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

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

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

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

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

 היא. בשמים לא שנא' ופירשו וכתובים נביאים ובאוהיא.

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

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

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

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

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

 ור' אמנון ורי )יר( יואל ר' הנקרא 3ינ( לוקני קרוב קרובינו )יב( הצדיק הגדולחננאל
 חסירים וזקנים ליז( ירמיה ור' דוד ור' משה ור' צדוק ור' )טז( חייא ורי מנחם ורי )פו(אוריאל
 ולהיי לברכה כלם וכר רבים נשים וטף רבים ותלמירים הרור )יח( מנהיני הקהלראשי
 זכרוניהם )כא( אבותי ממון טן )כ( בסרטן )יפ( נפדיתי שבתי האני אסן. הבאהעולם
 וכארץ פלומרא )כד( בארץ גלו )כג( קרוביי וגם אבותי ואת )כב( עשרה שתים בןלברנה
 מעיר נשבה פלפיאל )כו( רומיים מלכות שתחת בארץ )כה( נשארתי ואגיאפירקיא
 וקן בספינה והיה בספינות בים שנשבו הסידים אותם עם לונברדיאה ממדינתאויירס
 והנה חלמתי כי גלינו אתה שתתגרל כדיי כי לך אוי הנער לפלפיאל לו ואמראחד
 נכנס לנמל הספינות וכשבאו ראשו על עולה ואתה לשמים ועד הארץ מן נדולאילן

 פלטיאל וזה מלך של רופא והיה שמו ויעקב מומחה רופא אחד חכם לביתפלפיאל
 והמלך החכם יעקב טת לימים הרפואות כל ולמד ]ע"ב[ בשמים מפטם והיההריף
 תלמיר או בן הניה אם ושאל מת לו ואסרו יעקב אחר שלה בראשו וחשהלה
 פלטיאל לו אמר אתה נער כי מממניך אשתה לא המלך לו אמר לפניו פלטיאלבא

 למה המלך לו שאל פלטיאל ושחק כזבן. זה המלך אל לו ואמרו ותזיע רגליךאמשח
 והיאך הרנל משיחת על חמיה הזה הסריס לו אמר לפני לשחוק אין הלא עליתלעג
 לאחר למאד ונידלו המלך ונתרפא : טלטעלה זקנו לו ונפל בביציו למפה זהנסתרס
 פלפיאל לו אמר פלטיאל של שונאו הנכור בנים שנים לו והיו הטלך מתימים
 נשלה אחיך אוהב פלוני מכושי חוץ אותך אוהבים השרים כל כי ותטלוךתתנכר
 ונהרנ פלפיאל עסק לימים עשה וכן לו תתרצה ובזה אחיך להרונ ונייעצהואחריו
 מימות אשפה מלא והיה הטקרש בית לגנות המלך מן וביקש פלטיאל ונתגדלהכושי
 וקיבץ פלטיאל והלך הצהרים עד אס כי לפנותו רשות המלך גתן ולא הרשעפיטום
 ופלטיאל רבים ימים בו מתפללים והיו ובנאוהו עמהם פינהו בעצמו והוא ישראלבחורי
 והספידו מת הוציאו לימים יעקב גנו ושם המלך ברשות באלכמנדריא בנוהמליך
 המלך יעקנ_ובא את להרוג רצו יהודי שמלכו הישמעאלים וכשהרנישו הספקידאלפני
 להשתורר ישראל פרנסי שני רצו שנים כמה ולאחר : כולה לחורשה ורצההנדול
 לישראל מול אין אמת ישמעאלים מלך אמר זה את זה והכו היה כפורים וליל זה עלזה

 בכבודו. לבנותה ממרום רוח יערה עד להחריבה וצוה כאןלהתפלל
 ה' צוה כאשר אתה עשו והנה המלאכה כל את משה וירא מנ( לט לשסותועקפו.

 היה מסתפק וכי שכינה שתשרה )ב( משה אותם ויברך משה את)א(
 ונקדש מנ( כפ )שם וגו' הכפרת מעל אתך ודברתי כב( כה )שם לו אטר והלאמשה
 שכינה שתשרה אמר כך אלא ישראל בני בתוך ושכנתי מה( שם )שםבכבודי
 באהל אלא סיני בהר כך אחר עמו דיבר לא ולכך אחר במקום ולא ידיכםבטעשה
 דבר לרצון שתהא בה שיתפללו התפילה שתהא יתפללו הכנסת בית הבונהמועד

 שצ"ל תראה מסכימים אינם המטפרים ח"פ: ומגיה רמ"א וגמ"ח! רמ"ז לפניט: גי( מאות.ושש
 ליתא. לפגינו )יג( נייע. ובמ"ח: זצ"ל יפנינו: )י3( ופריקים. חכמים רגנים למגיש: )ל(רמת.
 גמ"ח: וטו( ז"ל. הצדיק ה"ר ובמ"ח: הצריק רב' לפנינו: )טה ליתא. ובמ"ח נ"ע לפנינו:)'י(
 )יח(כמ"ח: אוריאל. ור' ובמ"ח: גוריאל .רי לפניט: ,יו( ירמיה. גר' צדק גר' דור ור' משחגרי
 שם: )כ( מרנט"ו. צ"ל י"ל; ובהערה גטרמנ"י במ"ח: )'ט( אמן. הע"ה לחיי ז"ל רבניםהעיר
 שם: )כס( פלרמ"ו. נטם לגו( ז"ל. שם: )כנ( שנים. שם: )כנ( ז"ל. לי"א שם )כ6(ומממון.
 ובמקומות אחר, במקום מצאתי לא הסימן טוף ער הזה הספור כל )בו( תחת. אשרבארצות

 פי"ב. רגח במדבר קמ"ג פשקאי פנחס ספרי פ"א שמיני פרשה ספראה תוספתא )3( ויצרך. עשו כן י"מ )"(תקמו.
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 מיבאן כחס בכל ועסקו שמהרו האומנים אותם ויברך אלא נאמר לא אותה ויברךאחר
 את לברךשצריך

 האומניי
 בשכירות. ואפי' ובזריזות באמונה כשעושים

 נראין 1ה1 יחיד בלשון היו שאלו רבים בלשון תקנו והברכות התפילות כלתקמז.6(
 ורומסני העמים סכל בי בחר אשר יאסר שהעכר יתכן איך כי לשואכאלו

 היה אם וכן קשה אין אז רכים בלשון מתוקנת כשהברכה לכך וקדשני לשוןמכל
 טת לו מת ביום שבו נפש למרי יתכן איך הזה לזמן והגיעני וקיימני שההייניאומר
 ברוך יאמר ואיך נפש למרי והי.ם אור לעמל יתן' למה כ( נ )איוב אמרואיוב

 לא הזה לזטן והניענו וקיימנו שהחיינו שיאמר וכיון הוה לזמן והמעני וקיימנישהה.יני
 אחרים. בשביל אלא לבדבשבילו

 עשר שבעה בין חדש שום אוכלים היו שלא מהראשונים הסידים יש )א(תקטח,ל
 לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו נברך האיך אמרו באב לא'כתטוז

 באב לשי י"ז שבין בשבתות להם כשנזדמן הדש פרי על טברכים שהיו וישהוה
 יהודה כררב כב( אותו כשראיתם שהחיינו לברך לכם היה מאתמול הלא להםאומרים
 כולן הברכות כל ד( ותיקנו ג( כשאוכלו אלא כי לא אומר והוא הדתא קראכשראה
 ונם אחרים על להתפלל צריך חולה אדם אין שאם עלינו ברך רפאים כנון רביםלשון
 אחרים בשביל להתפלל צריך אעפ"כ רעב לו יהיה אם דואנ ואינו תבואה לו ישאם
 וכתיב אחיו בחפא אהד ונכשל בזה זה ערבים ישראל בל ב'( כ"ז )סנהדריןכי

 כמוך. לרעך ואהבת יה( יט)ויקרא
 יצר אשר העולם מלך אלהינו הי אתה ברוך שתיקנו יתכן איך מקשים ישתקשט,

 אלהינו ה' אתה ברוך וכן אתה שאמר כיון לוסר לו היה יצרתהאשר
 אלהינו ה' אתה נרוך וכן קרשתנו אשר לומר לנו היה קדשנו אשר העולםמלך
 שכתב לפ. והתשובה לומר. לו היה רכנתה אשר גבר מצעדי הכין אשר העולםמלך

 פה מדבר כאילו לדבר צריך ידברו וגבורתך יאסרו מלכותך כבוד יא( קמה)תהלים
 הדר וכנוד גבורותיו הארם לבני להודיע יב( שם )שם אומר כך ואחר פהאל

 ה' אתה נ"ה[ ]רף ברוך שאומר מה בו. כיוצא הרבה וכן אחר ידי על כאילומלכותו
 אתר אומר ואינו בנו בהר אשר אומר כך ואחר אתה אמר הרי העולם מלךאלהינו
 ברוך אומר ובחתימה הלשון שמהפנין קרשתנו אשר אומר ואינו קדשנו אשרבחרתה
 צוה הרי יברכוך וחסידיך אצל יאמרו מלבותך כבוד דוד שאמר מצינו שכןאתה

 מלכותך כבור שם על העולם שאומרים ומה מלך אלהינו ה' אתה ברוךשיאמרו
 מלכותך אמר ולא טלכותו הדר וכבוד גבורותיו אדם לבני להוריע עולמים כלמלכות
 לוטר שצריך מכאן ידברו וגבורתך אחר בפסוק שאטר כמו נבורהך אמר ולאגבורותיו
 ברכות ושאר קדשתט אשר ולא בהרתנו אשר ולא קדשנו ואשר בע בחראשר
 פסוק סוף מלכותו 'הרר וכבוד בנוי בית כנגד הפסוק תחילת טלכותך כבוד בוכיוצא
 מפני ממקומך אמר ולא ממקומו ה' כבוד ברוך כתיב שהרי חרב המקדש לביתרמז
 נודע לא חרב שהוא עכשיו מקומו אנה יודעים היו בנוי המקדש שבית זמןשכל
 ואז עולמים כל מלכות הבא ולעולם מלכותך נאמר לכך לטקומו יחזור ולעתידמקוטו
 למלך ה' והיה ט( יד )וכריה לבדו ה' ונשגב יא( ב )ישעיה ליושנה העטרהתחזור

 אחד. ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כלעל

 אוטל ד( טטט"ג. קיטן ע"כ ג( מחרג. 3( ססלכ"ג. ועי' סקי"6 ס" לטיל אמ65 החה"ג.6(
 חסלכ"ג. וק" חקי"6גקי'

 בי. מ' עיחבין )3( סי"ז. תקנ"א סי' או"ח באף'ע הבא )6(תהמתן,
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 את אומרים אין למה הזה העצרת חג שמיני יום את בשמיני)א( אומרים למהתקן.

 המצות חג הוא הכתוב שלשוו מפני הסוכות הנ יום את כמו השמית חגיום
 חג שאומר ומה עצרת השמיני ביום לה( כס )במדבר וכתיב הסוכות וחג השבועותוחג
 באותם סוכות ימי חגג לא שאם תחוגו השביעי בחדש מא( בז )ויקרא שכתוב כמו)ב(

 לו חוצה ולא אותו אותו לומר תלמוד לתשלומין החדש כל יכול השמיני ביום יביאשגעה
 על אחת תיבה תיקנו לא הם כי לשנות אין בתפילות או בברכות חכמים שטבעו כלהרי

 למעיך נכוחות בולם קולות כמה אותיות כמה תיבות נמה יש טעם אלאחנם
 בין המבדיל לומר רגילים העולם שרוב ממטבע)א( הברכות את אדם ישנה לאתקנא.

 אמר לעמים ישראל בין אומר אחד והיה לנוים ישראל בין לחולקדש
 בכל הרי אמרו ואחרים לי להיות העמים מן אתכם ואבריל בו( כ )שם הכתובלשון
 בברית תגדיל השבת יום יקר הפיוט שעשה יהודה ר' שהרי)ב( לנוים אומריםספרד
 ימיהם לרמות לשון דבר ואומרים )ג( לגוים ישראל בין טבריל ויהי וקדשתו וחייםושלום
 לקדר תענו )ו( ששי. ליום מאחר )ה( ערב ראשון ליום מקדשין )ד( אדום קדשי.ליום
 ויהי וקדשתו החיים אל המתים לעדיים עדים ידמו ישיא. בעלי אך )ז( ודישוןהאמת

 לבוים. ישראל ביןמבדיל
 בסוכות עליו יברך פסול יבש שאמרו אע"פ ללולבו חדש הדס לו שאין סיתקנב,

 לשנה לולב יעשה לא שאם הדחק בשעת עליו לסמוך יהודה כררי)א(
 יום שבכל וציצית לתפילין אבל מישראל אבודה מצוה נמצאת חוששין יהיו לאאחרת

 כהלכה. מתוקנים שיהו עד יברך אל עליהם לברךמחוייב
 שמרו א( נו )שם יכרת לא עולם לאות לשם לה' והיה הדם יעלה י0 נח )ישעיהתעונג.

 את ישמרו ד( שם )שם מחללו שבת שומר ב( שם )שם צדקה ועשומשפט
 הדם צריך מחול מחללו שבת שוטר כל להדם צריך ששבת לך לומר סמכםשכתותי
 ועליהם מהם שמריח רברים יעפפנו מריח ואינו יבש שהוא הדם לו יש ואםכשמבריל
 עליו לברך להדליק אשכנז בלשון קין ששמו עץ יקח לא שבת במוצאי"( ברכתם.יברך

 חשבונות. בספר שכתוב כמו טוב ריח להריח צריך ואז רע שריחומפני
 ונורע ט( מא )שם כתיב שהרי כברכתו ומין מין כל עי ברכות ארם וילמודתקנד.

 ברך זרע הם כי יכירום רואיהם כל העמים בתוך וצאצאיהם זרעםבגוים
 מברכיך ואברכה נ( יב )בראשית כתוב )א( באדם הרי מבורך יהא ה' שמברך זרעה'
 זרעם בגוים ונודע ה' ברוכי ה' ברך נאמר לכך מבורך שיהא ה' את כשמברך שכןכל

 וגורו )ב( שלהם במחולות הולכים שאין העמים בתוך וצאצאיהם בהם מתחתניםשאין
 משקם ולא מאכלם אוכלים ואין זכור משכב משום האומות קטני אצל מצויים יחושלא

 סחג"ו. ס" נניפק6(

 לשון להביא לרגנו לו היה ויותר א' ט, חגיגה )3( שע"ב. סי, הלקט והשבלינ"בי סי' הכלבו כתב צן סק"א, גמ"ז וע"ש ס"א תרס"ח סי' או"ח בש"ע הב"י פסק כן )6(תמנ,
 אלא הם שמונה והלא הם שגעה וכי ימים שכעת לה' חג אותו וחסתם היו: פ"א חגיגההירושלמי

 האחרון שיו"ט מלמד אלא "תחגוהו" ת"ל ומה שבת רוחה חגיגה שאין למדנו שכגר תהם, שגתצא

תשלומיי
 עמרם רב נסדר וגם נאמר, ד"ה שם חגיגה בתום' מובא חג, נקרא שמ"ע כי הרי לראשון

 הזה. העצרת חג שמיני יום אתכתוב
 ועלייהו ס"מ: תקון זוהר בתקעי אבי לעמים ישראל בין איתא: א' ק"ד בפסהיט גם )6(רנקנא.
 ונמצא ע"ס סי' ז"ל רשי"ל של ברימאן הוא )3( לגוים. ישראל בין בהגדלה אתמרי

 מאחור שם: )ס( מקרס. גדיוואן: )ד( דבר. אך האומרים : גדיוואן )ג( קמח. פי' תיטריבמחזור
 א'. ביום ואלו ר ביום שבתם עושים שאלו והישמעאלים הטלרים מלג להוציא ל"ז: ס" כלגוועיין

 ישיא. האמת בעלי איך : שם )ו( ודישון. קדר תעתוע שם;)ל
 ב'. ל"א סוכה )6(תענב.

 ופרש"י ספר ללמדו הינוק להם מוסרין ואין ב': ט"ו זרה עבידה )3( באברהם. צ"ל )6(תקנה
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 ומתעטפין נכרי מלבוש לובשין ואין )ד( ובלורית קומי ממפרים שאון )ג( יכירום רואיהםכל
 יכירום רואיהם כל במילה כלומר אברה"ם כגימטריא ה' ברך ה' ברך זרע הם כיבציצית
 יכירום רואיהם תפילי"ן ]ע"ב[ אילו בגימטריא הים כ"י יכירו"ם )ה(רואיה"ם תפיליןונושאים

 בנוים ונודע ומכירו אמות ארבע ברחוק תבירו את שרואה כל בתפילין כאחרים הלכה)ג(
  ה' ברך ורע הם כי אמר למעלה ועוד המה ה' ברוכי אמר לכך אתם וצאצאיהםזרעם
 יהיו מבורכים  שהאבות כענין המה ה'  ברוכי  ורע בג( סה )ישעיה הלשון היפך בךואחר
 הברית את לך ונו' ושמר יב( ו )שם מאבותיך והרבך והטיבך ה( ל לדברים וכתיבזרע
 אתם וצאצאיהם קטנים כשהם בעמים וצאצאיהם וכתיב לאבותיך נשבע אשר החסדואת
 חייא רי )ז( וכן תורה שמלאים עד לצאת אותם עזבו לא כי אבותיהם תורת שלומדיםעד
 יתיר בכורות  יתיר חנה בר בר ולרבה ולהורות לדון רשות רבי לו  שיחן רב עלאמר

  בתוך ישיבה  לראש  שלחם  צרכם כל  שיקמרו  ער  אתם צאצאיהם ללמורכשצריכים
 קנסות. ריני  לרוןהעמים

 פניך למה לו אמר שנים כמה בפני שמת מי את  שראה באחר מעשהתקנה.י(
 אמר מה על לו שאל בגיהינם אותי שדנין לפי לו אמרשחורות

 אמרו המען  וברכת הפירות וברבת  המוציא  ברכת בכוונה לברך  מרקרק  הייתי שלאעל
  שמשפט סבור הייתי והלא לו אמר בכוונה לברך רצית לא  ולבוראך כיוונת  להנאתךלי

 אמר )א( אותך דנין ועדיין מת אתה שנים כמה ולפני חרשים עשר שנים בגיהינםרשעים
 חדשים. בי"ב כמו חזקה בפורענות אותי דנין איןלו

 אסורות השחורות שחורה נפל לבנות וחמשים שחורות תאינים חמשים )א(תקנות(
 מותרות ושהורות אסורות לבנות לבנה נפלה מותרותוהלבנות

 כיון סיקל יהושע ור' מחמיר אליעזר ר' ובזו זו את זו מעלות נפלה מה יודעכשאינו
 ואחר שהחיינו קטנות אדומות על בירך אם גודגרניות הרי מינין כשני ושחורותכנלבנות

 שחורים על ובירך קרם אם וכן שהחינו השחורות על עור לברך צריך שחורות ראהכך
 ארוסים שכן וכל שוה שפעמם אע"פ )ב(  שהחיינו יברך קטנים ארוסים לו נזדמנו כךואחר

 ושחורימג(. קטנים ואדומיםגרולים
 שלא ראשון מעשר או טבל שהוא נודע או תרומה היתה וטמאה היה טמא אם)ג(

  לתוך פשפש טעם שטעם  או כפרו שלא והקרש  שני מעשר או תרומתוניטלה
 יפלופ. וה הריפיו.

 ואינו ויברך ידיו וירחוץ אחד לצד יסלק )א( ידיו נטל שלא וזכר לחם  שבפיו מיתקנו,
 ולא ושכח פבל ואם  )ב( יבלע  המוציא הוא אם עוד המוציא לברך צריך.
 כך ואחר יבלע ידים נטילת על בירך ולא המיביא בפיו  אם עור לטבול  צריך אינובירך
 המוציא ומבירך לאחר ידבר לא יאכל אלא המוציא עוד לברך יצטרך ולא 'דיויטול
 משקה אותו שישתה ער  המשקים ע4  שבירך מי ידבר לא וכן לחם כזית שיאכלעד

 עליו.שבירך
 הוא יברך אל אשכנז בלשון הושענא שעול לו יש והגרול שאבלו שלשהתקנח.

 ט"מ. ג( ססנ"6. 3( מ"ג. סי' קוף ותפק6(

 פ"א: פיסקא ראה ספרי )ן( א'. פ"נ קמא בבא )ג( זכור. משכב משום מוסרים: ואיןד"ה
 הגימטריא יהיה וגזה הרי"ש אחרי וי"ו ראיהסבלא צ"ל )ס( קע"ח. מי, ביו"ר מובא להם תדמהשמא

 א'. ה' סנהדרין )ו( ב'. ט' ברכות )1(מכוון.
 חרש. י"ג רק אינו עונש כי והעלה בזה שהאריך לרביעי פל"ח עקשם יעיין )6(תזכנה.
 מ"ב. פ"ח תרומות)נ(י בזה. שהאריך ל"ז סימן ח"ב או"ח יעקב שבות יעוין )3( מ"ט. פ"ר תעמית )6(תקנו,
 מק"ג. י"ס סיטן ימי ש"ר יעיו )3( דמימאיס. במירי ב': ג' ברנות )6(תקנז,
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 הרבה הוא שיפסוק יתכן לא כי הוא יברך ואל לברך ממנו לקטן יניח אלא המזוןברכת

 ממהינים. ואחרים רוקק ויהאפעמים
 רבים והנה כלע"ז הושמא שעול לו יש המזון ברכת מברך שאינו אחד ואםתקנט.

 זה שימיים עד לשתוק לול המברך ואין המזון לברכת ושומעיםשאוכלים
 יברך. בעצמו והוא למברך ישמע שלא מוטבהשעול

 מדבר הוא במאכל הנעימים רבריך ושחת תקיאנה אכלת פתך ח( כנ )טשליתקם,
 אלא אקיא כך  ואחר  אברך יאמר לא  להקיא שחפץ מי אלא בדברים ומסייםוהותם

  יברך שאם תחילה שיקיא עי  יברך אל להקיא  ורוצה  ארם אכל  ויברך יריו  וירחוץיקיא
 לו אין ואם יברך כך ואחר צרכיו יעשה לנקביו שצריך מי וכן יקיא שיברך בתוךשמא
 לו יש לאכול מאס שבירך ואחר מאכל דבר על שבירך ומי )א( יברך ידיו לרחוץמים

 לבמלה. ברכה יהא שלא שיקיא אע"פלאכול
 יברך שאם הפרי שיראה עד עליה יברך אל אחד אנוז לו שיש אדם )א(תקמא.6(

 ח( מה )ישעיה לבטלה ברכה נמצאת בלה שמא האסו ישבר כךואחר
 דבר כל הרי בו ברכה כי תשחיתהו אל ואמר באשבל נ"ט[ ]דף התירוש ימצא 3(כאשר

 פוגם. ומעם תשחת)ב( בל משום עליו עובר ברכהשטעון
 אל לאדם אמרוד( חולין. לומר צריך ואין ישפך שנתנלה תרומה של יין ג(תקמרי.

 בירך וכבר הוא התקופה בעת שמא התקופה עתה כי )א( טים עתהתשתה
 על בירך ואם יברך ואל ישתה ואז התקופה עת שעברה בטוב שירע עד ידבר ואלימתין
 יג( קטז )תהלים השארס( וישתה המים מן מעט ישפוך )ב( בעיר יש שמת ושסעהמים

 אקרא. ה' ובשם אשא ישועותכום
 שופך היה המזון ברכת כשסיים בקנקן היין והיה המזון ברכת מברך היה אחדדוקםג.

 משלו שאכלנו נברך כשאמרת לו אמרו הגפן פרי בורא ומברך בנוסהיין
 היין בעיניי ונמאס ביין יפלו שמא זבובים כשיש להם אמר הכום את לשאת לוהיה

 באחרונה. אלא אמונ שלא טוב לכךלשתות
 מים לשתות חפץ אם אלא טים שופך כך ואחר יברך לא מים לשתות הצמא םד,לתק

 יברך. כך ואחר ישפוך הכלימן
 על ויברך יקנח בתבשיל מלוכלכות ידיו אם לשתות וצמא אובל כשאדםתקמה,י(

 ה'. את וברכו קיש יריכם שאו ב( קלד )שם וכתיב וישתההמשקה
 נלא בריא אצבעותיו בראשי רק שחין מונה היר גב על או ידיו שכפות מיתממו.

 לא כן אם אלא לאכול האמור בחלב השחין על ימשח לא בהן ואובלשחין
 ט5"סריו סקק"ג 1D'P קוף גטי תכ6ן ע"כ. ס( סחני. ד( ססנ"ג. נ( ססג"נ. 3( סחנ"6.3(

 ס"ס. ו( ססג"ס. 1( סססס5"ו. מימן לקמןכפ51

 ר"ו. סי' או"ח שו"ע ריי בשם הב"י כ"כ )6(תהם.
 תחמה של מיין לימור נוכל הטעם נפגם אם ור"ל זה שאחר לסי' שייך חלו תימתי שתי )3( השלייה. בשם זה הביא סק'ד ר"ג סימן והמד"א צ"ג דף נשל"ה מונא )6(תהמא,

 חולין. לגמר צריך ואין אותו ששופכין ב'( קט"1 )ב"קשנתגלה
 הלכות סיימתי בהגהות כי להעיר ויש ר"1, סימן סוף אברהם נמגן מובא זה רין )6(תהסב,
 1' בליל התקופה מפלה בשבת כאחד פסח שאירע מעשה : כתב פ"ה ומצה חמץי
 מצוה שומר רכתיב: טשום ההקפיר שאין פירש ז"ל חסיד יהורה ר' הרב כי חשו לא ואעפ"כשלפניו
 כתב: המצות לישת מים הלכות ובמהרי"ל שעה כל פרק סוף כמרדכי זה ומשא רע דבר ידעלא
 סימנא משום שהוא אומרימ ויש י"ר: סי' תרכ"ד ליק הגשנימ ובתשובות הנס. על סומכיוראיז

 סדר וכאגוררהס גו' הקל דגר שהוא במים התקופה בראש להתחיל רוצים שאגם לפיבעלמא
 חמד ככרם שנרפסה השבת כאגרת הם הראב"ע )דברי הראב"ע בשם הביא ב"ז דףהתקופות
 סימן יו"ד בט"ו השא הוא בעלמא ניחוש כי השיב גאון ר"ה כי שכתב 164( צד רביעיתחוכרת
 ?ריך שאין משמע מכבריו ג( כוי. כשתא תקופין בארבע רתנש א' פ"א יתרו זהר ויעויןקט"ז,

 ס"ה, של"ט מיי יו"ר עיין ההיא בעת בתלוש שנמצאו הטים כללשפוך
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 יד בית לו שיש כן אם אלא השחין מפני היד לרחוץ יכול שאינו כיון יד באותהיאכל
 בחלב. המאכל יבע פן ירו על שוך ס~ש אשכנז בלשוןשקורין

 של כוס ולקח שו"ך הנ"ט אשכנז בלשון שקורין יד בית ימין יד על לקח אחדתקסז.
 מוכה ימיני יד כי לו אמר בן עושה אתה לטה תבירו לו אמר ובירךברנה

 חבירו לו ואמר בימין והקרבנות אשא ימין )א( כוס וכתיב ימין טעון ברכה של וכוםשחין
 הרואה ועוד מעוטפת כשידו בימין שמכשיר תנא ואין בשמאל מכשיר שמעון ר' )ב(הנה

 בשמאל. קח בריאה שמאלך שיד כיון שנין מונה שידך יודעאינו
 ברכת לברך ברכה של כוס יקח לא שו"ך הנ"ט שקורין יד בית בידו שיש אדםתקטח.

 שהיה כהן )א( שהרי שו"ך הנ"ט שקורין יר בית מידו שיסיר עדהמזון
 שלא להזהר אמרו תורה ספר לכרוך אבל ידיו נקצצו עבודה ועובר כשיראין ידיוכורך
 ינביהנה NSW אלא  הבגר לה שכורך ועוד כך כל מהורה אינה היד כי תורה בספריגע
 אבל ערומותביריו

 אמרו~
 רברי )ס בה שמראה מפני בימין מקנח אינו למה כשמקנח

 שכורך בגד כפיהם בנקיון רחצו ולא טבלו שלא החזנים אבל בה ואוכל בה ושותהתורה
 ער הארץ מן לחם המוציא אדם יברך ולא לקורא. ומראה לאצבעו מניה תורה ספרבה

 יד. ביתשיסיר
 היית לא כשאכלת לו אמר המזון ברכת לברך ממהר היה שאחי שמע החכםתקמט.

 אצלי קטנים כשהילדים לו אמר ממהר אתה מברך וכשאתהממהר
 שורר איני לו אמר קורם מעליך ותרחיקם לו אמר צרכיהם יעשו פן ממהר אני ליבקרוב
 מצפה. אני ולירה כמעות מושלת ואשתי בי חוששין אין והשפחות הבית ובנניבביתי
 בפיה. ונותנין כרחה בעל פיה פותחין השם שנמחק לאחר )א( 6(תקע.
 אחר פרי בפניו היה ולא העץ פרי בורא עליו ובירך תפוח אדם נפני אם )א( 3(תקעא.

 שבירך מה על אלא יאכל לא יפה אחר פרי לפניו בא שבירךואחר
 זה. על גם יברך ברעתו היה שלא כיון זה על שבירך לאחר פרי לו יבאואם
 שהיה והכיר היין ברכת ואמר יין שהוא וסבור שכר על או מים על בירך אםתקעב,

 ידע ומיד לבטלה האדם מפי שיצא שם בה שיש ברכה וכל מים אושכר
 ועד. לעולם מלכותו כבוד שם ברוך יאמר)א(

 במוצאי הנר על בירך אם כגון לבטלה ברכה אחר אמן עונין אין )א( ]עייב[תקעג.
 לבפלה. שהן בהן כיוצא בשבת ברכות י"ח אמר או בחשךשבת

 זוכר ברוך ואמר והזכירו מי ובא כשנזכר שנהנה גדול דבר שכח אחד יהודיתקעד.
 יהודי היה אם אפילו חבירו לו אמר שהזכירו בלבו ששםהנשכחות

 ואחר שכחת אם יודע שאינך זוכר )א( בעצמך כשאתה אלא לברך לך היה לאמזכירך
 להנאה. לי בא מקום טבל לו אמר שכח לא או )ב( זכרתכך

 ש"נ. 3( חסת"ט.6(

 כום nwo אצבען בחמש לאתייהבא צריך ונג"ד כו' נימין ונותנו ש"ז: תקוןזהי בתקוני יש"ש הטס להגגיה שצריך זה מפסוק יליף א' נניא בברכות ישועות. צ"ל )6(תקםז,
 דין ומובא כו' אחר דגר ירי על לקיחה אס א': ל"ב סשה ויעוין ג' ט"ו זבחים )נ( אשא.ישועית

 ממהר"ם. הגה"ה בשם סק"1 קפ"ז סי' גמג"אזה
 וגאדר"ג חורה טעמי איתא שם במרכות )ג( א'. מ"ב ברכות )3( א'. ג"ז פסחים )6(תמסח.

 טקוטו. ושם תק"ם ס" סוף אחר אלא לכאן ענינו אין זה סימן והנה א'. כ' סוטה )"(תקע. תורה. כברי איתאפ"מ
 השקל. כמחצית ויעפש ר"ו סי' סוף גמ"א שבא )6(תהעא.
 ח"א. פ"1 ברטה ייישלמי )6(תתעב.
 הט"ו. פ"א ברשת הלכות גרמב"ם מובא 'ה ג'ו )6(תולעג.
 שכח. לא תוא אבל צ"ל )3( לטחוק. יש אלו תימת ג' )6(תקעך,
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 לו יש אם אבל ששכה מה בזוכרו הנאה לו שאין ששוכה על אדם יבוך לאתקעה.

 מלך אלהינו ה' אתה ברוך )א( יברך אז כשזוכרו דבר כאותו נדולההנאה
 היו הנאה לו שאין רבר על שאפילו וכשראו הנשכחות כל ומזכיר הכל זוכרהעולם
 ששכתו ועצב תורה של טעם אדם שכה אם הנשכחות זוכר ברוך לומר התחילומברכין
 וכתיב וגו' ברוך יאמר ומוכריהן ה( יא )זכריה כתיב שהרי יברך הזכירה על ושמהוזוכרו
 שש קמב( קיט )תהלים מפנינים היא יקרה יד( שם )שם מהרה טוב כי יר( נ')משלי
 לך אלוה או מתנה לך אתן ליהודי גוי יאמר אם אבל רב שלל כמוצא אמרתך עלאנכי
 אבתינו אלהי ה' ברוך כה( בז )ו עזרא שאמר ומה ישקר שמא יברך לא שתרויחמעות
 לפני הסד הטה ועלי בירושלים אשר ה' בית את לפאר המלך בלב כנאת נתןאשר
 עזרא עקרא. טורא לעקר מלכא אמר אי הגבורים)ב( המלך שרי ולכל ויועציוהמלך
 בירושלים אשר ה' בית את לפאר המלך בלב כזאת נתן אשר אבותינו אלהי ה' ברוךאמר
 בעיני  הן  שמצא מי הרי  והגבורים  המלך שרי ולכל ויועציו המלך לפני הסד הטהועלי
 ועשה עני שהיה ראובן כנון יהודי ואם )נ( ממנו ליהנות מבקשים ואינם והשריםהמלך

 לטובה. עלי פלוני בלב שנתן ברוך לברך צריך טובה עמושמעון
 לא ככה המלאה בבטן כעצמים הרוה דרך מה  יודע  אינך  באשר ה( יא )קהלתתקעו.

  אשה שבמעי לעובר הרוה הקיש הכל את יעשה אשר האלהים מעשה אתנרע
 בירך ולך קח לפניך רבקה הנה שאמרו קודם אברהם כעבד אדם יעשה שלאלומר

 אשר ה' אברהם שאמר מה על אלא בלבד דבריו על ולא דבריו על סומך והיהלהקב"ה

 הדבר יצא מה' שנאמר אברהם אמרו בנביאות אתך מלאכו ישלה הוא לפניוהתהלכתי
 ואמר הרוה ונשבה הנשמים על טתענין היו אם וכן הדבר שינסור עד יברך לא אחראבל
 אהד לו  ואמר  הרה שאשהו מי  ובן  יברכו אל  ברנה נשם  יביא הרוה  שוה יודע אניאהד

 מעשה וכן בן שתלד עד יברך אל זכר תלד אשתך כי ודע הרה אשה מה לרעת בקיאני
 כבר עשויים כאילו יעשה אל דברים בשאר או  כלראי ירי על  ארם  יאמר אםהאלהים

 לישראל. טזל אין שהרי נעשו לא כאילואלא
 תהילה שיברך ער למבשרו טובה יחזיק לא בן לו שנולד בשורה לו שנא מי 6(תקעו.

 וכר. בן שהננולמי
 הטנופת במקום או במרחץ מצא אם להבירו טובה בשורה להמד שירע מיתקעח.נ(

 אינו שהשומע כגון ה' ברוך ויאמר יברך מיד לו יגיד אם יודעוזה
 לו יאמר ואו יריו  וירחוץ שיצא  ער  ימתין  הטנופת במקום  שמים  שם מלהזכירחושש

 יברך. וכשיצא מיד לו יאמר הוא  צריףואם
 האמת דיין ברוך ברכות שתי ובירך כחפצו שלא אשה נשא אהר )א( איש 4(תקעת.

 כהפצו שאינה אשה לו שהזמין האמת דיין ברוך והמטיב הטובברוך
 למי דומה אינו זה לו אמרו ממון לי  שנותנין והמטיב הטוב וברוך ברצון לקההושלא
 שבידי לפי והמטיב הטוב  וברוך  האמת דיין ברוך  שמברך  ויורשו  אביו שמתששמע
 נרמו עניות דיקדוקי אמר אותה לקהת למה היה בידך אתה אבל אביו  שטת הואשמים

 סססכ"ו. סי' לקטן וכפול ספ"3 ג( n~WDD. 3( הספרו.6(

 3"ב זרם עבייה שאמרי מה יק סיאנס 1 יי גיצה )6(תקעה.
 ה לברך שאין סרק 3'ג

 שגעשה מה פכירת כספים השמטת כסו מעשה בו שאין שדבר פלאט בן ר"י בשם האבודרהם במ"שוו
 צ"ל )ג( בי. ג' גתרא נבא )ג; עליהם. לברך אין וכה"ג שבת וזגירת עמלק שעשה ומהלמרים

 שהחיינו ממרכין אין למה נשאל גהלמ"ט המגי"ח והרב סק"א, רכ"ג ס" בסג"א מיבא מסתקעתי
 האמת. דיין ברוך יברך לא למה שואלני שאתה עד והשיב אשה נשואיעל
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 ולכך לאיש אשה אייו נחרין הוולד יצירת קודם יום ארבעים )ב( כי הנזירה פי על וגםלי
 האמת. דיין ברוךכירכתי

 לדבר יודע ואינו לו שנעשה הוא הארץ עם ואם להודות צריכין ארבעה )א(תספ.
 אמן. אחריו ועונה )נ( הבקי או עליו אביו יברך קטן6( )ב(או

 ברחוב ניסן ביומי חכם ס'[ ]דף עבר ע"ז בהצר עמדו זהם דמלבלבי אילניתקפא.
 אלה על אברך לא לו אמר )א( חכמים שאמרו ברכה נברך לו אמרכנגדן

 וכוי. פובות בריות שברא ברוך וברכו אחרים אילנות שהיו במקום והלכואילנות
 שיסיים לאחר המילה לאחר עד לשבח עלינו אדם יאמר אל )א( המילה ביוםתקפב.

 הברכה. ציבורשליח
 אחרת לעיר וישלחו אותו ויניחו למול שיורע בעיר אדם יש אם שלים בשעתתקפג.

 שלחו אשר אותו אחר ישלחו לא הסכנה ובשעת למול אחר אדםאחר
 בספק לילך ארם יכול אם השואל ושאל שהניחוהו ישלחו אותו אחר אם כיבתחילה
 שהיה זמן כל לומר יכול אם או הדרך במכנת מספק וליכנם אחריו שלחו אשר למקוםסכנה
 מאותו יותר בסכנה איכנם למה עתה גם למול יהודי אחר אחרת לעיר שלחתםשלום
 להקפיד לו אין יהודי אחר ששלחו מה על שמקפיד חומא הוא כך שאומר זהיהודי
 למולו כדי מכנה במקום ללכת מחוייב המוהל אין גם ונוטר נוקם להיות לו איןועור
 המוהל שכן כל בזמנו אותו מלין אין חמה אחותו אם הוולד שהרי )א( השמיני ביוםבזמנו

 סכנה. במקום את ללכת לושאין
 ומוחזק אומן אם כי יקח לא אדם באהבת למול בן לו יש אם יזהר אדם כל לתקפד.

 אהבת בעבור יתחתן לא או למחלוקת יכנס לא ארם אהבת ובעבורלכך
 יהא ולא אהבה. שום בעבור לפניו הצלחה לו שאין לבנו מלמר ישכיר לא אואדם
 ואל להם. ולא מורם האמינו )א( לו כי אחרים לו שנילו נסתרות לו שינלה אוהבלאדם
 ואשר שונא שהקב"ה למי אלא לשנוא אין כי חצירך אהבת בעבור אדם שוםתשנא

 אהוב.אוהב
 הברית ומלאך א( נ )טלאכי שנאמר הברית מלאך נקרא לטוב זכור אליהותקפה.

 היתה בריתי ה( שם )שם לוי את בריתי ד( ב )שם חמצים אתםאשר
 לו וסמך בו חפצים אתם אשר הברית ומלאך הוא צבאות ה' מלאך כי ז( שם )שםאתו
 לאליהו כסא שעורכים לפי )א( ההגונים לברית לוקחים היו מתחילה ושתך ג( ג)שם
 וסמך הברית בעל הרשע שיהא יתכן ואיך 'הות כסא היחברך כ( צד )תהליםואומר
 ממהר במכשפים ממהר עד ה( שם )שם מצרף כאש הוא כי ב( ג )מלאכי הבריתלמלאך
 להמיתה תמהר אלא להחיותה תתמהמה לא תחיה לא מכשפה יז( כב )שמות שנאמרוזהו
 חטא ולכך תנצלו פן תעכב שלא נשמה כל תחיה לא פז( נ )דברים וכן עוד תנשףפן

 ונסו השלל אל ותעפ יט( סו )ש"א שנאמר עמלק ברחו שוללין שהיו בעורשאול
 חסקע"ח. כקי' הו6 תנופק f~PDn קי, לקמן כפול 3( מחסחלי"ג. קיי לקמן ,ס כמין6(

 א'. ב' סוטה)3(
 ב'. מ"ג גרכות )6(תיקפא. אמן. כתרייהו רעני צריך לא בי: נ"ר ברכות )ג( יעדת. אשתו על וכן שנתרפאי קטן בס נשביל הגזטל תגרך דאב ד' סי' ח"ד נ"כ/התשנ"ץ )3( ב,. נ"ד ברטת )"תקפ.
 מילה. הלכות המהרי"ל כתג וכן המנהגי וכן לשבח עלינו קודם שמלין מנהגים בהגהת כמוג : סקכ"ד רס"ה סי' יו"ד יש"ע )6(תלובב.
 בשבועה. מהימן לא האי בשבועה לי מהימנת את : ב' י"א ב"ק שאמרו מה כגון )6(ת"פד. א,. קל"ז שבת )6(תקפג.
 כרסייהו דא בפומיה ולאדכרא כרסיא ליה לתקנא ואיצטריך : א' י"ג הזוהר וגחקדמת כו'י הגרית למלאך כגור מושב עושים שיהיו חכמים התקינו מכאן : פכ"ט דר"א פרקי )6(תמשה.
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 כסף ומפהר לשקר בנשבעים מצרף וישב במנאפים וכבורית גמכשפים מצרף כאשמקצתן
 מטי וכסף ידו יתום על מניף כזהב אותם וזיקק אלמנה מענה וטהר שכיר שכרבעושקי

 נותנים היו הברית מלאך יבא הם צדיקים אם לומר הברית מלאך אצל סמך אילו הריגר
 הברית בעל יהיה אם אבל אצלו הכמא ע4 וישב הברית מלאך שיבא כרי להנוןהבן
 לך תטע לא כא( סו )דברים וכתיב אצלו הברית מלאך שישב יתכן איך הגון ואיטרשע
 היחברך כ( צד )תהלים וכתיב לך תעשה אשר אלהיך ה' מזבח אצל )ב( עץ כלאשרה
 יהיה לא ואליהו צדקה ונזתנין סעודה עושה הברית שבעל )0 מקומות ויש ה11תכסא
 שאמר אע"פ צדיק יהיה כן אם אלא יהיה לא רשע יהיה אם והילד הרשע שישבמקום

 בני כל ישראל עם ה' אין כי ז( כה )דה"ב שנאמר שם הוא באשר י0 כא)בראשית
 אבל הברית במקום שהוא מכלל ישראל בני בריתך עברו )ד( כי י( יפ )מ"א וכתיבאפרים

 הברית. בעת שם שיהיה יתכן איך נוי מעשה תפרש )ה(אם
 תראה אם מצוה3(. כמת  שהיא לפי בה תדרש אותה דורש לה שאין מצוה 6(תקפו,

 שאין לאותו תן אתה  נותנים אין ולאחר  נותנים לאחר  הנוגיםשנים
 ואמותיו אבותיו שמא  נותנים אין למה הגונים  ששניהם  וכיון כולם כשר שבר וקבלנותנים
 אין הגון שאפיקו  במול שנולר יש או  פובים  לעניים 4תת  ימהר עוסקים היו לא והשל
 שאיפסו  האם או האב בעזן שהוא  ופעמים לו יתש לא  הרבה צועק אפילו לונותנין
 יזכר יד( קפ )תהלים שנאמר ואמותיו אבותיו עון בשביל ופעמים רל צעקת משמועאונם
 ופעמים ליתומיו חונן יחי אל יב(  שם  )שם  וכתיב תסח אל  אמו וחפאת ונוי אבותיועון
 נם יענה ולא יקרא הוא נם דל משמוע )א( אזנו אוטם יג( כא )משלי שנאמר עצמועון
 הזהירם ולא ממנו מקבלים והיו להחזירם ובידו חפאו אחרים ופעמים בניו לרבות)ב(

 4שאינם  הרבה שיתנו )ס כרי ומניגלים  העיר  אותה על פורעטת נמר כי המר עוןופעטים
 שננזרה הפורענות מן להגן ונות  להם יהא ש4א נרי לע"ב( מעפ יתנו  ולהגוניםמהוגנים

 עליהם. להנזר שעתידה אועליהם
 אמר לחתן שושבין ולהיות ברית בעל להיות אחי לחסיר שבקשו מעשהתקפז.

 ואני אתכם ויאהבו לאחרים תבקשו אוהבים 4כם לקנות מוטבלמבקשים
 טוב שכר אפי' להם אמר המצוה מן תמנע למה לחסיד לו אמרו עשיתם כאילו עליכםמעלה
 אילו ממני  יותר  מהם ייהנה  )א( ועור  הכבור מן ושחרלתי אוהבים לוה שקניתיתקבל
  שתבירי  שעה באותה ועוד אותו מהנים שיהו מטה העני את גוזל נמצאתי ברית בעלהינהי
 מסכת אחריה  .רוף אחריה רורפין שאין מצוה ג( אבל ובמצות  בתורה אעסוק  לקייםיכול
 שאין תורה רברי על לרין  מביאין בי בה תעשוק בה  חפצים ואין עוסקין שאין מררשאו

 מה ואומרת  מקפרגת שהמצוה נעלם כל על במשפט יבא יד( יב )קהלת  שכאטרעושקין
 כלם. אח יצא אלהים  ירא כי  יח( 1  )שם  וכתיב וכל מכל שנעלמתי אנכיגרועה
 הראה  כאשר עומקים לה שאין מצוה  למת  הדומה המצוה את  לך אהוב לתקפח.

 עירך שבני שתראה כנון עוסקים לה שאין  תורה או כוויהטצוה
 שאין תראה ואם קרשים סדר תלמוד אתה נזיקים וסרר נשים וסרר מוער סדרלומרים

 לקטן וט כעין ג( נגיפם. סייטן גטקס 65 טת 538 ט"כ 3( 6'. קטן 5טי5 ונכסנ ק"מ6(
 6'. קי' 5טי5 וגט65 לס"ס י( סטס"1.קי'

 שאית הצבור על דיין המעמיר כל : ג' ז' סנהדרין %דאליהו.
 הטי

 בישראל אשרה נוטע כאילו
 הלקט בשבלי כתב וכן שש. ד"ה א' ק"ל שבת בתומי מובא פכ"ט רר"א פרקי )ג( נו'.שנאמר
 לבי ד"ה שם רש"י א' ח' ובכתובות קול ד"ה שם ובחום' שם משתה : ג' ""ב וגסגהדרין ט'סי'

 תעשה. צ"ל אול' )ס( עזבו. צ"ל )ד(סהולא.
 ג'. ט"ו קטא בבא )ג( בי. קנ"א שבת יעיו )3( דל. מזעקת : קמנו )6(תקפו.

 מהם. יהט הענפם צ"ל )6(תקיז.
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 נדול שכר ותקנל תלמדם אתה לפניו מוטל שמתו מי ופרק קטן מועד ללמודחוששים
 רנילים אין אדם שבני הלכות ואותם מסכתות אותם מצוה מת דונמת הם כי כולםכנגד
 אחת בת ונשארה להם והצילם )א( אדם בני תבעום בנות לו שהיה לאהד דומה שזהבהן
 לכך רוקם מעשה אורנ מעשה נקייה אומנות לאחיותי לאביה אמרה לינשא תבעוהשלא
 לארונ ממני מתרחקים שהכל אומנות לי נתת למה אבל לאנשים והיו עליהם הכלקפצו
 אמר מאחיותי כאחת לאיש הייתי שמחה בגדי אומצתי היה אילו מתים ותכריכי אבלבגדי
 לה והדומה קטן מועד מפנת אמרה נך אצלך הבל שילבו לכל אותך אשבח אני אביהלה

 נאמר כבר הרי אומר והקב"ה מסכתות בשאר כמו ]בי[ עוסקים אין למה עולם שלרבונו
 והחי האדם כל סוף הוא באשר משתה בית אל מלכת אבל בית אל ללכת טוב ב( ז)קהלת
 בתוכחתו תקוץ ואל יא( נ )משלי שכתוב לפי מכנה שהוא אומרים למה ועתה לבו אליתן
 אפילו מכנה אותו שתופמין דבר שכל ועוד מסכתות בשאר כמו ידקדק ולא ממהרוהוא
 אותה ללמוד הרוצה יעשה כך אלא מזקת ועינם אדם בני שלשון לפי מסוכן הואמקום
 ולא ידק ולא יפרסם ולא בחשאי הרב ילמדו וגם רע דבר יארע שלא הקב"ה לפנייתפלל
 רברים אילו חלאים כמו ירכיך חמוקי ב( ז )שיר וכתיב ועינו מזקת האדם שלשון אחרינזק
 יזיק ולא בסתר יהיו קפן ומועד לפניו סומל שמתו מי כמו מיתות ותחלואי חלאיםשל

 סלאך דברים בשני שמעתי וגם זעם יעבור עד רגע כמעט חבי ז( כו )ישעיהשנאמר
 הן המות מלאך נענה לכך קפן ובמוער מרכבה במעשה שדורש למי לשמוע קרובהמות
 להפרע יכוין לא שאם ערך בן אלעזר ור' זכאי בן יוחנן דרבן כמעשה מרכבה מעשההן

 לישב לבו בכל יעסוק לכך המות על ממונה שהוא לפי בו כיוצא קטן מועד וכןממנו
 אין עבודותיה ובמקצת בה עוסקים שאחרים שתראה מצוה כל וכן בה5( ראש קלותבלא

 שהכל תראה שאם כולם כנגד שכר תקבל ואתה הבזוייה באותה החוש אתה בהחוששין
 למפה היתה לא שאילו רגליה בידך קח אתה נפלו המפה ורנלי המטה אתנושאים
 בו שכיוצא דבר וכל ביותר מת של קלונו הרי לארץ הטת שמניהין בעתרנלים
 מצוה וירא לו יחבל לדבר בז ינ( ינ )משלי שנאמר וזהו הדבר מנוף שכר תקבליותר
 יחללשבת פן לקוברן יטהר ואמו אביו שהוא אע"פ מת לאדם שטת ששי ויוםישלם
 שמי אע"פ ]תשמרט שבתתי ואת תיראו ואביו אמו איש ג( יפ לויקרא תורה אמרהשהרי

 ואת לו סטך לכך משובח זה הרי להספירן כדי מלקוברם אמו ואת אביו אתשמאחר
 כיבוד לענין כבר הרי ואם אב למורא שבתות הקדים לא תאמר אם תשמורושבתותי

 מורא שישמרו לשבתות נרם מי מורא לעניין הקדים לא ולמה הקדים ואסאב
 שהרי אותו ומכין בירו מוחין ואמו אביו היו שבת להלל ובא קטן שכשהיה ואםאב
 את מייסר אדם ואם הקפנים ובתך אתה מלאכה כל תעשה לא י( כ )שמותכתיב
 אביו של מוראו יתן הקב"ה עבירה מעשות ס"א[ ]רף ומונעו שבת להלל שבאבנו
 תאמר ואל תשמורו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש נ( ל )ויקרא סמך לכך הבןעל

 שישכח וכדי לשבת מאכל לתקן כדי בהשכמה אפי' לא בבקר אבל ערב לעת אביושמת
 עצב יהיה ולא עמה עצב יוסיף ולא כב( י )משלי שנאמר השבת לפני צערוקצת
 זה ועל עצב תוספת לירי המביאים דברים ירבר לא יוסיף ולא אלא נאמר לאעמה
 שבת שביעי כל והלא לשוכחו עשוי ובי השבת יום את זכור ח( כ )שמותאטר
 בו להעצב שבא יבר נעשה אם כנון השבת את מלזכור אותו המביאין מדבריםאלא
 זוכר שתה"פ דברים עשה השבת יום את זכור להעצב תוסיף תזכרם שאם תדרשםאל

 "'. ס" 5פי5 פנסה ונעין יי'66(

 להם, והשיאם מל )6(תקופח.
11
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 הסיריםמפר16%
 בשבת. הנוהנים דברים ולקרוא נאים גנדים וללבוש שנת בערב לרחוץ השבת יוםאת

 שיש כמו מלאכה איזה ישכח שלא כרי אחת חסר מלאכות ארבעים לשנויומצוהל(
 לאחר למהר כדי אלא לפניו שבת בענין כך המועדים לפני מועדים במעשהלדרוש
 קיימתי כלומר לערב הכנסת בבית סרלקין במה עומר וקבעו שבת לצרכיהתפילה

 לשבת. הנכנס פוב מיום חוון המשנהאת

 שבת.ענייני
 ששי ביום צדיק אם להשכיחו שבא מאחר זכור )א( השבת יום את זכורתקפפ.נ(

  יחללו שמא לערב ער  להטמין יצוה לא חצות  קורם לעולמוהלך
 בשבת המאכל על ויזהירם עליו בשבת יבכו שלא יצוה  ימות ערב לעת ואםשבת

 על כעם אליעזר ורי להשכיחו שבאים דברים מכל השכת יום את זכורשיתקנו
 לחלוץ הורקנום ונכנס היה שבת ערב היום ואותו )ב( במנהררין כדאמרינן בנוהורקנוס
 של שדעתו אני כמדומה אביו של לחביריו להם אמר בנזיפה ויצא בו נערתפיליו
 ועוסקין סקילה איסור מניכוין היאך נטרפה אמו ודעת דעתו לו אמרו )ג( נטרפהאדם

 שבת. יהללו פן ערב לעת לקוברו יצוה לא לפיכך שבותבאיסור
 שובו להם אמר שבת בערב אחד צדיק עם לוייה לעשות הלכו אדם בניתקץיג(

 תאחרו שאם ממני יותר השבת את ותכברו לשבת מאכל ותתקנולבתיכם
 יום את זכור ח( כ )שמות וכתיב שבת צרכי ולעשות לשבת מאכל לתקן תוכלולא

 להשכיחו. שבא אחד מדברהשכת
 אם כי שבת צורני שבת בערב הנשים עושות נשים היו אחת בעיר י(תקצא.

 יריה ששורפין בחלום  ארם ראה מותה ולאחר במפוה עוסקהאחת
 שבת בערב עוסקת היתה זאת אמרו בן עושים אתם למה להם אמר פשתן בנעורתועיניה

 שבת. בצורכי עסקה ולאבפשתן
 ירא בראשית )א( השבת על תחילה רמז כי בבראשית התורה פתחה למהתקצב.

 להתפרנס שיכול מי כל שבת ירא בהן יש בראשי'ת של אותיותשבת
 בעונתה שבת מקבלים אינן דרכים הולכי רוב כי רחוקה לארץ ילך אל קרובבמקום
 וכל סעורה  ולתקן  למלון יום בעור תבא אם תראה ררבך  בראשית שבת עוננונם

 החמה. שקיעת  קורם שבתצרכי
 בערב אשה  ליארם  אסור אידי בר תמר הדה יוסי ר'  אמר  בהן בר רבא ל"(הלצג.

 שירהוץ מופב לכך תורה לדבר כן להלכה כן ומרחץ )כ(שבת
 שבת.  לצורך  לתקן ששי  ביום  פנוי ויהא חמישיביום

 שבת יום איזה ישכחו אם )א( ודואנים למדבר או לים שפירשו אדם במתקצר.
 נלעיס. ססססקקייס חיי לקטן ננול ל ססססק9"ז. עיטן לקטו כפול ו( סלה 9יש  גנרט69(

 קכ"ג.ד(

 : הטסח הא *"ג שבת בירושלטי 5הס. אמר צ*5 )ס א'. ס"ת )3( בי. ט"ו מצה )6(תקר.
 ימ"ש. לז אמרו

 גראשיה. מ5ת על הטורים בגעל ומובא ת"ד ותקון מי תקון חהר בתקוני הוא כן )6(תקצב.
 בשם wnw רבי ינסה רי קומי אמר כהל בר גא רבי וכש"ל ח"ב פ"ה גיצה ייישלמי )6(תמלוג.

 לפגי שם ג'רושלמי והוא כו' להיגה כן ומהרץ י"ל )ג( וכו'. אסור אידי בר יעקגר'
 שמא. צ"ל)6(תקליד. לשי. שהבאסזה
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 חמישי לאהד רביעי לאהד שלישי לאחד שני לאחד ראשון לאחד שמות לעצמןיקראו
 לכל וקראה נערות שבע לה שהיה מאסתר )ב( לנו וראייה שביעי לאהד ששילאחד

 ביוטו. המבברים ראש יהיה אחד וכל שם ואחתאחת
 יפמין חשיכה עם שבת ובערב להריון תשיעי חדש הגיע וכבר שהרה אשהתקצה.6(

 המין המים הרי בשבת או שבת בליל תלד שאם כדי חמיןמים
 שבת. יהללו ולאמזומנין

 ולא וישא בשכת ישכח פן כאזורו קשור מפתח ששי ביום אדם יניח אלתקצו."
 ישבח. שלא שלו יד בבית מעותיניה

 ספרים לפניו יש והנה הכנסת בבית שהולכים לעת סמוך שנת בערבתקצז.ג(
 או לשמור לחרר להביאם יכול בפוב והיה כסתות אוגדולים

 בשבת לטלפלם סותר והלא יאמר לא להצניע ויכול בשבת הניטל כבד כלישום
  שלא ובלבד )א(  שאמרו כמו ואצניעם ואשאם  שחשיבה לאחר עד אמתין אפרהלמה
 ]ע*ב[ שימתין יום מבעור לעשות שיוכל מה יתכן לא כי בסועד מלאכתו לעשותיכוין
 לשבת וקראת קרשי ביום חפצך עשות ינ( נח )ישעיה שנאמר ולטרוח שחשיכהעד

 ינוח. למען יב( כנ )שם וינפש יו( לא )שטות וכתיבעוננ
 יחפא שלא אפשר אי גוים של השוק הוא שבשבת במקום אדם יריי אלתקצח.י(

 דבר. בשום אובדבריו
 שליח יושיב לא ברכו לומר ורוצים מאכלו שבת בערב הוכן שלא מיתקצש,י(

 )א( ואם יעכב ואל יבש לחם שיאכל מוטב מאכלו שיתקנו עדציבור
 מופב השמשות בין למפק וסמוך שעה אין ואם יעכב נדולה שעה וישבנישואין
 יהו ואל  שוננין  שיהו  מוטב  לישר הנח  )ב(  שאמר  ומה שבת  ספק יחללו ולא יאכלושלא

 לא. הכנסת בבית אבל רשותם במקום זוהומזידין
 מועיל מה אמר תולה אינך ואתה סוכה נויי תולים רבים הנה לאחד אמרו ס(תר.

 ירי. על יחפאו שלא טוטב בשבת והחורין הפירות ינתקוהילדים
 )א(. במים הבגד את ישים לא בשבת התינוקות את הרוחץהרא.י(
 שהיללו מפני בשבת ימות בשבת שנולד מי כתב יהושע רי של בפינקסו )שתרב.ן(

 עבורו שבת שמחללין לעשות הילד יכול ומה כשנולד עליושבת
 אל אמו חטאת ונו' אבותיו עון יזכר יד( קט )תהלים כתיב ואמו אביו עונותאלא
 לאביו ונפרעין גרמו ועונותיהן בשבת שנולר לילות  באותן מטותיהן ששמשו )נ(תמה
 ואביי רבה )נ( עלי בני מורע כמו דונמת בשנת שמת בעונם הבן שנענש מפניולאמו
 שנענשו מפני עלי מבני עולם באותו ונפרעין עלי בני עון בעבור זמנם בלאשמחו
 שאילו מפני עלי בני מעשה אחזו לא והלא נענשו למה תאמר ואם בעונםצדיקים
 נענשים היו עליהם דין האבות קבלו אם אז אבותיהם עלי בני כשחטאו קטניםהיו

 ונו' אשלח דבר או יט( )יר יהוקאל בספר שאמר שמצינו כמו בעונם עמהםהקטנים
 ואם באה כבר והפורענות רעה נזירה וכשננזרה יצילו בת אם בן אם כ( שם )שםוכתיב
 )שם בתוכה ואיוב דניאל ונח שם( )שם שכתוב כמו ינצל לא גדול זכות יהיהלא
)".D~1DD )ולעין  וק"ו 1( לק"ג. ס( לק"ו. ר( מס"ק. ג( ססג"ע. נ or לק"ל. ו( ספפסקפ"ס. קיי נקפן 

 שם. בין תערן אי ל' ביצה )3( כוי. ויש שהות עדיין 1'ל )6(תיק. ב'. י"ב 1mp מזעם )6(ונקיז. א/ י"ג מגילה)נ(
 סחיטה. ט9מ *י )6(תרא.
 א/ י"ח השנה ראש )0 א/ ע"ח נרה )0 לוי. גן א"י ולצנינו אי קג"1 שבת )6(תרב*
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 ולא ארופא פם וסנר מלאכה שלח אלהי כנ( )ו בדניאל וכתיב ינצלו לבדם יח(שם

 ותפילה חסדים וגמילות תורה צריך לכך לי השתכחת 1כ1 קדטוהי די קבל כלתבלוני
 להנצל. הרבהוזכיות

 חולים או קטנים להוציא יעסוק בתחילה בשבת או בחול דליקה כשיש 5(תרג.
 ואחר שבכתב תורה יציל כך ואחר נפשות לפקוח הבית מןוזקנים

 מקרא ללומד קודמין תלמוד בעלי תורה בלומדי הדברים וחילוף פה שבעל תורהכך
  משנה כידו יש ואם שטים ניראת כששוין ודוקא המצות לעשות מלמדיםשהם

 שלו. להפסד יחוש ואל שבכתב תורה )א( תחילה יציל ושאולים מושכריםותלסור
 ספריך לי חן ליהודי אמר בשכת באה דליקה נשהיתה במשומד מעשה לתרד.

 ולקח 'לידו נ"ן ולא הרבים לרשות שאוציאם הדליקה מןואצילם
 טצוה ומתנ( הדליקה. מן והצילם בירו מיחה ולא והוציאם מעצמו הספריםהמשומד
 לסייעו וחפץ . . . מי )א( שם ויש טועיל ואין וצועק לקוברו לסייעו שחפץ מישאין
 אל ישראל בקבר לקוברו שלא עליו שהחרימו המא כך כל אם אבל בידו ימחהלא

 יעשה. מעצמו עשה ואם לסייעו לויתן
 שאתה תזדיעהו לא כבהמה גרה מעלה שיהא אדם לעשות תחפוץ אםתרו.ל

 שומשמין מלא אנרומך לו תן צרכו כל ושתה שאכל לאחר לנךמתנוין
 שומשמין אדם יאכל לא )א( לכך כבהמה נרה מעלה יהיה היום כל ויבלע אוחםויבום

 בפיו. והמאכל הרבים לרשות יצא שמא אכילתו לאחר בשבת בהםוכיוצא
 שאני מאחר אדם יאמר לא אעפ"כ צר לכל אמה אלפים ללכת התירו הריתרז.

 עצמו יטריח לא מנוח נקרא לכך ובתחום בעיר היום כל אלך ללכתמותר
 משבת תשיב אם ינ( נח )ישעיה וכתיב מצוה ולדברי המדרש ולבית הכנסת לביתאלא
 יחפצון. אלהים קרבת ב( נח )ישעיה וכתיב דרכיך מעשות שם( )שם וכתיברנליך

 שבת במוצאי בלילה מלאכתינו שנעשה כדי נישן אדם יאמר לא )א( בשבתתרח.ס(
 לפי תורה דברי לכתוב חפץ ואפילו כך אעשה למהר לוטרשאסור

 היום שבת כי היום ננוה יאמר אלא החול בשביל שעושה בשבת ונח שישן מהשמראה
 פן בחיקו כר תחילה שישים עד בחיקו ילד אדם יקח אל בשבת תרטב סיב[]דף

 מלבושים לו אין שמא בשבת יעשה ואיך בנדיו אתיסנף
 כל יתפלל ולא הכנסת לבית ילך שלא מפונפים שבנדיו למי היה ומוטבאחרים
 עליו. התינוק כך ואחר תהילה כר יקח לכך אדם יניה לא הבשת בשביל אלאעיקר
 מפני בשבת באצבעותיו כינים בעורה או בפליצון אדם יפשפש לא )א(תרי.י(

 אלא הצמר מן לנתק צריך הוא הכינים באצבעותיו מוצאנשהוא
 טנתק ואם לו שכואב ראשו שער ינתק לא מראשו אבל צמר בלא הכינים כןאם
 ובימות שער עם מלהוציא טונעים היו הראשונים ואעפ"כ מחכוין ואינו לוכואב
 'או כינה אם יודע ואינו ח( שם אצבעותיו ומשים בשרו מתחכך אם בלילההחמה

 משם. יזיזנה אלא פרעוש שמא ימיתנו אלפרעוש
)5.b"PDD )כמון ס( לק"ח. ,( לק"ו. ז( 91"1. ס( כס"ס. י( סס9"ג. ג( ספה"נ. נ 

 מסחסקע"נ. שפן כקין,ס

 כטוגן. פה שבעל הורה צ"ל )"(תרג.

 שומשמין. בעיו"כ לאכול שאין תר"ח גסי' המגיא כהב זה ומשם1)6( משומד. צ"ל אולי )6(תרך.

.
 גזזתה היא שתלישתה חייב נשבת טחה מבהמה התולש דשנת: פרז מהממי הוא)5(

 כ"א. ס"ק שיא סימן ובמנ"א של"ו ססי' או"ח גפתויעיו
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 לו היו ואחר רחבים מנעלים לו היו אחי ב( יט )משלי חוטא במגלים ואץתריא.
 לטה קטנים שמנעליו לאותו רחבים שמנעליו אותו אמר קטניםמנעלים

 בשבת הולך שאתה חוטא אתה למה ואתה לו אמר הפרשים כמו בחצרנות )א(תלך
 בשבת בהם הולך ואתה המנעלים על נשאר והטיט חול של ואבק בחול אובפיט
 מודה )ב( לו אמר מחכוין אני וכי לו אמר חוטא ברנלים ואץ וכתיב חוטא אתההרי

 ימות. ולא רישי בפסיק שטעוןר'
 רצה ולא כמעפ בו נשטה נותרה שלא עד למים צמא שהיה באחד מעשהתריב,

 וכשהביאו למים ללכת יכול היה לא והוא בשנת מים לו להביאלומר
 לו אמר בעבורי שבת לחלל מידכם זאת בקש מי אמר כי לשתות רצה לאהמים
 לא שאם ועוד אדרוש לנפשותיכם דמכם את ה( ט )בראשית על תעבור אלהחכם

 לצורך. שלא שבת שחיללו נמצאתשתה
 מלא  דלי יביא  לא כשכת נפש לפיקוח  הרבים רשות דרך מים שמביא מיו~ריג.6(

 כוה ירקרק ולא צמצום בלא )א( החולה להשקות כרי יביא אלאמים
 ימות. פן והכי אדהכיכי

 לה לאכול אתן מלאכה עושה ובהמתו חול לילות ו' ימים וי אדם יאמר לאתאיד.
 אפהות מלאכה עושים שאינם בשבת אבל ולשפחתו לעבדו וכןהרבה

 וחמורך שורך יב( כנ )שמות ואמתך עבדך ינוח למען יד( ה )דברים המנונות מןלהם
 י( יב )משלי טנוח זה אין מרעיבם אתה ואם והנר אמתך בן וינפש שם( )שםכתיב
 שתרגומו המדבר את לכתך ירע ז( ב )דברים כמו פירושו בהמתו נפש צריקיורע
 וישבעו במרעיתם תלאובות בארץ במרבר ירעתיך אני ו( ה יג )הושע צורכך אתסיפק
 לא וה  כמו  טויח  ווה עבדים שני לאדם יש אם ובחול בשבת בהמתו את יריץולא

 לאכול. מלחבירו יותר לאחדיתן
 בשר אמר העשיר ראה שבת לצורך בשר ממני תקנה לעשיר אמר אחד קצבתראו.

 בשר לך כשיהיה שבת זילזול כדבר חסר עמך אעשה ולא הואכחוש
 חושש איני אני נם כשתרויח רק שבת בכבוד חושבו שאינך כיון מטך אקנהשמן
 אלא אקנה לא שגת לצורך אבל בעיניך הטוב תשחום חול לצורך כשתשהוטבך
 שהעני יתכן לא ממך אקנה לא כחוש ותשהוט שמן לקנות כשתוכל . בחול וגםשמן

 ברצון. עושה אינו כאשר חסר גמילות עליטריח
 והעשיר רע יין סוכר היה העני עני ואחד עשיר אחד יין מונדים ה'1 שמםתריו.

 שיקנו ואעסוק העני מן אקנה אחד יהודי אסר שבת בערב מוביין
 שאקנה מוטב שבת עונג אעזוב לא תבירו לו אמר מוכר שהעני זכות לי ואהיהאחרים

 עונג. לשבת וקראת ינ( נח )ישעיה ואקיים לשבתהמובחר
 אותם יחלוק אם סעודות שתי לצורך אלא מזונות בשבת לו שאין אדםתריז,3(

 שתי שיאכל  מוטב לשובעה מעורה לכל לו יהיה  לא סעודותלשלש
 יברך לברך כדי וכשיאכל ביום יאכל או )א( לשבעה כדי יום ושל לילה שלסקורות

 מיד. יאכל כךואחר
 לא ועדיין הכנסת מבית שיצאו כנון שבת בערב יום מבעוד שאובל מי ג(תריח.

 הכוכבים צאת לאחר יאכל סעודתו גמר יום שטבעור כיון כוכבים נ'נראו
 . כק"ת. ג( פסק"י. 3( כנג'ס.6(

 שם. וברמ"א סט"ז שכ"ח סי' ש"ח שו"ע עיין )6(ריג. ג'. כ"ט שם )3( א'. מ"ג שבת שחץ אנשי כמו בשחצנות צ"ל אול' )6(  ריא.ר
 סק"ב. במנ"א רמ"ג סימן או"ח יעוין )5(ריין.
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 לשלש יעלה איך כי בשבת מעורות שלש לקיים כרי המנוד ברכת שיברך שיעורכרי

 נעיב[ אוכלים אדם שבני משעה )א( שאמרו ומה יאכל יום שטבעוד מהסעודות
 הכוכבים צאת לאחר שימתין דולקים שיהו כדי נרות לרבים שאין לפי שבתותבערבי
 יום מבעוד להתפלל וטצוה חשיכה ער יתפללו לא אכילתן מעכבים היו אםועור
 לאחר דינם וברכותיה שמע קרית וכן הקורש על מחול להוסיף שבת שיקבלכדי
 היו זמנה ער שוהין היו אם בי )ב( יום מבעוד להתפלל לציבור והניחו הכוכביםצאת

 ויאכל ברכותיה וכן "כוכבים צאת לאחר קורין שמים ויראי )ג( ושוכחים קורםאוכלים
 שבת. בליל הכוכבים צאת לאחר ברכה שיעורכרי

 אחר כעולם ואמרה עמדה חיתה נקבר אותה וכששמו מתה שרית גויה 6(תאיט.
 עריין חיים שהיו אותם וגם בגיהינם אבודים הגמונים וראיתיהייתי

 הכירה יהודית ואשה עדן בנן יהודים וראיתי בניהינמ ויבאו ימותו זמן באותואמרה
 טחנרותייך משונה אח למה לה אמרה בחלב ממונף שלה יד בית שראתהואסרה
 היה שלי יד שבית הבשת זה לי נעשה לכך בשבת נר הדלקתי אחת פעםאמרה

 בחלב.מטונף
 ופוב וושפ )ב( שינוי מפני פובים וימים בשכת אפילו רעים עני ימי כל )א( לתרם,

 שייטיב כרי תמיד במשתה בשבת צריך לבו שייפיב בשביללב
 יעצב. ולאלבו

 משור ביתו ובני אשתו עם יז( סו )משלי שם ואהבה ירק ארוחת טוב סתרכא.
 שיתקוממו ויורע לשבת סערנים אקנה אדם יאמר שלא בו ושנאהאבוס

 מבית בה ושלוה חרבה פת טוב א( יז )שם עמו ואשר ואמו אביו או אשתועטו
 מריב שכת לאיש ככור ג( כ )שם ובו טוב ביום ואחד בשבת אחד ריב יבאיטלא
 יהיה שלא ורבו ואמו אביו ויכבד בו ריב יהיה שלא שבת יכבד יתגלע אוילוכל

 שם.ריב
 באותו אלא בסה פירש ולא נ( ב )בראשית השביעי יום את אלהים ויברךרורכב.י(

 )שם עננה עליו תשכן ה( ג )איוב יומו את איוב שקיללדברים
 העתירים ה( שם לשם בו רננה תבא אל ז( שם )שם שנה כימי יהד אל 1(שם
 שנאמר שבחות וירנן וישב באור שישב שטצוה )א( השבת שבירך מכלל לויתןערר

 ולשמוח ולזמר לה' להורות פוב ב( שם )שם השבת ליום שיר :מזמור א( צב)תהלים
 לב. משמחי ישרים ה' בפיקודיבשבת

 מדליק היה שיא אלא בו זכות שום טצאו ולא יסים שהאריך באחר טעשהתרכש(
 זית. שמן אלא )א( שבת בערבבהלב

 ססס5"ו. בסי' לקטן וכפוך לע"ר  י( חחק"ו. ג( ססק"ס. ל לע"ג. ק" 5טי5 מט85 נ"ע6(
 לעש.ס(

 טאימתי. לד"ה א' ב' שם יעויין )ג( גי. ד' שם )ל בי. בי כרכות )6(תריח.

 בהעלמך רבה ובמדרש נלבה זית גשמן אלא עיסוקק איו טמר כ"ט : א' מי שית )6(תרכג.

 בפ' נוסף 70 צד היהודים מקדמוניות בספרו שהביא כמו עפשטיין ר"א ה' אצל שגסצא הכ"יוכפי
 בשם זה נמצא בהעליזך פרשה תנחומא ובמדרש כו' זית שמן הקנ"ה שהיבנ מציט "ריגחלי:

 גן י2נמ אינן ?:ה בלץטאמביגן ששי,! צרך י'י:::%:יילג :%ע:ךבן
 דוכסין אעשה מרד שלא לגיון אותו המלך אמר גו מרד לא משלו אחד ולגיון לגיוניו גושסרחו
 עלה והנח ערב לעת היתה אליו ותבא הח"ר לעולם אמה מביא הזה הזית הקב"ה אסר' כךנוח

 ט'. הביאתו ומהיכן בפיה טרףזית

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



167 חסידיםכפר

 בשבת עצב להיות לאדם אסור לכך )א( בספרי שבת זה שמחתכם דביוםתרכד.6(
 שאמר לפי ואנשים אלקים משטה שהוא היין על ומבדיליןומקושין

 מצויין מזונותיו לעולם מנערותו ביין שרניל מי הרי בטעשיו הי ישמה לא( קד)תהלים
 לחיות יכול שאינו יודע שהקב"ה ספני בעבירה שלא יש בעבירה יש חדל מאשרמלאחרים

 שאין וכיון בעתו אכלם את להם נותן ואתה פו( קמה )תהלים נאמר ועליהם זהבלא
 בבית לאכול אביו משל שננם לפי אלא תורה הקפידה לטה יין בלא להיות'יכול
 שהתחיל  ביון  ומובא וולף על שיה  לכך עמו  שחוטאים  לאתרים  נורם הריאחרים
 כן אינו עבירות שאר אבל וילסטם יהרונ שבסוף זה לפני אותו ידונו )ב(בעבירה
 כיס כתיב לכך דברים י' צריך כום )נ( כתיב סכים קרי בכוס עינו בכיס יתן כי לא( כנלמשלי
 הדש. קידוש )ט( טילה )ח( טוב יום )ז( שבת )ו( אבל )ה( חתן )ר( כוס שצריכין ו' כוםוקרי

 שלא כדי בטלאים הם או שמתו שלו טאוהבים אדם ידבר לא בשבתתרכה.
 בשכת יראם על מת של אוהבו של בנדים יש אם בשבתיצפער

 אחר איש אבלג( )א( עמה עצב יוסיף ולא כב( י )משלי וכתיב בשבת יצטער פןבפניו
 בו אתעפף אם לחכם אמר בו שיתעפף כדי לאחד פליתו נתן עולמו לביתכשהלך.
 אובל לא  שפאבשבת

 להחאפי
 תעשה פוס יותר לו אמר בשבת דמעה עיני תרד  שלא

 לבני אדם יספר לא עולם באותו ושכר זכות תהיה ולו מצוה לך שתקנה כשתתעפףלו
 בשבת. דמעות שמורירין דברים שוםאדם

 מאחר זוכריהו אלא הוא שביעי בכל והלא ישכח ואיך לקרשו השבת יום את יכורתרכו,
 אלא לאכול תאוה לי אין יאמר לא מוסל מת כשיש כנון שישכיחו מהשבא

 דחול. עובדים שום ולא הצער מחמת כפיו את יספוק ולא )א( יבכה ולא אחר בשבת כסויאכל
 כתיב כמעשיו עשו )א( תלכו אלקיכם ה' אחרי ה( ינ )דברים ס"נ[ רףתרכז.

 השביעי ויום מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת יא( י פ כ)שטות
 ביום וינה תו' הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששת כי ונו' אלקיך לה'שבת

 בשבת תרבר אל תנוח אתה אף טדיבור נח הוא טה )ב( תנוה ואתה נח הריהשביעי
 הרי בדבור תלוי טה תאמר ואל חפציךמדברי

 שמצינו מה וכל וכו' צלף מעשה על וכו' שנכנס אחד בחסיד )א( מעשהרזרכה.
 וישב נתעלה )נ( השביעי וביום )ב( שאטרו שבת טכבדשהקשה

 כסא לו היה כן עשה כאן שטצא מה כל ואטר אחד חסיד היה הרי כבודו כסאעל
 מתלבש היה חסיד אותו המתהה ליום להתפאר בשביעי עליו יושב שהיה ומיוחדיפה
 קרא עוננ שמים לכבור בשבת אלא לובשן היה לא נישואין היו ואם פארבסנרי
 ימי מכל בו מיעט למה שבת חביב ואם בשבת כבשים שני להביא ואטר השבתליום

  טל'ד. קיטן לעי כסת כנב יקפל ל6 עז טכ6ן נ( סכ"1. קטן 5עי5 גפה סלי עד טכ6ן6(

 ס"ה כתיבית )י( א/ נ"א ברכית )ג( ,י- ע"א סנהדרין % ע"ז. פיסקא גמדני )6(ת3-1:ד.

 מסכת )ע( כו'. הכוס על המגרך כו' מתיבתא ריש שלום שר ושדר .מילה: הלכות גדולותובהלכות יית של כוס המגרך נוטל די: ס" מילה הלכות הלקטלי וכן כוי יין של כוסטוזגין
 כוס טעונה המחן ברכת גם כי ושייר תנא ורבנו כוי. לומר היין בברכת וצריך : ה"ט פי"טשפרים
 הכלבו כתב וכן מ"א סי' דקדושין פ"ק ברא"ש שמפורש כסו כום פעון הבן ופדיון בי, ק"הפסחים

 הקב"ה מה כ"ח שגות ליה שגת ה"נ: ee~1 שבת בירושלמי % א'. י"ר סוטה )6(תרכז, י. כ"ח וגמו'ק ה"ה, ס"ה שם :,שלמי יבעה:":, :ןיש'מי :",:ג "י צ, ג(תונה. צ"ד.סימן

 ובכלבו קס"א סי ויסרי גמחזור ונזכר שכת אשר לאל גפיוט )3( ג'. ק"ג שבת %תרוקח.
 נתעלה. הפסחא: וגכלגו ויטרי גמחזור אבל התעלה גטסחתט )ג( ל"ז.סי'
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 נאותו ומעשה ישראל של מסונן על חסה והתורה )ד( תריר ששבה לפיהמוספין
 טיני לו שהיהצמיד

 חפצים'
 וכלי טאכל וכלי יפה והדר וטפות וכסא סטה בשבת

 אשלו מלאכה של דברים שום להזכיר מניה היה ולא טלבוש וכלי יפה ושלחן יפיןמשקין
 דברים לפניו שיזנירו רוצה היה ולא להבא )ה( לירי לדבר יבא שלא נעשהשכבר
 )ו( ביטא באלפא ואוטר השבת ביום יעצב ולא יתאנח שלא כדי עצבון לידיהבאים
 מעוזכם היא ה' חרות י( ח )נחמיה השבתות אילו )ו( שמהתכם ביום י( י)בטדבר
 בו שכתוב השבת זוהו טובה ביום טהו בפוב היה אוכה ביום יר( ז לקהלתואוטר
 נאמי לא כראשית במעשה לה' להודות טוב השבת ליום שיר מזטור ג( א צב)תהלים
 היו לא שעדיין לפי טוב כי אלהים וירא שבתבמעשה

 שומריי
 לבב בטוב היה אותו

 ו1
 הטוב. בכל ושמחת א( כו )רברס

 אמר תשונה לו להורות חכם לפני בא כספו נושא והיה שנת "ילל אחד 6(תרכך.
 הצדקה טן לקבל שטתביישין פונים לבני חלק שוויו או הכסףלו

 כנגד אחד שבת שמר אם לטנות אין השובה לו אמר לא החכם ונם לתת רצהולא
 העבירה. כנגד נפשו עינה אם כנגר שכת חילל אם אלא שבתשחילל

 הפץ שהיה למקום וכשבא בנדים שלו עגלה שהעמיס אחד בהסיר ומעשה )א(תרל,
 בולשת ובאו הבית לפני היום וקידש אושפיזנכיה בית לפני העגלה פירקלסכור

 הסוסים ושם העגלה שגת בליל ותיקן העגלה בעל יהודי ובא שבבתים מה וגויליםלעיר
 לשוללים והכריז המלך של שליח וכא לעיר חוץ הענלה את להנהינ כדינעגלה
 תשובה לו שיורה חכם אצל הלך לגיחו יהורי וכששב מאומה מיהודים יקחושלא
 ויעבירו הארץ על ידך ושים מידה באותה בגדים העגלה תמלא החכם לו אמרשלימה
 ספרים לכתוב תשכיר או לצרקה הבגדים בעבור שלקחת הכסף ותן ירך עלהאופן
 שנים או אהד יוכל לא אז גי ביחד תקשרם ולא וכתובים נביאים תורה חומשיה'

 ידם די שאין עניים ובני יתוטים בו ויקראו . . . )ב( חומש שיהא אלא בולקרוא
 יפה יכתב שלא מוטב יקלקלוהו תאמר אל יפה וכתוב מתוקן ואם ספי להםשיהא
 אם תאמר אם ועור אתרים' ספרים להם שאין אותם בו מלקרוא מונעו והיופיהואיל
 קיים יהא תדיר בו ילמדו אם החשוב וקיים יפה הוא לפעמים אלא בו יקראולא

 אלה תצרף יותר או שנים סאה קיים יהא תדיר בו ילטדו לא ואם שניםכעשר
 ימים אותם על יתירים ויהיו הספר נמחק כך ואחר שנים עשר תדיר בו שלמדויטיס

 יראי בו שילמדו טפרים הקנה לכך תדיר בו למרו לא כי יותר או שניםשבמאה
 ותשאיל לבד טסכתא וכל ופרושים וגטרא מחזורים גם ותפילות יתומים עניים אושמים
 בנלוי לקחת שמתביישין פובים לכני יתן הכסף מן עדיין לך ישאר וא6 אחדלכל
 לקהל דיי החכם אמר תורה ספר לכתוב מוריני אינך למה לחנם התשונה בעלאמר
 אותן שנתנו בעלים שמא ועוד ושבת חדש ראש חנוכה )ג( כמו תורה ספרי יי אומ
 שלך מסופר כהלכה יותר ותיקנו בקיאים היו והסופרים סמך פובים היו תורה ספריגי

 בינתך ואל ה( ג )משלי לכך העון לך ויהיה יכעסו תורות ]ע"ב[ טפרי שנתנוואותן
 שהכל עני תמצא אם וכן כך כל מצוה אינו עוסקין לו שיש דבר כל כי תשעןאל

 ומבקש שמתחרת למי אלא להורות אין זה וכל עוור לו שאין למי תן לושתנין
 קי"ג. ק" 3פ'5 נכ"י וכפק קפ'א 9" נגיפם6(

 הטרי במתחרהמחכר שביעי מקרש כל לזמר כונתו אולי )1( ולהבא. מכאן שיעשו לדברים ר"ל )ס( אי. ל"מ יגמא)י(
 ע"ז. פיסקא במדבר ספרי 0( א"ב. ע"פ והוא קג"ט סי,

 חומש צ"ל אולי )נ( הדבר. וזה ד"ה סי סי' "ט בשגל' יעיו ן מעשה על ש(ר~רל.
 ספרים. ג' טוציאין שאז בשבת טבת ר"ה שחל ר"ל )נ( לגד. כתובים לבד נביאיםלבד
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 בירושלים שהיו צדק כהן אביתר ור' היי רב בימי וכן הקב"ה לפני נקילהיות
 דם שפוך עד הזיתים בהר מלקות להכותו אביתר ור' היי רב צוה רוצח לפניהןובא
 והכוהו הקב"ה בפני בדין אקרא שלא כרי עלי תחמולי אל הכוני צעק והרוצהעליו
 הממינו כך ואחר שבועות כשלש לו והמתינו להניחו וצוה לחיים נפוח שהיהעד
 פעמים שלש עשו כן להיים טות בין עד והבוהו ועינוינו היה פתה נקב מעם רקבחול
 אסרו עדיין לו נתכפר שלא ואמר באהבה הכל קבל כי לו נתכפר כי והבינוודעו
 והיה מבכל לירושלים שנה בכל  עולה  היה  היי ורב לך. שמחל הקב"ה טן כברלו
 ואומרים פעמים ז' רבה בהושענא הזיתים הר את מקיפין היו כי הסוכות בחנשם

 ומעילים סיריקון מלובשים כהנים הולכים היי רב ולפני היי רב להם שסידרמוטורים
 היי רב והיה אחריו משל וכן אטה ק' שלפניו מאלה ורחוק בתוך והוא העםואחריו
 לו ואמר שמה שלבו היי רב את התשובה בעל הרוצח ראה הסעודה לאחרשוחק
 היי רב לו אמר הזיתים הר את מקיפים כשהייתם לבד הולך הייתה לטה ר'הרוצח
 עצמי את מפהר ואני בסוכות הזיתים הר את להקיף מבבל שנה בכל עולה שאנימפני

 ומדבר לאחרינו ומאשר לפנינו מאשר נרחקין לכך עמי הולך אליהו רבהבהושענא
 כל ולקחתי כהנים עם הזיתים הר כשיקיפו לי ואטר משיח יבא מתי לו ושאלתיעמי

  שאתה  הבהויה כל ראה אליהו לי ואמר כך ביניהם אולי להקיף שמצאתיהכהנים
 שהוא אחר רק אהרן מזרע אחד שום אין בניאות והולכים מעילים מלובשיםרואה
 הפץ ואינו רעים בכנדים והולך בעיניהם נמאס והוא להם שנבר כולם אחרהולך
 אמר עין חסר אחד ומצד אחת ברנלו חיגר והוא שאינו כסי עצמו את ומשיםבכבוד
 אלא כהן היה לא שבכולם שחקתי מזה חיי היי רב אמר אהרן מזרע אמת כהןזהו

 מום. בעלאותו
 שהכה הזרוע אמר יהודי את באגרופו שהכה מרדכי רי ברבינו ומעשהתרלא.

 שנא' לפי ושיברה ~ריח בו שמונח כחור ירו ושם תשברהיהודי
 תפול. משכטה כתפי כב( שם )שם ידי יתום על הניפתי אם נא( לא)איוב
 מאחד שגזל סי )א( אמרו .כי הזהר בני מהמה ויזהר יב( יב מהלת כתיבתרלב,6(

 השמים טן חובתו ידי  יצא  לא ממילא נזל ממי יודע  ואינומחטשה
 כיון נזל אשר הגוילה את והשיב בג( ה )ויקרא וכתי' ואחד אחר לכל שיתןעד

 עליו יותר להוסיף אין השיב שנזל יום באותו אם אלא גזל אמר למה מילהשאמר
 כפי הגזילה על להוסיף צריך יותר או חדש באותו או שבוע באותו השיב לאואם
 ~1yet שיודע מה לפי אדם אותו ויאמר לו שהשיב עד שחסרו מעת מרויה שהיהמה
 ולכד שהשיב ער שנחסר העת מן גול באותו להרויח יודע היה כטה האישעסק
 צריך שמים ידי לצאת אבל התורה הצריכתו לא זה שכל אע"פ הצער יחשובמנה
 ידע בכאן כך עצבון הוא ובשת בחמשה חייב החובל שהרי הצער לחשוב זהכל
 ארם ויש לו שגזל בליטרא חושש ואינו לימרין ק' לו ושיש יש לננזל צערכמה
 לו שיש ויש . . )ב(. לימרא באותה לו שלקח על ומצפער ליפרין אלף לושיש
 ושותה אוכל היה סטנו שנזלו קודם כי ומשתה מאכל בחסרון והוא לו ולוקחטעם
 ולכל לו שגרם צער הנזלן לחשוב צריך זה כל צער חיי הי ועתה ומתערןלובש

 הנגזלין ולפי שנרם מה לפי להם ולתת עליו שגרם העירונים וחסרון עליוהנסטכין
 וכ"ג. כ"כ קי' 5עי5 כשero 5 מסימן ב5 בקו"ם6(
- -- - 

 ב"ב. בסיי הוא וכן ממנו מעט הרבה 4 שיש ממי 'ותר צ"ל )נ( ב'. ק"ג קמא בבא )6(ר2ושלב:י
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 בנופו דין לקבל וגם הכסף ולשלם המתנייש ולפי המבייש לפי הכל )נ( שאסרוכמו
 חפץ אינו מרחו אפילו בו שנשאר וכסף הענויין כעניין יתענה חדשים ב' או חדשאם

 עליו התענונין נגד וענויין ממון מאותו שנהנה התענוגין כננד שלו מוסיף וגםלקבל
 . )ו( רבותינו שהזכיר )ה( אע"פ ס"ר[6( ]דף כזכיות לו נעשו זדונות )ד(אמרו
 עונש יקבל הוה בעולם ואף לדין יקרא שלא לחפיצים היא כך הזאת "תשובהעומק
 מרבים אם רק השמים מן לו ראויין שהיו העינויין עליו בעצמו שמקבל לפיונקמה
 בקשו שהרבים מפני כדרכיו עליו מביא הקב"ה שכתבנו דברים באילו "ששב אע"פנזל
 מדעתו שהוא מאחר כי השמים מן עליו שבאין העונשין על שנר עליו נקמה'ויקבלעליו
 לא ונקה יא( ל )ירמיה וכת' השמים מן לקבל ראוי אינו שכתבנו ותשובות עינויין עליוקבל
 והיה הרבה והרויח ליטרא שגזל באחר וטעשה אנקך לא פעמים ונקה פעמיםאנקך
 שום בידו שאין לו נתן שהרויח מה וכל שכתבנו מה ככל ועשה ויודע הנזלןמבין

 יבא שאם לפי מישראל יותר רעות לכמה שיבא גוי של גול ויש רביתי(הערמת
 הרבה ויוריד יהודים לשאר יאבר אהד חוטא יח( ט )קהלת וזהו יגזלוהו לשםישר'

 העיר. באותה ליהודים שהיהטובה
 מעלין כתיקנה השבת את שמשמר מי שכל אומר אתה מנין אומר רבי )א(תרלג,

 עולמו את הקב"ה שברא סיום השבתות כל את שמר כאילועליו
 ששת כי )ב( השבת את ישראל בני ושמרו טז( לא )שמות שנאמר המתים שיחיועד
 כאילו עליו מעלין כהלכתה אחת מצוה העושה כל אלא בלבד שבת תאמר ולאימים
 שכולו ליום )נ( וזהו הצדיקים לשכר קץ אין לכך המתים תהיית ועד מבראשיתזכה
 בנסיון שעמדו אותם חוטאים היו ולא זוכים היו עולמים לעולמי חיים היו שאילוארוך
 שהם תולדותיו כל ארם תולדות ממר זה א( ה )בראשית שנאמר פעמים ורינ'

 ביום אדם תולדות שנאמר אדם שנברא מעת נבראו הן כאילו עליהן מעליןהכים
 נבראו. ביום אז כאילו לו תולדותיו הקיש אדם אלקיםברא

 אתם אנה אמר נשמים אחד זקן את מביאין שהיו בחלום ראה "בם תלמידתרלד,
 ג' לאחר שחלם שבוע באותו הבא לעולם אמרו זקן אותומביכוין

 אטר מדאי יותר עליו ומצטער בונה והיה חכם תלמיד אותו והספידו הזקן מתימים
 נאמן שהיה ואמרו טעשיו אחר חקר הבא העולם בן שהוא בחלום ראיתי כךלהם
 יכול היה לא אם שקרים וכששומע שקרים שומע היה ולא שקר דבר ולאועני

 ויין עמלו לשכוח לשבת טוב יין וקונה בחול מצמצם והיה )א( מהם הולךלמחות
 יוכר. לא ועמלו רישו וישכח ושתה נפשלמרי

 היום עוד הנה ואמר אהד איש בא שבת בערב נרות מדליק היה אחד ןקןתרלה.נ(
 הוה, וכן ימים יאריך לא הזקן אמר הנרות וכיבה )א(גדול

 שבעה ילדה עקרה עד ה( ב )ש"א וכת' סו( ד )רות בנים משבעה לך טובה היא אשרתרלו,
 לאב עובר אחר כל ימים בני כי השבעה יולדת אמללה ט( טו )ירמיהוכתי

 בנים ז' לאדם יש אם תשמורו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש ג( יט )ויקרא אם )א(ולאם
 חסססקפ"6. קי' 5קתן כפף ל ט"ו. ק" טכף6 סק5"ע קי' ט"ו 3( סק5"ט. סי' b"9W סק5"ס ק" ט"ב6(

 בפירוש. צ"ל )1( הזכירו. שלא צ"ל )ס( גי. פ"1 יומא )י( ב'. פ"נ קמא בגא )ג((
 בני ובין סיגי צ"ל )3( אימי. אתה מנין .לית:. ולפגינו אי פרשה תשא מכילתא )6(תרלג.
 רמ"ב.ס"א. סי' או"ח גשו"ע והב"י הטור לשון )6(תרעד.
 רם"ג סי' אי"ה y~te1 נ"ט סי' הלקט ובשגלי יקדים שלא ובלבד נ': כ"ג שבת ישל )6(תרנה.

 בזה. מהלוקח יש כיסי"ד
 אם. ס4ת: למחוק יש )6(תרלו.
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 נ71 חטידימטפר
 היא אשר סו( ד )רות כת' ואם לאב שבת הקיש אהד יום אביו צורכי עושה אחרכל

 כבני )ב( ולאם לאב עובד אחד כל כי שבעה ילדה עקרה ה( ב )ש"א בנים משבעה לךפובה
 ואחר ליצחק עובד אחד ורועה בנים י"א )ג( אהד יום לו עובד היה אחד כל כייעקב
 שמות ולכך )ר( וליצחק ליעקב בשבת וכולם ליצחק בעצמו יעקב ובשבתליעקב
  והאכלתיך  יר(  נח )ישעיה בשבת לכך כתפיו על ההשן ובאבני השוהם באבנישכפים
 משמר. אנשי וכן )1( שוים ובשבת הלקים ו' . . . )ה( אנשי לכך אביך יעקבנחלת
 הקטנה אצבע אלפימ קמ"ר שהם אמה אלמים ד' שבת תחום טוב יום )א(וערלז.

 ק"כ שהם אלף צ"ו על גדולה אצבע אלף צ"ו שהם אלפים קמ"דעל
 הם אלף וק"כ אלף וצ"ו אלף קמ"ד הרי אלפים ק'כ על נודל שאצל אצבעאלפים
 על אלף ש"ס של והאלכסון ריבוא קמ"ד רוחות לדי היקף ריבוא ל"ו הם אלףש"ס
 אלף תק"ד השני והאלכסון אלף תק"ד הם אלף וקמ"ר אלף ש"ס האלכסון אלףשים
 אנורל חשבון יחריו כשיצטרפו אלפים וחי אלפים אלף אלכסונות שני הרי ושניראשון
 ]ע"ב[ לרקע ננד כיצד העולם לעומת חשבונות אלה )ב( קמנה ואצבע אגודלושאצל
 וח' אלפים אלף הם אוירים ז' הן לרקיע רקיע בין אוירים וזי יום אלףקמ"ד
 היריעות והרי 5( משזר ושש שני ותולעת וארגמן תבלת של עשר ויריעותאלפים
 השמים שבת תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי ואת וזהו שוין והרקיעיםושבת
 פעמים ז' טובים וימים בשבתות ולכך העולם כמניין שבת ותחום הכרובים עלכסאי
 כסא וזהו כסא הזכיר הרי מהם אחד יפתח שאם כבורך כסא לפני וידוע גלויכסא
 ד' הרי אתה מעולם מאז כסאך נכון ג' נכון וכסאו ב' כסאו הכין בשמים היא'

 השביעי וביום וי הרי כסאו לפני ומישור זכות ה' הרי ונשא רם כסא על היושבהמלך
 כס"א זה. כננד זה כסאו כעין רקיעים ז' בכל כי ז' הרי כבודו כסא על וישבנתעלה
 בלא כסא אין תורה בגימטרי' כולס כס"א כסא"ו כס"א כסא'ך וכסא'וכסא"ו

 פעמים וז' בשבת בתורה קורין ולכך השית וכס דת בראשית מלפני א? )נ(וזהו תור"
 הכרובים. כסא על שכינה הושיבו כאילו ז' קורין ולכך הברובים יושבבקרייה

 מפריםעינייני
 כנגר עי בזרוע להכניס ויש אחד בית אלא להן אין יד של תפילין "תרלח,

 כנגר יהיה והקשר מעצמו זרועו ויקשור הרצועה את וימשוךלבו
 תפילין הנחת מקום ער חומסו טראש מפחים ב' בראש בתים ד' של והתפיליןלבו
 בלוחות טפחים ת"כ כנגר תפילין הנחת של מקום עד הכתף התחלת מן טפחים ב'וכן
 בקרש ננעה לא הקרש ימין אם הקרש באותיות לינע שאסור לומר הכתיבה מקוםער
 ידו משים הסופר כי הקלף עכרי משני נכתב תורה ספר ואין הדיוט ימין שכןכל
 האחר מעבר נסמכת ירו והרי הקדש שם האחר טעכר שפעמים נמצא הקלףעל

 סטנ"ס. קיי הו6 וגגיטס  ח5"י קי' 5עי5 גכחנ סייוט עי טכ6ן נ( בכ"י. מ5שס טילת י"ס6(

 ואתר ליצחק שכד ואחד רועים היו כנים ויו"ד צ"ל )ג( ת"ד. פרשה בראשית רבה שדרשמ(
 הדגר. לטין אדע ולא כאן יש הנכר חסרון )ס( פ"ז. בירושלמי ויעי"ש א, ל"ו סוטה )ר(ליעקב.

 בעצרת. ד"ה שם וברש"י ב' ר"ה סוכה)ו(
 מטמגמ. והלשון תיקון צריך הזה הסימן כל )נ( כו'. ד' 1י1"ט שבת תחום 1'ל )6(תרלז.

 הכפורים. ליש טוסך בקדושת פיוט)נ(
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