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טוֹבנה) םֹויו ׁשבּת לׁשוֹמרי ׁשוֹמרת כינהקע"ט:)ה .(ח"ג 

הקבּ"הנו) לׁש ֹמוׁש תּבפ"ח:)ׁש ב"ח). 

והוּאנז) בּשׂמחה הבּת לּמקבּו מחהׂשּב ֹלביתו נכנס כּׁשאדם
אּהו יּלׁש זה מרתֹוא כינהה ׁשעה תּהֹאו בּשׂמחה, ֹוּתואׁש

(.ס אחרי ז"ח).

בּשׂמחהנח) יהיה תּבׁשּב מקוֹם מכּל חלּב עצב אּוה (תק"זאם 
נ"ז.) כ"א. .תיקון

(נטחתּת לאדם בֹוט אין האדם הׂשֹועׁש ביםֹוט יםׂשעּמה מכּל
תֹתוּבׁשּב שׂמחה וּלהראוֹת ולׁשּתוֹת לאכל אם כּי ׁשמה

טוֹבים רנ"ה.)וימים .(ח"ב 

בּׁשבּתס) הם ׁשמוּרים ׁשבּגּיהנּם עיםׁשהר ּוּאפל(.ח"מ .(ח"א 

(סאחיןּתוּפ הערים כּל הבּת ע"ה:)בּיוֹם א"ח). 

(ארסאמ יוֹתר בּׁשבּת רהֹוּתּב ׁשעוֹסקים ּוּלא לׁש אׁשריהם
ע"ד.)היּמים .(ח"ג 

(סב,ייםּולּת ֹוּב רהֹוּתה סוֹדוֹת וכל ,רהֹוּתה כּל כּלל אּוה ׁשבּת
הּתוֹרה כּל כּקיּוּם תּבׁש םּוּוקי(ב"צ .(ח"ב 

(מרסגֹוׁש ּוּלאּכ תּבׁש והוֹמר ,ּהּלּכ הּתוֹרה כלּכ ׁשבּת ׁשקוּלה
הּתוֹרה קנ"א.)כּל מ"ז. .(ח"ב 

(תרסדֹיו להקבּ"ה ביםּוחׁש ביםֹוט וימים דּׁשבּתוֹת תֹוהחרט
בּשׂמים מיני לּכג.)מ"רמ .(ח"ג 

מצוּיסה) ׁשבּת תּסעדּב נהּהאמו רפ"ח:)כּל ג"ח). 

הּמלסו) ניּב הםׁש ישׂראל ריםּנכ תּבׁש תּדסעּפ"ח:)ב ב"ח). 

הגּוֹייםסז) לׁש ולא הוּא, ראלׂיש ׁשל ׁשבּת פ"ח:)סעדּת ב"ח). 

אוֹתןסח) מכניסין בּׁשבּתוֹת אדם בּני ריםּדסּמׁש הלחנוֹת כּל
נראה ֹלחנוׁש רׁשא האדם ׁשל ֹחלקו ואׁשרי ,אחד בּהיכל

ֹוחּכ כּפי אחד כּל כּראוּי, הׁשּוּב בּלא םר"ד.)ׁש .(ח"ב 

(סטמה לכלּם, ׁשוֹאל ה"ּוהקב עוֹלוֹת תֹמוׁשּהנ ׁשבּת בּמוֹצאי
העוֹלם זהּב בּּתוֹרה םּתׁשּדקע"ג.)ח .(ח"ג 

(עּוּלאּכ להראוֹת ולא להתעכּב ישׂראל צריכין תּבׁש צאיֹמוּב
הבּת את ר"ז.)דּוֹחקים .(ח"ב 

ּערו ׁשלחן לּמוּד - ׁשלחן" לפני ערּת"
ער ללחן המחר מרן ערהקמת לחן לד חב – 

"ער "לחן הפר ם – ה על נל ני – ים כל
קצרהראיתי דרּב אמריו יריסּפ ׁשוֹׁשנּי ללקט בֹוט יּכ יּלבּב אני ָ◌ִ◌ִ◌

'ה רתֹוּת ּתהיה למען ונעים יפה וכוֹלל צח בּלׁשוֹן
למידלּת ּואלׁשי רׁשאּכ כּי ,ראלׂשי איׁש כּל בּפי רהּוגׁש מימהּת
,אּת אחוֹתי לחכמה יאמר אּלא ,ּהּב יגמגּם לא הלכה, דּבר חכם
מי כּל ֹלו רּורּב יהיה ּכ ,ֹלו אסוּרה ֹותֹואחׁש ֹול ׁשבּרוּר כּׁשם
הבּנוּי זה ספר בּפיו ׁשגוּר ֹתוֹוהיּב למעשׂה, הלכה עליו ׁשיּׁשאל
ללמד ׁשלׁשים, לחלקים ֹקוּלחל ,ֹוּב ניםֹוּפ ׁשהכּל לּת תֹוּיּפלתל

ויאמר ,ֹודּולמּת חוֹזר אּוה חדׁש ׁשבּכל ונמצא חלק, םֹיו בּכל ֹוּב
.ֹידוּב ֹדוּותלמו לכאן ׁשבּא מי ריאׁש עליו

עלועוֹד,זאת ֹנוֹולׁש ּונּנׁשוי ּתמיד ֹוּב ּיהגו הּקטנּים הּתלמידים ֹ
תםּוטנמּק בּפיהם רתּמסד תאּוינקּד ירסאּג ותהיה הּפהלכה 

ּיזהירו והּמשׂכּילים מּמנּה, ּרוּיסו לא ּויזקינ כּי וגם למעשׂה
םׁשנפ ּעוׁשעׁשי ,יםּפּכ ויגיע מעצבם להם בּהנּיח הרקיע זהרּכ
אמר איןּב ּפסוּקה הלכה יםּמחמד ֹוּלּכ אׁשר זה בּספר בּהגוּתם

.בריםּד ואין
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מיניוקראתי לּכ גהֹוהה ימצא ֹוּב כּי "ּערו "ׁשלחן זה ספר ׁשם ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
.ריםּברוּו סדוּרים וּׁשמוּרים לּכּב ערוּכים מטעּמים
עהּד הארץ ּתּמלא זה ספר ידי על כּי עליוֹן בּחסד אני וּמבטח
וּנבוֹן יםׁשחר וחכם מבין עם ּתלמיד הגּדוֹלים עם הּקטנּים ה' את
תֹולהי ,ֹומׁש דֹובּכ דּבר על יעזרני ה' אל יּפּכ אפרׁש בכןּולחׁש
ֹוהלכתּכ מסדּר להיוֹת ולגמר להחל הּקל ויזכּני יםּבהר יקיּצדּממ
יעצּתי, כּאׁשר לעשׂוֹת מתחיל והנני ,ויפה וטוֹב ,לּמקבּו ןמתּק

א בּעזרי, יהיה ז"ל)מן.וה' רּבהמח מרן .(הקדּמת 

בּקביעוּת הוּ"ע לּמוּד על זי"ע טוֹב ׁשם הבּעל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַדּעת

באּומעם המחבּר רק ּערו לחןה ׁשלּּמוּד טוֹב", םׁש כתר"ּב ָ◌
הלחן חלקי בּכל נרחבת ידיעה ׁשּכרּיׁש כּדי הוּא ,רמ"א
ׂשּפלח היכן ידע מסיּמת, הלכה לדעת האדם יצטר ואם ,ּוער
ֹזו בּהלכה הדּנים והּפוֹסקים הכּלים נוֹשׂאי כלּב יתעּמק ,זאת

.הׂלמעש הלכה היטב לברר כלּווי

!"ּערו "ׁשלחן ללּמוּד גּדוֹל ותקּוּן ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחיּוּב

על,דיםּוּמּלה לּמכ תרֹויּב מאד מאד הזהיר סקיםֹוהּפ לּמוּד ַ◌
עד םמראׁש םּלּכ "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל ללמד וראוּי
לּכ עם ּוער לחןׁש עהּבהאר לּכ ללמד לֹיכו אם כּסדר, פםֹוס
לּכ ילמד ניםּפ כּל על לאו ואם ,בֹוּט מה הגּדוֹלים הּפרוּׁשים
כּי מאד, מאד גּדוֹל ּתּקוּן והוּא הּקטנּים, "ּערו לחןׁש" עהּהארב
ׁשּמברר סקֹוּפ לּמוּד ידי ועל ,ורע טוֹב נתערב חטאים ידי על
נתבּרר זה ידי על ,מאוהּט רֹהוהּט רּוהאסו רּתּמה לּסווהּפ הכּׁשר
זהב" רתֹומנ "ראיתי בּמאמר וכמבאר ,הרע מן הּטוֹב ׁשונפר

.סקיםֹוּפה לּמוּד מעלת מאמרים ארׁשבּו(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

,"ּערו "ׁשלחן סעיף איזה הּפחוֹת לכל לּמוּד בּלי יוֹם יעבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌א
ּפנאי ֹלו ואין אנוּס הוּא אם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַאף

ּפוֹסקים,ואמר: ויוֹם םֹיו בּכל ללמד מחיּב ראליׂיש איׁש לּכׁש" ְ◌ָ◌ַ◌
על ילמד ,נאיּפ ֹלו ואין אנוּס אּוה אם ואף יעבר. ולא
ּוּלאפ ,אּוהׁש םֹומק איזהּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ּפנים כּל

,ּוער בּׁשלחן העּת מדֹעו ׁשהוּא ֹמוֹמקוּב אּלללמדׁש צרי כּי 
חיּיו ימי לּכ םֹויו יוֹם בּכל "ּוער ב"ּלחן יןּד וּכׁשאינוֹאיזה , 

,ֹמוֹויּב יוֹם מדּי "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל כּסדר ילמד אנוּס

ללמדם ויתחיל יחזר "ּערו "ׁשלחן הארבּעה ויסיּם וּכׁשיּגמר
חיּיו. ימי כּל ינהג וכן ,סדרּכ(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

על דל חב הא ים כל "ער "לחן סעיף איזה ללמד
מראל אחד ל

דּהינוּוזאת כּלּם. את והזהיר הּוּצׁש הכּללית הנהגה היתה ְ◌ֹ
על ילמד ּפנאי ֹול ׁשאין בּיוֹם ּוּלאפ .םֹיו בּכל סקֹוּפ ללמד
ואמר .אּוהׁש מקוֹם כלּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ניםּפ כּל

מיּשׂראל. אחד כּל על גּדוֹל חיּוּב אּוהׁש(ה"קפ סימן הר"ן (שׂיחוֹת 

ּכןּיעּמׁשמבטח אז הדּין, מקוֹר לידע רבּוֹתיו הםׁש ּוער לחןּב ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מדרגתּב םּיק לעוֹלם תֹלהיו ,אּבה עוֹלם ןּב ׁשהוּא ֹול

ׁשֹוקד! 

רוצריֹמקו ולידע רבּוֹתיו ׁשהם ּוער וּבלחן סקיםֹוּפּב לעיּן ְ◌ָ◌ִ◌
דּקאמר הלכה עיּוּן ּוזה יןּד(האריז"ל)התֹהליכו אז יּכ , 

בּן אּוהׁש ֹלו מבטחּו ,תֹהלכו אּלא הליכוֹת יקריּת אל ,ֹלו עוֹלם
אּבה נדּה)עוֹלם ףֹסו)ׁשֹוקד בּמדרגת קיּם לםֹולע תֹלהיו , 
בּצוּאתוֹ)כּדאמרינן. ,חכמים סמיכת בּעל זצ"ל ץ"ּכ נפּתלי יּבר) 

–בּכל ידוּע למחלה רפוּאה נמצאת ׁשוּ"ע ׁשל וסימן סימן ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יוֹסף וּבית בּטוּר נמצאת ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרפוּאה

תבֹוּיכּכ ׁשמעּתי ואני :ל"זצוק רעזאןּמב הּמהרׁש"ם הגה"ק ֵ◌
חתּדּקה חלי ז"ל מהר"י ׁשֹדוּקה ֹלבנו היה אחת ּפעם
מרן לפני זהּכ החלי אֹובּב כּי ,המנּסּו וּבדוּק מפרסם והיה רח"ל.
בּעיני ראיתי וכאׁשר ,ֹלו חלף והחלי ,דֹוע יהיה ׁשלּא אמר זי"ע,
אּלׁש ואמר ז"ל מר"ן לפני איֹבבוּו ,יץהּק לּכ חלההּמ לי היתהׁש

.חלההּמ וּפסקה ּתכף לי הוּטב ,דֹוע יהיה

ׁשניתוּבבוֹא וּבא הוֹעיל, ולא ֹוּכדרּכ ֹלו ואמר לפניו, הנּ"ל ֹנוּב ְ◌
כּי ,זי"ע עלזאּמב םֹלוׁש יּבר ּורנֹומ מרן ואמר אליו,
לּהמסג אחד סימן םׁש ׁשוי רפוּאוֹת, מיני כּל יׁש סףֹוי וּבית רּטוּב
חלהּמה ׁשלגר ֹכחוּב ׁשי זה סימן ילמד אםׁש הנּ"ל, לּמחלה
,ֹוּדרכּכ ֹלו ואמר אז, ולמד ,זה סימן למד ׁשלּא רב זמן וזה הנּ"ל,

.חלהּמה ּתכף פסקהּו(ע"זי מבּעלז מהר"ש .(קנטרס 

ּדהקּתבׁשהאּת היּוֹמית, הלכה ללּמוּד םֹיו בּכל תֹוּקּד רמסּפ ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אּבה לםֹעו בּן תֹלהיו כהֹזו! 

הבריתת'ריתב'בתש' תיקון בענין – תקן
והברית השבת

ברית.שבת תיקון שבת תיבות ראשי
שהןוכאשר ,אלו אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה

ו"תי שב"ת.(נכנסו)שי"ן ונעשו
חזיואיתא ותא :דסיני,כדבזוהר טורא על ישראל קימו כד ,

ועאל ,בי"ת איהו, ומאן ,דברית רזא אלין אתון תרין בין עאל
רזא בי"ת עאל וכד לישראל. לה ויהיב דאשתארו אתון תרין בין

תי"ו, שי"ן דאנון אלין, אתון תרין בין ואתעבידו(עאלו)דברית
אמר דאת כמה ת"שב(ל"א ישראל(שמות בני ושמרו


(תי"ו,כד שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה וכאשר

(נכנסו)שב"ת ונעשו
אלו אותיות שתי בין נכנסה סיני, הר על ישראל עמדו כאשר וראה, ובוא
אותו ונתן שנשארו האותיות שתי בין ונכנסה בי"ת, היא, ומי הברית, סוד
שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד ת"בי נכנסה וכאשר לישראל.

השבת(נכנסו)תי"ו, את ישראל בני ושמרו אומר שאתה כמו שב"ת ונעשו
העולם התחלת שהיתה כמו עולם, ברית לדרתם השבת את לעשות
עד תלויות היו ש"ת ,אותיות שתי מאלו העולם דורות כל בהם להתיחס
ונעשו בשליות ונתקן הקודש ברית ביניהם ונכנסה כיאות, העולם שנשלם

שב"ת.

דהוה כמה ,עולם ברית לדרתם השבת את לעשות השבת את
אתון, תרין מאלין עלמא דרי כל בהו לאתיחסא דעלמא שירותא
ביניהו ועאל ,יאות כדקא עלמא דאשתכלל עד תלין הוו ש"ת

.ת"שב ואתעבידו בשלימו ואשתכלל קדישא א'ברית חלק (זוהר

א') עמוד נ"ו דף בראשית .פרשת

ימיםואי אות שבת אות ברית אות דנטר גמור צדיק איהו האי
עיין וכו' מצדיק יתירה נפש ליה יהבין תפילין אות טובים

.רמ"ד)שם ודף רי"ג דף בראשית .(זוהר

שבת סעודת משיירי לשבטים האכיל הצדיק יוסף

זכור,יוסף ביה דאחיד יסוד דאיהו דברית ברזא השבת יום את
איקרי נמי ושבת איקרי, כל יוסף דהא שבת איקרי דא ועל

תולדו פ' שם כתב וכן ,שבת נמי איקרי ויוסף שבתכל, דמוסף ת
כן ועל ,שבת ואיקרי כל דאיקרי עולם יסוד צדיק מקבל נמי
בהם להכניס שלו שבת סעודת משירי לשבטים יוסף האכיל

.שבת דאיקרי עולם יסוד צדיק מדת שבת קדושתפרי ,שמות (זוהר

.צדיק)

הפגמים כל לתקן יכולין בשבת

ויכולתשבת ויש ,הברית פגם תיקון הוא דשבת דברית, רזא
בשבת עצמם את להתקדש החפצים ישראל כל ביד
כי ,יומין עתיק אפי לסבר להגיע ית' לקדושתו ולהתקרב
חדשה רוח התחדשות מצד הפגמים אל לתקן יכולין בשבת
משבת חדשה במדרגה חדשה יתירה הנשמה שבת בכל כי

צדיק)העברה. .(פרי

והשבת הברית בקדושת תלויה הגאולה

תיקוןלשמור הוא עינוגים מיני בכל ולענגו כהלכתו שבת
לו אמר בקין, פגע אדה"ר המדרש. כוונת וזה לקר"י
קוני, עם ונתפשרתי תשובה עשיתי לו אמר בדינך נעשה מה
תלויה שהגאולה מצינו ולכן .השבת ליום שיר מזמור אמר מיד
חטא בשביל הוא הגלות שהאריכות ידענו וכבר שבת. בשמירת
סרוס שהוא מי וידוע שבת שמירת הוא זה חטא ותיקון זה
הפסוק יובן ובזה ,לבטלה זרע הוציא שח"ו הדאגה עליו ביותר

נ"ו)זה שבתותי,(ישעי' את ישמרו אשר לסריסים 'ה אמר כה
הוא שלהם שהתשמיש להיות יכול אשר דייקא לסריסים
תיקון שהוא השבת יום את ישמרו אשר לבטלה זרע בהוצאת

יוסף)קרי. .(יסוד

שומראת שהמשמר רע. כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת
וכו' הרע יצר וקטרוג וניצול העבירה מן מרוחק השבת

שנקרא הברית פגם על שמרמז דייקא רע רע, כל רעמעשות
בזוה"ק) זה.(כמבואר לתיקון זוכין שבת שמירת ידי ועל

השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו

אתאיתא לעשות השבת את ישראל בני ושמרו במדרש
שהברית דבר ,השבת את לעשות אומר ר"ח ,השבת

ש הכוונה ,המילה זה ואיזה לו, פגםכורותה ושלום חס אם
פרטיה בכל השבת שמירת זו תיקונו המילה .בברית

עונםעוד את ירצו ואז הערל לבבם יכנע אז או במדרש איתא
,השבת זה 'ז בגי' או לשמיני שניתנה המילה זו ח' 'בגי אז

בתשובה הערל לבבם יכנע אם לישראל הקב"ה אזכורדקאמר
בלבד והמילה השבת ישמרו אם לעונם ואסלח עליהם .ואחמול

נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי

שמרוולפי אלמלי הגמרא כוונת שזה לי נראה דעתי עניות
כפשוטו שבת היינו נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל
היו אם שבת כן גם שנקרא היסוד ושמירת בראשית. שבת

נגאלין. היו בלבד והברית השבת יצחק)שומרים בית).

שם)כתיב מחללו(ישעי' שבת שומר זאת יעשה אנוש אשרי
מוחלין אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו רבותינו שנו
אשר ויתוקן 'ושכינתי הוא בריך קודשא מיחד ובשמירתו לו

.אלוף מפריד נרגן להיות גרם(הקודש עבודת).

כ')כתיב קדושים)הם קדושות שני קדושים והייתם והתקדשתם
קודש, נקראים שניהם והמילה השבת הם, מצות שני
ועל לכם היא קודש כי והשבת קודש, ברית אות נקרא המילה

.הברית לפגם תיקון שבת שמירת נחמן)כן 'ר .(ועיין

ושםכ')(קדושיםכתיב ,אלקיכם ה' אני 'וגו תהיו קדושים
כי אלקיכם, 'ה אני בהם כתיב זה אחר זה פסוקים שלשה
עצמו את מכנה הוא ברוך הקדוש אלו דברים שלשה ידי על
רש"י שכתב כמו ערוה גדר ידי על א' אלקיכם, ה' אני להקרא
לצלן רחמנא ערוה ידי על כי ,העריות מן פרושים תהיו קדושים
ידי על וכן מעליו. מסתלקת והשכינה הטומאה רוח עליו שורה
שאין בזה ומורה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה שבת שמירת
כי מכעס שמירה ידי ועל עליו. אלקיו שם רק מושל שום עליו

בקרבו. זר אל אחר אל עליו שורה כעס ידי על

בנחמיה מצינו וחוטאים(י"ג)גם נכשלים נשיםכשהיו ונשאו
השבת את וחללו רצהכהנכריות נחמיה וכאשר וממכר במקח

יום את לקדש ראשית להם צוה הברית פגם עון השבתשיתקנו
(כ"ב פסוק י"ג פרק הנשים(נחמיה את מהם הפריש כך ואחר

ל')הנכריות כ"ה פסוק ב"י פרק .(נחמיה

שבת שומרי שמי יראי

ג')כתיב מלאכי)בתענית פירש"י וגו' שמי יראי לכם (דףוזרחה

('שבתח שומרי שמי בגמראיראי דאיתא לפי לומר רצה .
ט"ו) דף בבית(ביצה לי יש טובה מתנה הוא ברוך הקדוש אמר

לגלויי. עבידא לא שכרה מתן 'וכו והודיעם לך שמה ושבת גנזי
ש ידוע לומר שלרצה אוצר אלא הוא ברוך להקדוש לו אין

שנכנס מי כן ועל אוצרו היא 'ה יראת שנאמר לבד שמים יראת
שבת, קדושת משיג הוא אזי שמים יראת של שאינולאוצר ומי

היא אימתי אבל לי יש טובה מתנה וזה משיגה אינה בה נכנס
להנכנס אם כי טובה מתנהמשם שמים יראת של לאוצר לה

יראת של להאוצר חוץ להעומדים ולא טובה מתנה נעשית
לומר רצה לגלויי עבידא לא שכרה מתן שכתב וזה שמים,

.מתגלה אינו לאוצר ה')בחוץ צמח).


שבתכה) שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם

פסוק בזה לרמז ללקוט.(בשלח)ויש העם מן יצאו השביעי ביום ויהי כתיב
שחיללו ידי על הרי מילה מזה תיבות ראשי ולכן השבת את שחיללו הרי

ומכלל ,שבת מחלל כאלו בריתו והפוגם בריתם. מחללי כאלו השבת את
שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם לאו, שומע אתה הן

שבת.
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מיניוקראתי לּכ גהֹוהה ימצא ֹוּב כּי "ּערו "ׁשלחן זה ספר ׁשם ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
.ריםּברוּו סדוּרים וּׁשמוּרים לּכּב ערוּכים מטעּמים
עהּד הארץ ּתּמלא זה ספר ידי על כּי עליוֹן בּחסד אני וּמבטח
וּנבוֹן יםׁשחר וחכם מבין עם ּתלמיד הגּדוֹלים עם הּקטנּים ה' את
תֹולהי ,ֹומׁש דֹובּכ דּבר על יעזרני ה' אל יּפּכ אפרׁש בכןּולחׁש
ֹוהלכתּכ מסדּר להיוֹת ולגמר להחל הּקל ויזכּני יםּבהר יקיּצדּממ
יעצּתי, כּאׁשר לעשׂוֹת מתחיל והנני ,ויפה וטוֹב ,לּמקבּו ןמתּק

א בּעזרי, יהיה ז"ל)מן.וה' רּבהמח מרן .(הקדּמת 

בּקביעוּת הוּ"ע לּמוּד על זי"ע טוֹב ׁשם הבּעל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַדּעת

באּומעם המחבּר רק ּערו לחןה ׁשלּּמוּד טוֹב", םׁש כתר"ּב ָ◌
הלחן חלקי בּכל נרחבת ידיעה ׁשּכרּיׁש כּדי הוּא ,רמ"א
ׂשּפלח היכן ידע מסיּמת, הלכה לדעת האדם יצטר ואם ,ּוער
ֹזו בּהלכה הדּנים והּפוֹסקים הכּלים נוֹשׂאי כלּב יתעּמק ,זאת

.הׂלמעש הלכה היטב לברר כלּווי

!"ּערו "ׁשלחן ללּמוּד גּדוֹל ותקּוּן ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחיּוּב

על,דיםּוּמּלה לּמכ תרֹויּב מאד מאד הזהיר סקיםֹוהּפ לּמוּד ַ◌
עד םמראׁש םּלּכ "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל ללמד וראוּי
לּכ עם ּוער לחןׁש עהּבהאר לּכ ללמד לֹיכו אם כּסדר, פםֹוס
לּכ ילמד ניםּפ כּל על לאו ואם ,בֹוּט מה הגּדוֹלים הּפרוּׁשים
כּי מאד, מאד גּדוֹל ּתּקוּן והוּא הּקטנּים, "ּערו לחןׁש" עהּהארב
ׁשּמברר סקֹוּפ לּמוּד ידי ועל ,ורע טוֹב נתערב חטאים ידי על
נתבּרר זה ידי על ,מאוהּט רֹהוהּט רּוהאסו רּתּמה לּסווהּפ הכּׁשר
זהב" רתֹומנ "ראיתי בּמאמר וכמבאר ,הרע מן הּטוֹב ׁשונפר

.סקיםֹוּפה לּמוּד מעלת מאמרים ארׁשבּו(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

,"ּערו "ׁשלחן סעיף איזה הּפחוֹת לכל לּמוּד בּלי יוֹם יעבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌א
ּפנאי ֹלו ואין אנוּס הוּא אם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַאף

ּפוֹסקים,ואמר: ויוֹם םֹיו בּכל ללמד מחיּב ראליׂיש איׁש לּכׁש" ְ◌ָ◌ַ◌
על ילמד ,נאיּפ ֹלו ואין אנוּס אּוה אם ואף יעבר. ולא
ּוּלאפ ,אּוהׁש םֹומק איזהּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ּפנים כּל

,ּוער בּׁשלחן העּת מדֹעו ׁשהוּא ֹמוֹמקוּב אּלללמדׁש צרי כּי 
חיּיו ימי לּכ םֹויו יוֹם בּכל "ּוער ב"ּלחן יןּד וּכׁשאינוֹאיזה , 

,ֹמוֹויּב יוֹם מדּי "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל כּסדר ילמד אנוּס

ללמדם ויתחיל יחזר "ּערו "ׁשלחן הארבּעה ויסיּם וּכׁשיּגמר
חיּיו. ימי כּל ינהג וכן ,סדרּכ(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

על דל חב הא ים כל "ער "לחן סעיף איזה ללמד
מראל אחד ל

דּהינוּוזאת כּלּם. את והזהיר הּוּצׁש הכּללית הנהגה היתה ְ◌ֹ
על ילמד ּפנאי ֹול ׁשאין בּיוֹם ּוּלאפ .םֹיו בּכל סקֹוּפ ללמד
ואמר .אּוהׁש מקוֹם כלּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ניםּפ כּל

מיּשׂראל. אחד כּל על גּדוֹל חיּוּב אּוהׁש(ה"קפ סימן הר"ן (שׂיחוֹת 

ּכןּיעּמׁשמבטח אז הדּין, מקוֹר לידע רבּוֹתיו הםׁש ּוער לחןּב ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מדרגתּב םּיק לעוֹלם תֹלהיו ,אּבה עוֹלם ןּב ׁשהוּא ֹול

ׁשֹוקד! 

רוצריֹמקו ולידע רבּוֹתיו ׁשהם ּוער וּבלחן סקיםֹוּפּב לעיּן ְ◌ָ◌ִ◌
דּקאמר הלכה עיּוּן ּוזה יןּד(האריז"ל)התֹהליכו אז יּכ , 

בּן אּוהׁש ֹלו מבטחּו ,תֹהלכו אּלא הליכוֹת יקריּת אל ,ֹלו עוֹלם
אּבה נדּה)עוֹלם ףֹסו)ׁשֹוקד בּמדרגת קיּם לםֹולע תֹלהיו , 
בּצוּאתוֹ)כּדאמרינן. ,חכמים סמיכת בּעל זצ"ל ץ"ּכ נפּתלי יּבר) 

–בּכל ידוּע למחלה רפוּאה נמצאת ׁשוּ"ע ׁשל וסימן סימן ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יוֹסף וּבית בּטוּר נמצאת ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרפוּאה

תבֹוּיכּכ ׁשמעּתי ואני :ל"זצוק רעזאןּמב הּמהרׁש"ם הגה"ק ֵ◌
חתּדּקה חלי ז"ל מהר"י ׁשֹדוּקה ֹלבנו היה אחת ּפעם
מרן לפני זהּכ החלי אֹובּב כּי ,המנּסּו וּבדוּק מפרסם והיה רח"ל.
בּעיני ראיתי וכאׁשר ,ֹלו חלף והחלי ,דֹוע יהיה ׁשלּא אמר זי"ע,
אּלׁש ואמר ז"ל מר"ן לפני איֹבבוּו ,יץהּק לּכ חלההּמ לי היתהׁש

.חלההּמ וּפסקה ּתכף לי הוּטב ,דֹוע יהיה

ׁשניתוּבבוֹא וּבא הוֹעיל, ולא ֹוּכדרּכ ֹלו ואמר לפניו, הנּ"ל ֹנוּב ְ◌
כּי ,זי"ע עלזאּמב םֹלוׁש יּבר ּורנֹומ מרן ואמר אליו,
לּהמסג אחד סימן םׁש ׁשוי רפוּאוֹת, מיני כּל יׁש סףֹוי וּבית רּטוּב
חלהּמה ׁשלגר ֹכחוּב ׁשי זה סימן ילמד אםׁש הנּ"ל, לּמחלה
,ֹוּדרכּכ ֹלו ואמר אז, ולמד ,זה סימן למד ׁשלּא רב זמן וזה הנּ"ל,

.חלהּמה ּתכף פסקהּו(ע"זי מבּעלז מהר"ש .(קנטרס 

ּדהקּתבׁשהאּת היּוֹמית, הלכה ללּמוּד םֹיו בּכל תֹוּקּד רמסּפ ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אּבה לםֹעו בּן תֹלהיו כהֹזו! 

הבריתת'ריתב'בתש' תיקון בענין – תקן
והברית השבת

ברית.שבת תיקון שבת תיבות ראשי
שהןוכאשר ,אלו אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה

ו"תי שב"ת.(נכנסו)שי"ן ונעשו
חזיואיתא ותא :דסיני,כדבזוהר טורא על ישראל קימו כד ,

ועאל ,בי"ת איהו, ומאן ,דברית רזא אלין אתון תרין בין עאל
רזא בי"ת עאל וכד לישראל. לה ויהיב דאשתארו אתון תרין בין

תי"ו, שי"ן דאנון אלין, אתון תרין בין ואתעבידו(עאלו)דברית
אמר דאת כמה ת"שב(ל"א ישראל(שמות בני ושמרו


(תי"ו,כד שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה וכאשר

(נכנסו)שב"ת ונעשו
אלו אותיות שתי בין נכנסה סיני, הר על ישראל עמדו כאשר וראה, ובוא
אותו ונתן שנשארו האותיות שתי בין ונכנסה בי"ת, היא, ומי הברית, סוד
שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד ת"בי נכנסה וכאשר לישראל.

השבת(נכנסו)תי"ו, את ישראל בני ושמרו אומר שאתה כמו שב"ת ונעשו
העולם התחלת שהיתה כמו עולם, ברית לדרתם השבת את לעשות
עד תלויות היו ש"ת ,אותיות שתי מאלו העולם דורות כל בהם להתיחס
ונעשו בשליות ונתקן הקודש ברית ביניהם ונכנסה כיאות, העולם שנשלם

שב"ת.

דהוה כמה ,עולם ברית לדרתם השבת את לעשות השבת את
אתון, תרין מאלין עלמא דרי כל בהו לאתיחסא דעלמא שירותא
ביניהו ועאל ,יאות כדקא עלמא דאשתכלל עד תלין הוו ש"ת

.ת"שב ואתעבידו בשלימו ואשתכלל קדישא א'ברית חלק (זוהר

א') עמוד נ"ו דף בראשית .פרשת

ימיםואי אות שבת אות ברית אות דנטר גמור צדיק איהו האי
עיין וכו' מצדיק יתירה נפש ליה יהבין תפילין אות טובים

.רמ"ד)שם ודף רי"ג דף בראשית .(זוהר

שבת סעודת משיירי לשבטים האכיל הצדיק יוסף

זכור,יוסף ביה דאחיד יסוד דאיהו דברית ברזא השבת יום את
איקרי נמי ושבת איקרי, כל יוסף דהא שבת איקרי דא ועל

תולדו פ' שם כתב וכן ,שבת נמי איקרי ויוסף שבתכל, דמוסף ת
כן ועל ,שבת ואיקרי כל דאיקרי עולם יסוד צדיק מקבל נמי
בהם להכניס שלו שבת סעודת משירי לשבטים יוסף האכיל

.שבת דאיקרי עולם יסוד צדיק מדת שבת קדושתפרי ,שמות (זוהר

.צדיק)

הפגמים כל לתקן יכולין בשבת

ויכולתשבת ויש ,הברית פגם תיקון הוא דשבת דברית, רזא
בשבת עצמם את להתקדש החפצים ישראל כל ביד
כי ,יומין עתיק אפי לסבר להגיע ית' לקדושתו ולהתקרב
חדשה רוח התחדשות מצד הפגמים אל לתקן יכולין בשבת
משבת חדשה במדרגה חדשה יתירה הנשמה שבת בכל כי

צדיק)העברה. .(פרי

והשבת הברית בקדושת תלויה הגאולה

תיקוןלשמור הוא עינוגים מיני בכל ולענגו כהלכתו שבת
לו אמר בקין, פגע אדה"ר המדרש. כוונת וזה לקר"י
קוני, עם ונתפשרתי תשובה עשיתי לו אמר בדינך נעשה מה
תלויה שהגאולה מצינו ולכן .השבת ליום שיר מזמור אמר מיד
חטא בשביל הוא הגלות שהאריכות ידענו וכבר שבת. בשמירת
סרוס שהוא מי וידוע שבת שמירת הוא זה חטא ותיקון זה
הפסוק יובן ובזה ,לבטלה זרע הוציא שח"ו הדאגה עליו ביותר

נ"ו)זה שבתותי,(ישעי' את ישמרו אשר לסריסים 'ה אמר כה
הוא שלהם שהתשמיש להיות יכול אשר דייקא לסריסים
תיקון שהוא השבת יום את ישמרו אשר לבטלה זרע בהוצאת

יוסף)קרי. .(יסוד

שומראת שהמשמר רע. כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת
וכו' הרע יצר וקטרוג וניצול העבירה מן מרוחק השבת

שנקרא הברית פגם על שמרמז דייקא רע רע, כל רעמעשות
בזוה"ק) זה.(כמבואר לתיקון זוכין שבת שמירת ידי ועל

השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו

אתאיתא לעשות השבת את ישראל בני ושמרו במדרש
שהברית דבר ,השבת את לעשות אומר ר"ח ,השבת

ש הכוונה ,המילה זה ואיזה לו, פגםכורותה ושלום חס אם
פרטיה בכל השבת שמירת זו תיקונו המילה .בברית

עונםעוד את ירצו ואז הערל לבבם יכנע אז או במדרש איתא
,השבת זה 'ז בגי' או לשמיני שניתנה המילה זו ח' 'בגי אז

בתשובה הערל לבבם יכנע אם לישראל הקב"ה אזכורדקאמר
בלבד והמילה השבת ישמרו אם לעונם ואסלח עליהם .ואחמול

נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי

שמרוולפי אלמלי הגמרא כוונת שזה לי נראה דעתי עניות
כפשוטו שבת היינו נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל
היו אם שבת כן גם שנקרא היסוד ושמירת בראשית. שבת

נגאלין. היו בלבד והברית השבת יצחק)שומרים בית).

שם)כתיב מחללו(ישעי' שבת שומר זאת יעשה אנוש אשרי
מוחלין אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו רבותינו שנו
אשר ויתוקן 'ושכינתי הוא בריך קודשא מיחד ובשמירתו לו

.אלוף מפריד נרגן להיות גרם(הקודש עבודת).

כ')כתיב קדושים)הם קדושות שני קדושים והייתם והתקדשתם
קודש, נקראים שניהם והמילה השבת הם, מצות שני
ועל לכם היא קודש כי והשבת קודש, ברית אות נקרא המילה

.הברית לפגם תיקון שבת שמירת נחמן)כן 'ר .(ועיין

ושםכ')(קדושיםכתיב ,אלקיכם ה' אני 'וגו תהיו קדושים
כי אלקיכם, 'ה אני בהם כתיב זה אחר זה פסוקים שלשה
עצמו את מכנה הוא ברוך הקדוש אלו דברים שלשה ידי על
רש"י שכתב כמו ערוה גדר ידי על א' אלקיכם, ה' אני להקרא
לצלן רחמנא ערוה ידי על כי ,העריות מן פרושים תהיו קדושים
ידי על וכן מעליו. מסתלקת והשכינה הטומאה רוח עליו שורה
שאין בזה ומורה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה שבת שמירת
כי מכעס שמירה ידי ועל עליו. אלקיו שם רק מושל שום עליו

בקרבו. זר אל אחר אל עליו שורה כעס ידי על

בנחמיה מצינו וחוטאים(י"ג)גם נכשלים נשיםכשהיו ונשאו
השבת את וחללו רצהכהנכריות נחמיה וכאשר וממכר במקח

יום את לקדש ראשית להם צוה הברית פגם עון השבתשיתקנו
(כ"ב פסוק י"ג פרק הנשים(נחמיה את מהם הפריש כך ואחר

ל')הנכריות כ"ה פסוק ב"י פרק .(נחמיה

שבת שומרי שמי יראי

ג')כתיב מלאכי)בתענית פירש"י וגו' שמי יראי לכם (דףוזרחה

('שבתח שומרי שמי בגמראיראי דאיתא לפי לומר רצה .
ט"ו) דף בבית(ביצה לי יש טובה מתנה הוא ברוך הקדוש אמר

לגלויי. עבידא לא שכרה מתן 'וכו והודיעם לך שמה ושבת גנזי
ש ידוע לומר שלרצה אוצר אלא הוא ברוך להקדוש לו אין

שנכנס מי כן ועל אוצרו היא 'ה יראת שנאמר לבד שמים יראת
שבת, קדושת משיג הוא אזי שמים יראת של שאינולאוצר ומי

היא אימתי אבל לי יש טובה מתנה וזה משיגה אינה בה נכנס
להנכנס אם כי טובה מתנהמשם שמים יראת של לאוצר לה

יראת של להאוצר חוץ להעומדים ולא טובה מתנה נעשית
לומר רצה לגלויי עבידא לא שכרה מתן שכתב וזה שמים,

.מתגלה אינו לאוצר ה')בחוץ צמח).


שבתכה) שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם

פסוק בזה לרמז ללקוט.(בשלח)ויש העם מן יצאו השביעי ביום ויהי כתיב
שחיללו ידי על הרי מילה מזה תיבות ראשי ולכן השבת את שחיללו הרי

ומכלל ,שבת מחלל כאלו בריתו והפוגם בריתם. מחללי כאלו השבת את
שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם לאו, שומע אתה הן

שבת.
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שמים יראת בו שיש זה אלא משיג אינו שבת קדושת

יראתמוכח בו שיש זה אלא משיג אינו שבת שקדושת מזה
והכנה וקשר יתד הוא הברית ששמירת ואיתא שמים.
תיקון הוא שבת ששמירת מוכח ממילא טהורה, שמים ליראת

.הברית לשמירת וסגולה

ברית לאות דומה שבת שמירת מצינו דברים בהרבה כי
יתרו פרשת של צ"ג)בזוהר ל"ח)ובתיקונים(דף ראשית.(תיקון)

חכמה)

(אשמירת ידי ועל ביצרו, לשלוט זוכה שבת שמירת ידי על
.ביצרו לשלוט זוכה כן גם באריכות)הברית הספר בפנים (עיין

(בדאיתא כמו השבוע ימות לכל המזשפיע סוד הוא שבת
ותתא דעילא ברכאין כל תיבות ראשי שב"ת כבו"ד בזוהר
סוד כן גם הוא היסוד שמירת וכן ,תליין שביעאה ביומא

.'וגו המשביר הוא ויוסף בסוד המשפיע

(גגם נקרא ומילה וביניכם ביני היא אות כי אות, נקרא שבת
.הברית אות זאת .אות כן

(חכמינוד ודרשו ומשפט חוק לו שם שם חוק, נקרא שבת
וחוק חוק כן גם נקרא ומילה ,שבת זה לברכה זכרונם

.שם בשארו

ומילהו) ,לעיל כנזכר במרה ניתנה פריעה)שבת ניתנה(זו
.במרה(ילקוט .(עיין

ק ודשנקרא
אותז) קודש נקרא ומילה לכם היא קודש כי קודש. נקרא שבת

קודש. ברית

חותם נקרא
זוהרח) בתיקוני איתא חותם. נקרא ומלה .חותם נקרא שבת

קודש. ברית דאות חותם דא לבך על כחותם שימני י"א
.עכ"ל שבת ברית אות והיא

חותם נקראו והמילה שהשבת טעם
הנהטעם .חותם נקרא ומילה ,חותם נקרא שבת ששמירת

סופי חיים נשמת באפיו ויפח כתיב אדה"ר בבריאת
שד"י בשם נחתם שהמילה לפי חותם, בחיי)תיבות ברבינו (עיין

,"תבינם שד"י "ונשמת שכתוב ישוזה אזי בריתו ששומר מי כי
תבינם, והיא נשמה הבנהלו לו יש שד"י נשמת ידי על כי

בשבת כן ועל ,יתירה נשמה לו יש ובשבת ובמצות בתורה
יוכל זה ידי ועל ,בשבת היא התורה הבנת עיקר כי תורה ניתנה
שבכל האריז"ל בשם כדאיתא ,בשבת תורה חידושי לחדש
הקבלה דרך על ובשבת הפשט, דרך על לומד היה השבוע

הפסוק בזה ורמז ,קודשוהסוד בהדרת לה' השתחוו
בג'קבלהראשי-תיבות פגם בבריתו פגם ושלום חס אם כן ועל .

ה"י אל"ף כזה חותם בגימטריא שלהם שגמטריא אהיה מילואי
הכל סך ה"ה יו"ד ה"ה אל"ף .א"ה יו"ד א"ה ף"אל ה"י. יו"ד
מעלה כן ועל תנ"ה כן גם בגימטריא הכולל עם וחותם תנ"ה
כן גם בגימטריא שהם צבאות 'ה קנאת קנ"א פעמים ג' עליו
נהפך הברית פגם ושלום חס אם כן ועל הכולל עם חותם

ולכן ,עליו 'ה שחמת ,לחמת קנאתימחותם את בקנאו

אב"ק פעמים 'ג ג'ודש)קריתבותא(ראשי-תיבות שם וכתיב ,
שנקרא שבת שמירת לזה התיקון כן ועל .קנ"א תיבת פעמים
כמו השבוע חותם שהוא ועוד לעיל, הנזכר מטעם חותם כן גם
בלתי לעולם קיום אין כך בחותמיו אלא מקוים השטר אין
שבת שכתיב כמו הבריאה לכל קיום הנותנת שהיא השבת
החיונית והנפש הנשמה היא שהשבת האלשיך כפירוש וינפש

.הבריאה כל של

ועודדברים שני שאלו לפי חותם והמילה השבת שנקראו טעם
וכן וכו' ששבת שעכו"ם כידוע ,נכרי ממגע חותם צריכין

.מל לא כאלו ,שמל ועכו"ם וביניכם ביני היא אות במילה

שלום נקראו והמילה השבת
(טנעשה שבת ידי על כי שלום נקרא ומילה שלום נקרא שבת

בשבת נרות להדליק מחויב כן ועל לאשתו איש בין שלום
אומרים כן ועל בגמרא. מאיר בר' מעשה וכמו בית שלום משום
נעשה מילה ידי על וכן בשלום. בואי עליכם שלום שבת בליל
מפני לברכה זכרונם חכמינו שדרשו כמו לאשתו איש בין שלום
ואמו ואביו שמחין העולם כל יהא שלא כדי בשמיני מילה מה

דרכיה שכתב מה זה לדבר ורמז וכלעצבין. נועם דרכי
תיבותנתיבותיה סופי ,מילהשלום.(יצחק בית).

(ימיי ששת שלכל ההשפעה שכל לפי הברכה מקור נקרא שבת
צדיק הברכה מעין נקרא מילה וכן בשבת. נשפעין המעשה
.ההשפעות כל כן גם באין שממנו יסוד שהוא לפי עולם, יסוד

(יאנקרא מילה וברית ,הוא בריך דקודשא שמא נקרא שבת
.הוא בריך דקודשא הספר)שמא בפנים .(עיין

(יבנק כל.שבת נקרא הברית ושומר כל, ויקרארא הקדוש זוהר)

רע"ז) תולדות.

(יג.תורה מתן קודם ניתנה ומילה ,תורה מתן קודם ניתנה שבת

(כןיד גם נינתה ומילה ,וברצון ובשמחה באהבה ניתנה שבת
וברצון. ובשמחה באהבה

מודעה.טו) אין מילה מצות ועל מודעה, אין שבת מצות על

קדוש,טז) נקרא בריתו והשומר קדוש, נקרא שבת השומר
תהיו. רש"י)קדושים פירוש .(עיין

ומייז) בריתו והשומר עונותיו, כל לו מוחלין שבת השומר
.עונותיהם בה העוסקין כל לו מוחלין ,בברית שהוא

שמירתיח) ידי על וכן בריוח פרנסתו כראוי שבת השומר
.בריוח פרנסתו הברית(הספר בפנים .(עיין

(יטהוא ברוך להקדוש שותף נעשה כהלכתו שבת השומר
שותף נעשה בריתו השומר וכל בראשית, במעשה

.הוא ברוך ההספר)להקדוש בפנים .(עיין

איתקשוכ) ,רע כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר
.אחד בפסוק שניהם

(כאוהמחלל קדישא, דמלכא בשמא משקר שבת המחלל
.הוא בריך דקודשא בשמא משקר ברית ומפר

(והמפרכב הרבים לרשות היחיד מרשות מוציא שבת המחלל
.הרבים לרשות היחיד מרשות מוציא ברית


