור אלא
 היה ומאי המדרש לן חידש מאי וצ׳ב ולאבדו, להממו

 מחית דמצות בתבו דהמפרשים ליישב ונראה ליה, קשה
 חינוך ועיין הזה, בז^ גם ונוהגת לעולם כמוה הוא עמלק
 נוהגת אינה זו דמצוה בתב שהיראץ אלא תר״ג, מצוה
 פ׳ קוראץ אנחנו והגה עיש, וביהמ׳׳ק מלך שיש בזמן אלא

 הנרי״פ ובביאור עמלק מצות אבור בשבת עמלק מחיית
 מגה לא הטעם מה נ׳ט מ״ע לרס׳ג לסהמ*צ פעראלא

 במחייתו העשה נבלל בי המלק דזכירת העשה הבה׳ג
 הורגין אץ הלא ולכאורה מצות לשני זה את מוגה והרימ
 פ׳ לקרות לן והיה בשבת הזכירה לן אהני ומאי בשבת

 זה אבל עב'פ, הזכירה לקיים שאפשר החול בימות זבור
עיקר היראים לשיטת אבל הזה, בז^ גם דגוהג למ׳ד

HP



T)השבת משנת

 תרתי אינו א״כ המשיח למלך להזכיר אלא אינו הזכירה
עמלק. ומחיית שכת דסתרי

 הללו מקראות שני יתקיימו כיעד המדרש שאלת תהו
 השכת כיום עמלק מחיית כאן אץ שכת זכירת דכשיש

 קי׳ח) (שכת ז״ל אמרו יחד.והנח שניהם להיותם וא״א
 דהכל נמזנא נגאלו מיד שכתות שתי ישראל שמרו אלמלא

 יגאלו מיד אז השכת ישמרו שאם שכת כשמירת תלוי
 וא'כ העולם p העמלקים את ויכלה המשיח מלך דכא

 וכקדושתו שכת כזכירת דוקא עמלק מחיית תלוי אדרכה
 rנבfלהר המצות כטעמי עי׳ עמלק למחיית נזכה שע׳י
 rועי לקדשו השכת יום את זכור ורש תקצ׳א) מצוה

 אשר את זכור השני הפסוק יתקיים השכת את שיקדשו
כי׳ר. אבלן ולאכדו להמפלו עמלק לך עשה

עמלק כח נכנע בשבת התורה לימוד ע״י

 ידיהם שרפו כשכיל לישראל בא עמלק דהנה - א״י
 אין ח׳) (ז׳ שמות מכילתא עיץ ברפידעז תורה מדברי
 מדברי י^הם ישראל שרפו לפי ידעז רפיץ אלא רפי^ם
 על אלא בא השונא שאץ לפי עליהם שונא בא לכך תורה
 ויהי פ׳א) י״ב ורב הימים (דברי התורה p י^ם רפיץ
 וכל ה׳ תורת את עזב וכחזקתו רחבעם מלכות כהכין

 מלך שישך עלה דבר של עונשו היה מה יעמו ישראל
 (ע״ס) ב״ב ועי׳ ע*א) (ק״ו סנהדרץ הג׳י ירושלים על מזנרים

 את להכניע זה לעומת זה וא״ב ובו׳ מד׳׳ת המרפה כל
 רק יתכנע ולא וללמוד בתורה להתמיד דוקא צריך עמלק

תבלין תורה בראתי יצה״ר ובראתי התורה, לומדי ע׳י

קב



שבת משנת ה

 ונבר ידו את משה כשהרים ולבן ל׳) (קידושין בעדו
 בשאר בן ולא משה הלך דוקא זו במלחמה ולמה ישראל

 הוא שמשה שכיון אלא בעזנכלו משה הלך שלא מלחמות
 תקא משה ולכן לתורה רק נכנע אינו תגמלק התורה מקוד

 בתורה להרבות צריך דבשבת ובשויע ז״ל ואמרו הכניעו
 שונים בעסקים עסוקים החול ימי בל אשד לבע״ב בפרס
 ודש עמלק למחיית נזכה עי״ז ממילא בתורה שיעסקו וביון
 את זכור תגייץ בראוי בתורה לקדשו השבת יום את זכור
 חן תשואות ובספר ולאבדו, להממו עמלק לך עשה אשר
 העצה ולבן עמלק בשם מכונה דשבחה הבעש״ס בשם מביא

התורה. רק היא היעוצה

ומגוג גוג ממלחמת מצלת מ״ג

 הרמב״ם ושיטת מהראשונים כמה דעת לפי - א״י
 צחר בסי׳ ועי בוס נ׳ב צריבה שלישית דסעודה הידועה

 כמו סעותת בשלש היץ על לקדש בראשית) (פ׳ המור
 שבכהונה החסיד מויר נוהנ ראיתי ובן שחרית בסעודת

 מ׳1וב אועתאר אבד״ק הי*ד בהנא אלימלך יוסף ד מרן
 טנ ממלחמת ניצל סעודות שלש במצות הזהיר נאמר שבת

 הייט לקדשו השבת יום את זכור חיש משיח ומחבלי ומטנ
 אשר את זכור rועי במנחה אפי השבת ביום קדוש לעשות

 שיבא משיח מחבלי ותנצלו ולאבדו להממו עמלק לך עשה
במהרה.



T)השבת משנת

הקנ״ה צצווי שנת שמירת

ל׳א) וט׳(שמות הוא אות כי תשמרו שבתותי את אך
 פי׳ ובן לי n שביא ותרטמו שבתותי הלשץ ל^יק ויש

 איתא דהנה ונראה לי, n שביא ג׳) י׳ס (ויקרא בקדושים
 עלי היו נפשי שנאה ומועדיכם חדשיבם י״ד) א׳ (בישעיה

 שאמר כיץ ר״ע את רשע אותו ושאל נשוא, נלאתי לסורח
 חפץ הקב״ה ואץ נפשי שנאה ומוע^בם הדשיבם הנביא

 לו, שנאוי זה כי ויו׳גז שבתות שומרים בנ*י אמאי א״כ pב
 שבת לשמור מחוייבים ישראל בני דודאי ר״ע לו והשיב

 אותם, שונא שהוא יאמר ואיך עליהם צוה והקב״ה ויו״גז
 החדשים היינו וכר ומוע^בם הדשיבם שאמר ישעיה אבל

 ישעיה אמר לא ולכן לעצמיבם, עושים שאתם והמוע^ם
 הדשיבם רק ומועדי, חדשי או נפשי שנאה ומועד הדש

 אבותיכם שערום לא אשר יו׳גז ל׳גצמם שעושים ומוע^בם
פנחס). פ׳ תנחומא מדרש (ועיץ

 שומרי שהם אומרים אשר מבנ׳י במה בעונ׳ה והנה
 ששמרו כבזו השבת את לשמור א׳א הזה בזמן אבל שבת
 אחד וכל נשתנו והימים שנה אלפים ד׳ לפני השבת את

 בא חה ותרמילו בבזקלו בא זה לעצמו שבת עושה ואחד
 שזה ואומר מבעיר חה מכבה חה לבהב׳נ עד במכוניתו

 בל שומר אינו אבל ש׳ש שירא שהעיקר שלו השבת הוא
 כלום מחייבו אינו הקביה של והשבת בפרטיה המצות
 היפך עושה שזה שונא הקב״ה כזה שבת ובודאי בעונ׳ה

 תדבר ואתה התורה שאבורה מה נראה וזה הקב״ה, רצץ
 בלומר תשמרו שבתותי את אך לאמו־ ישראל בני אל

 שאתבז בבזו ולא צוויתי שאני בבזו שלי השבת את שתשמרו
ימים ששת נ״ב ח״ש נפשי שנאה זה כי לעשות חושבים



השבת משנת

 היינו לד׳ קודש שבתון שבת השביעי ויום מלאבה תעשה
 וזה בזה, רוצים אתם באשר ולא לד׳ מד׳ הוא הקדושה

 ולא לי דוקא הפירוש לי די שביא בתרגום הפיתש הוא
עושים. שאתם מה

דווקא השביעי ביום שבת שמירת

 ל׳א) וגו׳(שמות הוא אות בי תשמרו שבתותי את אך
 מקפיד הקב׳ה אץ אומרים אשר מהאפיקורסים במה דהגה
ק באתה נ*מ ואין בשבוע אחד יום שישבות אלא  ישבות מ

 אמר ועת שבת אותו ויעשה בשבת אחר יום לעצמו ויבחר
 לבם נותן שאני שלי השבת היינו תשמרו שבתותי את אך

 בי הידוע הי^עה וודא השבת את ישראל בני ושמרו ח׳יש
 ע׳ב וינפש שבת השביעי וביום וגו׳ ד׳ עשה ימים ששת
בשלך, ולא דוקא שלו השביעי ביום לשבות מוכרח אתה

שבת שמירת ע״י ית' שמו קידוש

 דמיעום ל״א) (שמות וגו׳ תשמרו שבתותי את אך
 שמרו אלמלא ע־א) קי׳־ח (שבת חויל ואמרו שתים שבתות
 בגלות כשישראל והגה עאלץ, מיד שבתות שתי ישראל
 אלקיבם איה והאפקורסים המינים טועים המצב בשפל

 אבל אלקיהם, איה הגוים יאנט־ו למה מתפללים אגו rוע
ז אז ישראל בני כשיגאלו  וזה מלכותו בעול יכירו בו̂ז

ל בגוים יאמרו אז הילים)10( שאמר ^ עם לעשות ד׳ ה

קת



שבת משגת ה

 חלילה הגחל שמו גם בטיים שאנו מאחר ומעתה אלה
 שאנחנו אות זה אץ תורתו שומרים שאנו ואף מתחלל ע^ז
 ואך תשמרו שבתותי את אך שאמר תה מרעיתו, וצאן עמו
 שתי רק שתשמרו היינו שניים רבים ומיעתז מיעוט הוא

 שעי׳ז היינו וביניכם ביני הוא אות בי תגאלו וע^ז שבתות
v ובולם וביניכם ביני שהוא האות יתגלה t ד׳ אגי בי 

 ישראל ואץ בא, העולם בבל שמי ויתקדש מקדשכם
 תושעון ונחת בשובה שנאמר השבוז בזכות אלא נגאלץ

בבוהרה. רצץ יהי בן אמן פ*ג) ייק־ר במדרש (עי

השבוע פל שגת גגחינת ת״ח

ח בי בוזיב שכותב הסורים לבעל ראיתי  פני עור ק
 פגים קירץ דומה שאינו משום שבוז, פרשת א וסמך משה

 ב׳ר ועי אדם בבל אמרו ובכלל ימים, לשאר שבוז של
 כ׳) (שמות ויקדשהו השבוז יום את ד׳ ברך בן על (י׳א)
 פניו אור חמה ולא אדם של פניו במאור וקדשו במן ברבו

 ונראה בשבוז, דומה שהוא במו החול ימות בבל אדם של
 השבוע בבל שבוז בבחינת ת*ח (בזהר) ז״ל דאבזח לבאר
 סנהדרין גכלרא ועיץ השבוע בבל משה פני עור קרן ולבן
 כבר ליה לדזיו עוקבא למר ליה שלחו ע*ב) ק*א (דף

 בוז בוזיא שגידלתו רבינו במשה ברסרי ועיי״ש שלם בוזיה
 דבוזיב בית בן שהוא כמשה בוזיה אחרינא לישנא פרעה

 שהיה עי״ש ליה לדזיו י*ב) (במדבר הוא נאבץ ביתו בבל
 ומצאתי פניו, תאיר אדם חכמת ח׳) (קהלת דבוזיב חכם

 עינו שנתן תשובה בעל עוקבא מר דהיה אגדה בספר
היתה וא״א בחוא ונפל סינא אבא והעלה אחוז באשה



שבת משנת T)ה

 וכבש לד נתרצית דחקה ומתוך מבעו ללוות נצרבה לימים
 הגר הי לשוק יוצא וכשהי ונתרפא לשלום ופטרה יצרו

 צוציתא נתן ר׳ ליה קרי כך ועי׳ש השמים p בראשו תלק
 האור ע״ש הבא ליה בתבי להבי ה״נ ע׳ב), נ׳ו שבת (ועי׳

 שבת בתפלת רל האר״י בסיתר ועי׳ עליו זורח שהיה
 את רביט משה מחזיר שבשבת חלקו במתנת משה ישמח

 על דקאי משמע שבת) (שער ובפע״ח לישראל האורות
ע״ב, נשמה

קו



השבת משנת

5■**̂( T

 בעציני יקדיס פצינים
קודש שגת זמידות

!!ני

תתקטר גווין ליטשר נהמי גש«ת תתעטר שצינתא
סעודתא) אתקעו - ש׳׳ק (ליל ךצצישין תיצץ

 אתקינו בפיוט הקדוש האר״י שאמר מה לפרש ונראה
 קדישץ) תפוחץ דחקל (סעודא קודם לאומרו שגוהגץ וכר

 וזינין תתקסר סרץ ליססר נהמי בשית תתעטר *שכיגתא
 אפי׳ מהני והוא תשב אותיות דשבת גn^ד דכגישיך

 כהלכתו, שבת להשומר לו שמוחלץ אנוש כתר לעעת
 תתעטר שכינתא ודש התשובה על מורה נמי וי״ו ואות

 תתעטר בזה וי״ו היינו שית ר״ל ליסדזר נהמי בשית
 עטרה ממנה ויעשה מהשבים התשובה שיתקבל השכינה
 מרמז שהוי׳ו תץ ב׳ כשיהיה היינו תתקטר בווץ להקב׳ה,
 כח דנתל חזק בקשר תתקשר אז השבת ונם לתשובה,
 שנהנו חלות ייב של סוד הוא חה ואפשר 7התשובז

 ווין תרי על לרמז השולחן על להניח הק׳ בעזרם יTתלמ
 אפשר ווץ ב׳ שהוא ומה בקין, במו התשובה יטוד שהוא

 ואדדב יראה דקורם ואהבה מיראה לתשובה שרומז
כידוע וי*ו בזנורת חלות לאפות בשבת נהגו ולכן אהבה

np־בלי



שבת משנת ה

 תרי הרי וי״ו בצורת האת ותרי כתיב משגה לדגו דבשבת
 או בזביות א נעשו שזתנות מאהבה תשובה בבחיגת תין
 כמנין חה י״ב הוי חלות ושתי אצבעות הי׳ שמניח ע׳י

 במסתי פסול יש rn שנלא יעקב שאמר שבשעה י-ה שבסי
 בך אחד אלא בלבך שאק בשם ישראל שמע ואמרו פתחו

 אפשר וה^, ע׳־א) נ״ו דף (עי׳ אחד ה׳ אלא בלביגו אץ
 מזה פנים א והיה י״ב במנץ הפגים לחם סוד ג׳׳ב הי׳ חה

 רואה יתיש והשם בברו תוכו להיות שצריך להראות ומזה
מאהבה. לתשובה יתעוררו ועימ ואחור פגים לזה מזה

 ואמר בדינך נעשה מה לקץ אדם שאמר מה י׳ל ובזה
 שיר מזמור ואמר פתח מיד מזתפשרתי תשובה עשיתי

 המדרש דברי אחר במקום פירשתי וכבר השבת ליום
 לקין אה מחלו לא אמאי דלבאורה נראה ובעת התמוהים

ץ וצ׳ל גמורה מחילה שאיט פשר מלשץ נתפשר רק  לא ^
תל הקרא שצווח ובמו מיראה אלא מאהבה שב  עוני נ

 הקב׳׳ה לו עשה ולבן ובו׳ יהרגני מוזסני בל והיה מנשוא
 על מורה שהוא אחת וי־ו היינו כמנחו על וי׳־ו אות סימן

 אבלר ולבן ווץ ב׳ דהוא מאהבה ולא מיראה תשובה
^ היינו ונתפשרתי תשובה עשיתי  אין אבל פשר עשיתי ש

 בן הראשון אדם בששמע ולבן גבלורה ומחילה תשובה באן
 על לו לרמז השבת ליום שיר מזמור ואמר פולח מיד

 לו ויתכפר ווץ ב׳ לו היה ואז קדש בשבת מאהבה תשובה
והבן. בבל עונו

• * *

למוצש״ק) (זמירות יעקג ישועות צוו«
 דארעא, מלכותא בעץ דרקיעא דמלבותא דיתע נראה

 והמנהלים ביועצע מתיעץ זעללך דאתגא בנזלבותא והגה
הגם לפעמים בי עושה המלך שחצה בל ולא המחנה, את

J fקני



השבת משנת

 במלכותא והב*נ ויועציו, שריו לו יניחו לא לוותר שירזנה
 הוא ודר ובמ׳ש שלו, פמליא עם עושה בשהקב׳ה דשמיא

 לא מעולם שבת במם׳ ובמ׳ש משפם יסו לפעמים דינו ובית
 א׳) פר׳ק ברכות (ועי׳ ובו׳ לרעה מטובה הקב״ה בו חזר

 בשהכלדינה אבל כוזיקונם, כששנים דווקא הוי זה בל והנה
 אין אז מלחכלה תנשו גייטות שהפילו למשל חיתם בשעת
 לדזלחם, צו מיד נותן המלך אלא יועציו ענז להתיעץ צריך

 ולבן שלו, הפמליא ענז בלל מתחשב ולא לו שומעץ ובולם
 בהםכמת לישועות זכינו לא בעונ׳׳ה בי היות מבקשים אנו

 יעקב בבחינת הם שאפי׳ יעקב ישועות צוה אבל הפמליא
ח*ו. לבטל להפמליא רשות אין ואז ציווי, שהוא צוה אתה

 יחיד, לשץ ישועה אבלר ולא יעקב ישועות צוה - א״י
 בגלות ישראל שבעונ״ה rב אמנם הרבה, ישועות ולמה
 ועת, שעה בבל מבאן ופענז מכאן פענז הרבה ישועות צריך
 לישועה זכינו לא שעדיץ ביץ יעקב ישועות צוה אמר ולבן

יעקג ישועות צוה עב*פ גדולה
* * •

 דבקרא וי׳׳ל יעקב, עבדי תירא אל יעקב ישועות צוה
 וצריך ישראל, ישועת מציץ יתן מי י״ד) (תהלים כוזיב

 דהבא ב) ישראל, והתבז יעקב ב׳ הבא א)בלדוע ביאור
 והתם רבים לשון הוי דהבא ג) יתן מי אמר והתם ציוה
 התורה מקיימץ שבשישראל תדחג ונראה יחיד, לשץ

 יעקב, נקראין התורה מקיימין ובשאץ ישראל נקראץ
 ואשא עץ בהרף ה׳ לישועת שזבו כוזיב בגאולה והגה

 עליכם אעמיד אז זבו לא ח״ו ואבז נשתם, בגפי על אתכם
אחר צרה גדולות צרות ויהיה מגילה) מם׳ (עי׳ קשה מלך



השבת משנת

 מסבימין ישראל שזבו בשעה יושעו,והנה לאם ולאם צרה,
 בשלא אבל הישועה, ליתן רק צריך ולא הישועה על בולם

 מצרים של שרו שםען כמו מםבימים המקםרגים אץ זבו
 ועוד בע״ב, בפקודה לצוות צריך ולבן ובו׳ עוע״ז הללו
 אבל בב׳א, בולה הישועה באה ישראל דבשזבו יש חילוק

 ישועות צוה ח׳ש לצרה, צרה בץ ריוח יש אז זכו לא אם
 צוה אפיה״ב זבו ולא יעקב בבחינת שישראל ביון יעקב

בכלהרה. שיגאלו עד ישועות הרבה

 השמים אבלור) (פ׳ משה ישמח בם׳ עפמ״ש - א׳י
 דמרך לשבחא םיימתינהו בלום וא׳ת וגו׳ קל בבור מםפרים

 במהרה ופוםק מםיים אינו וגו׳ אומר יביע ליום יום לז׳א
 על זי״ע מליםקא הרה־צ פי׳ ובן ובו׳ םיימתינהו ל׳ש דאז

 םיימתינהו בלום הא וא׳ת המלך אלקי ארוממך הפסוק
 ומסיים פוסק ואינו לע״ו שמך ואברבה לז׳א דמרך לשבחי׳

 ואי עת בבל ה׳ את אברבה בפ׳ הבונה ג׳׳ב תהו
 פוסק שאינו בפי תהלתו תמיד לדא ובר דסיימתינהו

 לשלשולי ובעי במחבז״ל הבונה י׳־ל חה ה', בתהלת
 נ״א) סי׳ או״ח בסוש׳ע (עיץ הללוק׳ה בתר הללוק״ה

 אינו זה דבלא לה׳ ולהלל מלהורות יפסיק שלא ירצה
 המרבה ובל המגיד ח׳ש ובו׳ סיימתינהו דבלום רשאי
 פוסק ואינו להקב״ה) והודאה שבח בו (שיש ביצ׳מ לספר

ובר. סיימתינהו בלום ל׳ש דאז משובח הר*ז בכלהרה
פסחים) ערבי ע״פ (הגדש״פ

 עפמ׳׳ש אחר בסיגנון וקצת למעלה שכתבתי ע׳ד ־ א׳י
 הקב׳׳ה של שבחו ואף במדרש דאי׳ אמור) (פ׳ משה בישמו׳ז
לשבחא סיימתינהו דבלום ואף ובו׳ בפניו מקצתו אומרי׳
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T)השבת משנת

 קדושה משום בחם יש שמים דבגרמי דאף משום דמרך
 וביש ביה הבורא את ומשיגים סנוגו עושי משרתיו שהם
 שבינה השראת בהם דבוק שיהי׳ ב׳ב קדושתן אין כרם

 והוי בתובינו שבינתו דעיקר ישראל משא׳ב בפניו דגיהוי
 הפסוקים בזה ויל׳׳פ ע״ש בפניו שבחו מקצת ואומרי׳ בפניו

 גאה בי הגם לה׳ אשירה וגר משה ישיר אז הים בשירת
 ם״מ דמרך לשבהא סיימתיגהו דבלום קשה וא״ב גאה

 י׳ק חמרת עזי בי בים רמה וחבבו סוס אשר על אשירה
 השרה ושם מקדשא לי׳ ואבני ות׳א ואנוהו דלי׳י זה וגו׳

 שבחו מקצת ואומרי׳ בפניו הוא וא״ב בתובינו שבינתו
 הביא ושבורה דשאלה בסוגי׳ ב'מ השמ״ק והנה בפניו,
 עד שבועה דא״ח זה הוא מבי ^לפי׳ חה הררה בשם

 רחוק דבר על מורה הוא דמלת משום בגזקצת שיודה
 דאמרה דביץ ונראה קרוב דבר על מורה זה ומלת ונסתר
 דברים שני בהודאתו להיות דצריך ילפי׳ זה הוא בי תודה
 ביצ״ם לספר המרבה ובל המגיד ודש ע״ש ונסתר נראה
 זה דהרי משום דמרך לשבחא סיימתינהו משום בזה לי׳ש

 ונראה שקרוב זה בבחי׳ שהוא הקב״ה דהיינו משובח
 מקצת ואומרי׳ בפניו והוי בתובינו שבינתו שהשרה אצלינו

(שם) משובח הוא תה בפניו שבת

 שופר בדיני בשלה״ק האריך כבר התשובה וענץ
 לעומת וא״ב עליו היצה׳ר ירגיז שעי-ב סיגופים ע*י שהוא

 השבת קדושת שע*י שאת יתר לש*ק לו יש התשובה
 תהו היצה״ר להרגיז בזה צורך א אץ ב*ב שגדולה

 והתשובה ובו׳ לו מוחלץ ובר עבירה שעבר האדם הבונה
 שבוז נק׳ ולבך עליו, החנהיר ומרגיז א״ע שמסגף עיי הוא

 בשיק בתענוגים להתענג ויבול אה א'צ דשבוו הגדול
^ ולבן הקחשה מגודל גדול. שיקרא הוא ב
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)השבת משנת r

 מצוה דבר דבבל בספה״ק המבואר עפ״י להיפוך וי׳ל
 ובמ׳ש בו יתגרה שלא לסט״א חלק שיתן האדם ןנריך

 דבאיוב ביהמ׳ק) (ערך בילק׳ח וב״ה תצוה) (פ׳ בזוה״ק
 לגבוה בולה ועולה בולם מספר עואת והעלה כתיב
 ואי השטן עלע שלט לבך לסטר׳א חלק בה ול״ה סלקא

 ל׳ה לש^ גם חלק נותן והי׳ עולות קרבנותיו בל הי׳ לא
 דעתו נתקררה לא המד׳ יתבאר ובזה עליו, לשאט יבול
 ליום נישאת בתולה לפרק שהגיע עד ביסורים אעב של

 משום כתובות) (ריש בגמ׳ אמרו בזה שהטעם הרביעי
 ואין לסט׳א חלק נותן ובזה ג״י בסעודה טורח שיהא שקדו
 דהוי מה דבל בן עשה לא שאיוב ובען בהנשואץ קגזרוג
 שקטה גהה לבן לעלמין סט׳א אתהגו ולא עולה הוה קריב
 וכדי בהם יש טעם מה הדבר נודע אבן בי ביסודין דעתו

 פרקי בשם שסתב אחרי) (פ׳ בחומש ברמב׳׳ן ועיץ זוה״ק,
 שוחד לס'מ לו נותנץ שהי׳ המשתלח לשעיר הטעם דר׳׳א

 טעם ליתן יש ובזה ע׳׳ש ובו׳ קרבנם את לבטל שלא ביוה׳ב
 ודברים ושתו אבול בתענוג להתענג בש*ק עונג למצות
 קטרוג יהי׳ שלא לסט׳׳א חלק ליתן בדי ג׳׳ב שהוא גשמיים

 שאחז׳׳ל הטעם ובזי׳ל השבת, קדושת גודל מחמת מצדו
 צדיקים אץ עומדץ תשובה שבעלי במקום אד) (ברבות
 חלק נתן כבר שבע׳ת יען שהוא לעמוד יכולים גבלורים
 להפריעו בו יתגרה ולא עבירה שעבר בשעה לסט״א

 ומפריע משטץ באץ תמה עבודה שהיא ה׳ מעבודת
 שזכרנו במד׳ המנה ג׳׳ב וזהו צדיקים, בשאר משא׳׳ב

 עונותיו בל א מוחאן תשובה ועשה עבירה שעבר האדם
 ובלב באמת ה׳ את לעבוד יכול לסט׳׳א חלק שנתן ע׳׳י כי

 כן עושה בשבת דגם שבדדג נק׳ ולכך מפריע, באץ תמים
 וראי׳ הוכוזה תה לס׳׳א חלק ליתן בדי נפשו בדשן שמענג

(שם) והבן. למאוד על וגדולה היא רבה בי השבת לקדושת
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שנת השבת ס

ממזון גדצמ ענין

 המקובל החסד הברת אם תשא) (ם׳ הבע׳ק כתב
 מה ועל מה על תתבסל א הראוי הגמול והשבת תעדר

 סובה מביר להיות האדם עריך בן בי והגה עומר, העולם
 אולם סובה, בפוי שיהי׳ ולא א שעשו והטובה החסר על
 המקבל לסובת שהוא מפני ולא וד״א המוסר מחוק רק זה
 או חבירו עמו שעשה לההסד עוד יצטרך לא באולי בי

 נגד בן לא הפעם עוד עמו להטיב ביכולתו יהי׳ לא אולי
 סובה שהוא ^יקא סוב וגו׳ להודות טוב לך בי הקב׳ה

 חסדו על לו ולהודות ית׳ לו סובה מביר להיות להמקבל
 החסד על שמורה אל, אתה וע״ע מעולם בי אבליתו ועל

 חסד לעשות וחפצו שביכולתו היום בל אל חסד בכרש
 לו ומודה טובה כפוי אינו האדם ואם בריותיו עם תמיד

 הודו וו׳ש דבות פעמים עוד עמו שייסיב תקוה יש אז ית׳
 להודות שנזוב סוב, בי מפני p המוסר מחוק רק לא לה׳
 בי יען לו להותת שטוב והטעבז טובה ולהכיר ית׳ לו

 ואם תבזיד חסד לעשות ית׳ ורצונו שביכולתו חסדו לעולם
 יושב להיות יובל אז ית׳ לו ויודה טובה מביר יהי׳ הארם
 ובבל עוז בבל הישועה, ממעיני הגל יתלש אימתי ומצפה
(שם) שעה.
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השבת משנת

ונד, צל״ח נשר לנל לנש נומן
 מקור קדוש ממקוס לאדם הבאה והברבה השפע ועה

 ע׳ד ויעבירנו בעשירות שיבעס שתיק א׳א סהור מקומו
 הבונה הה מסנרא בא והעושר השפע אם רק ודו ^־נו

 ברבה ישלח הקב״ה שאם בממץ, וד יברכך נשא) (פ׳ במד
 ורש העושר לו יזיק שלא הכלזיקץ מן וישמרך אז בממונו

 לחם ומשפיע נותן בעעמו הקב׳ה אם בשר לבל לחם נותן
 יזיק שלא גדולים בחסדי׳ בודאי הוא בל׳ח אז בשר לבל

 להודות השמים לא׳ הודו מעוררו זה אדרבה לאדם
נכץ. ורוח שלם בלב ה׳ את ולעבוד ולהלל

(שם)

 של מקדש של שלחן ק׳ס) (פסחים דחז׳׳ל עפמ׳־ש - א׳׳י
 ופרנסה, לשפע מרמז דשלחן הבונה וביארתי הי׳ פרקים

 דעשירות בפ-א רב שפע משפיע הקב״ה שאץ בזה ורמז
 הצורך כפי p יאמץ לא בקדושיו והן קוגו עיר מעביר
 אבלם את להם נותן ואתה דה'מ כמאמר בפעם בפעם
 קדוש ממקום הבא שפע מקדש, של שלחן ת״ש בעתו

 גותן שאינו חי׳ פרקין של ית׳ העליון של העליונה מברבה
 m ח׳׳ש הצורך כפי פעם בבל ויתן ויחזור יתן רק בפ״א

 (באן בי בפ״א לא אך בשר לבל לחם נותן שהקביה באן
 חסדיו מראה שתמיד חסדו לעולם אלא) בלשץ משמש

(שם) עליונה. בהשפעה המרובים

קטו



T)השבת משנת

 לייי ולא ודם גשר מוגנת לידי לא תצריצנו אל ונא
הלואתם.
 ומתגתם מרובה ובושתם שחרפתם מפני בזה הטעם

דרב). פ״ד בירושלמי(ברבות בדאי׳ מועטת
 יתר שפת הוא לי^ דמלת *לידי- ולא שאמר ומה

 אם אף דב*ו הבונה י׳ל ב*ו למתנת לא באמרו די שהי׳
 לידי לא ורש עמו בל ולבו נותן הוא רעה בעץ נותן הוא

 פנימי, ורגש שלם בלב ולא יםTב רק שנותן ביו מתנת
 בני מתנת אמר ולא ודם בשר מתנת ואמר ^יק ולזאת

 חלק ולא נותן העבור הגוף הוא ודנז בשר הלק רק בי אדם
 חלק גם הי׳ שאא ממעל אלקי חלק שהוא שבאדם הגעלה

 הי׳ ולא יפות פנים ובסבר יפה בעין טתן הי׳ טתן השמימי
 אל נא מבקשי׳ ולבן ובושה חרפה לי^ בא המקבל

(שם) והבן. לזה תזנריבנו

וצד. מטוגה ונשגע מפריה ונאצל
 הנוסח ובן מפרי׳ ונאבל לומר שלא הנר׳א בשם מובא

 משה גבי בגמ׳ שאכזרו ע׳׳ד והוא )rסקט ר׳ח (סי׳ במג״א
 אך ובו׳ צריך הוא מפיר׳ לאבול ובי ע׳׳א) י״ד (סוטה

 זי׳ע חסידא עמרם מרה הגה׳׳ק מאיה׳׳ג rואא שמעתי
 בהם יש איי דפירות הפי׳ תוב״ב צפת בעיה״ק מ״ב אשר

ומזבך אותם האובל ומטהריבז שמקדשים עד יתירה קדושה

קטז



השבת משנת

 ונשבע מפריה נאכל בי נזכה אם וא״ב חומרם וכמנרף
 שהם ובטהרה בקדושה עלי׳ ונברכך ממילא אז מטובה
 ובזה ודפח״ו/ וטהרה בקדושה ה׳ לעבודת אותנו יקדשו

 תקיא ולא במ״ש עבירה עוברי מקיאה דא׳י טעם ליתן יש
 מקדושתה ונהנה הארץ מפירות שאובל דבין אתבם pהא
 קדוש והי׳ סוג בכל ומעורף מזוכך שיהי׳ הראוי p הי׳

 מנשוא עונו גדול לבן ואשם חטא שהוא להיפוך ותהי
 לאכול אסור זה הטעם ומזה גדול, יותר לעונש וראוי

 מקדשים קדושתם בעועם הללו דהמאבלים וקדשים תרומה
 עונו גחל ואשם חטא אלה בבל ואם האדם את ומטהרים

 אל הנגשים הבהנים רק בהם לאכול אסור זר ולבן מנשוא
 מלחם יאכלו המה העולם מן ופרושים הם זריזין ה׳

אלקיך.
(שם)

קיו


