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לקּדׁשֹו.זכֹורזכֹורזכֹורזכֹור הּׁשּבת יֹום את ¨¤©©¨§©§
ּכתּוב אמר, יצחק א)רּבי (שם ©¦¦§¨¨©¨

יֹום את אלהים ¤¦Ÿ¡¤¨§©ויברךָ 
ּבּמן וכתּוב טז)הּׁשביעי, (שמות ©§¦¦§¨©¨

ּובּיֹום ּתלקטהּו ימים ©ª§§¦¦¨¤¥ׁשׁשת
ּבֹו. יהיה לא ׁשּבת ¤§¦Ÿ¨©¦¦§©הּׁשביעי
מזֹונֹות, ּבֹו נמצא ׁשּלא §¨§¦Ÿ¤¨¥ּכיון

ּבֹו? נמצאת ּברכה ¥§¦¨¨§¥איזֹו

הּברכֹותאּלאאּלאאּלאאּלא ּכל ׁשנינּו, ּכךְ  ¤¨¨¨¦¨©§¨
ּתלּויֹות וׁשּלמּטה §¨©§¤§¨§©§¤ׁשּלמעלה
לּמה וׁשנינּו, הּׁשביעי. ¨¨¦¨§¦¦§©©ּבּיֹום
הּׁשביעי? ּבּיֹום מן נמצא ¦¦§©©¨¨§¦Ÿלא
יֹום ׁשּמאֹותֹו ¥¤¦מּׁשּום
הּימים ׁשׁשת ּכל ¦¨©¤¥¨¦§¨§¦מתּברכים
ואחד אחד וכל ¨¤§¨¤¨§¦§¤̈העליֹונים,
אחד ּכל למּטה, מזֹונֹו ¨¤¨¨©§§¥נֹותן
ּברכה מאֹותּה ¨¨§¨¥§ּביֹומֹו,

הּׁשביעי. ּבּיֹום ¦¦§©©¦§¨§¦¤ׁשּמתּברכים

ׁשהּואּומּׁשּוםּומּׁשּוםּומּׁשּוםּומּׁשּום מי ּכךְ , ¦¨¦¤
לסּדר צריךְ  האמּונה, ¥©§¦¨¨¡¨©§©§ּבדרּגת
ּבליל סעּודה ּולתּקן ¥§¨§¥©§¨§ªׁשלחן
ׁשלחנֹו ׁשּיתּברךְ  ּכדי ¨§ª¥¨§¦¤¥§¨©ׁשּבת
ׁשהרי ימים, ׁשּׁשה אֹותם ¥£¤¦¨¨¦¨ּ̈כל
הּברכה מזּדּמנת זמן ¨¨§©¤¤©§¦©§§ּבאֹותֹו
ימי ׁשׁשת ּכל ¥§¤¥¨¥¨§¦§להתּברךְ 
ּבלחמים ׁשּבת ּבערב ׁשלחנֹו לסּדר צריךְ  ּכךְ  ועל ריק, ּבׁשלחן נמצאת לא והּברכה ¦¨§¦¨©¤¤§¨§Ÿ¦§¥§ª§¨¥§©¨¨¦§©¥ª¨¨§©§¨©©הּׁשּבת,

§ּומזֹונֹות.
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ּביֹוםרּבירּבירּבירּבי אפּלּו אמר, יצחק ©¦¦§¨¨©£¦§
אמר, יהּודה רּבי ּגם. ©¨¨§¦©©¨©©הּׁשּבת
הּזה ּבּיֹום להתעּנג ¤©©¥©§¦§¦̈צריךְ 
ּבׁשּבת, סעּודֹות ׁשלׁש ¨©§§Ÿ¨Ÿ¡¤§ולאכל
ּבּיֹום וענג ׂשבע ׁשּיּמצאּו ©¤Ÿ©§Ÿ§¨¦¤¥§ּכדי

ּבעֹולם. ¨¨¤©הּזה

להזמיןרּבירּבירּבירּבי אמר, אּבא ©¦©¨¨©§©§¦
ׁשּלמעלה ימים ּבאֹותם ¨§©§¤¦¨¨§¨¨§ּברכה
הּזה, הּיֹום מן ¤©©¦¦§¨§¦¤ׁשּמתּברכים
ׁשל ראׁשֹו מלא הּזה ¤Ÿ¥¨¤©©ּובּיֹום
ׁשּנֹוחת מּטל אנּפין ¥¤©¦¦§©¥§זעיר
ׁשל הּנסּתר הּקדֹוׁש ¤¨§¦©¨©¦©¨¥מהעּתיק
הּתּפּוחים לׂשדה ּומּטיל ¦©©¥§¦¦©Ÿ©הּכל,
ּפעמים ׁשלׁש ¦¨§Ÿ¨¦§©הּקדֹוׁשים
ׁשּכּלם ׁשּבת, ¨ª¤¨©¤¤§¦¤¦מּׁשּנכנסת

ּכאחד. ¨¤§§¨§¦יתּברכּו

להתעּנגועלועלועלועל אדם צריךְ  זה §©¤¨¦¨¨§¦§©¥
ׁשהרי הּללּו, הּפעמים ¥£¤¨©¦¨§©Ÿ§ׁשלׁש
העליֹונה האמּונה ּתלּויה ¨§¤¨¨¡¨¨§¤ּ̈בזה
ּובזעיר הּקדֹוׁש, ּבעּתיק -¨©¦©¨¦§¥
הּתּפּוחים. ּובׂשדה ¦©©¥§¦¦§©אנּפין,
ּבהם להתעּנג אדם ¤¨¥©§¦§¨¨¦¨§וצריךְ 
ׁשּגֹורע ּומי ּבהם. ©¥¤¦¤¨©Ÿ§¦§ולׂשמח
ּפגם מראה מהם, ¨§¤§©¤¥¨§סעּודה
האדם ׁשל וענׁשֹו ¨¨¨¤§¨§¨§©§למעלה,

ּגדֹול. ¨©ההּוא

לסּדרמּׁשּוםמּׁשּוםמּׁשּוםמּׁשּום צריךְ  ּכךְ  ¦¨¨¦§©¥
ּפעמים ׁשלׁש ¦¨§ª§¨¨Ÿׁשלחנֹו

יּמצ ולא ׁשּבת, ּובּדברמּׁשּנכנסת הּׁשּבת, ימֹות ׁשאר ּכל הּברכה עליו ותׁשרה ריק, ׁשלחנֹו א ¦¤¦§¤¤©¨§Ÿ¦¨¥ª§¨¥§¦§¤¨¨©§¨¨¨§¨§©©¨©¨¨
העליֹונה. האמּונה את ותֹולה מראה ¨§¤¨¨¡¨¤¤§¤§©¤©הּזה
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