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וועד למען קדושת השבת
ארגון מוקדש לעורר על קדושת השבת ,שעל ידי שמירת השבת נזכה
לביאת המשיח ,כדאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלא משמרין
ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין) .שבת קי"ח ע"ב( ,בב"א

חודש ניסן תש"נ לפ"ק
אמר הקדוש ברוך הוא עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים
הלכות שבת ,כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת
ושבת וליכנס לבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור
והיתר ,כדי שיהי' שמי הגדול מתקלס ביניהם

פרק ב
חשיבות לימוד הלכות שבת ברבים

א .במדרש ילקוט )פרשת ויקהל רמז ת"ח( על פסוק ויקהל משה איתא ,מתחילת התורה
ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זו בלבד ,אמר הקדוש ברוך הוא עשה
לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת ,כדי שילמדו ממך דורות הבאים
להקהיל קהלות בכל שבת ושבת וליכנס לבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה
איסור והיתר ,כדי שיהי' שמי הגדול מתקלס ביניהם ,עד כאן.
וביאור הדברים מצאנו בספר זרע שמשון )להגה"ק רבי שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל
נחמני( – פרשת ויקהל ,וזה לשונו אף על פי שכל אדם מונע עצמו מעשיית מלאכה בשבת,
אין בזה היכר שעושין זה מפני ציוויו של מקום ,דהא כמה בטלני איכא בשוקא ,אבל אם
יתאספו כולם במקום אחד ללמוד או לשמוע הדרוש של החכם בשבת ,אז יתפרסם
הדבר שעושים זה דוקא ביום זה לפי שהוא אסור בעשיית מלאכה ,שכך צוה הבורא
שמים וארץ זכר למעשה בראשית ,וגדול קילוסו של הקדוש ברוך הוא העולה מקהלה
גדולה ממה שעולה מכל יחיד ויחיד לבדו ...הם מעידים כולם יחד שקב"ה ברא העולם,
ומתקלס שמו של הקדוש ברוך הוא שגזר עליהם איסור מלאכה והם שובתים לקיים
דבריו ,כעבדים העושים גזרת מלכם.
ב .שלא להזיז ידיו בשבת וביום טוב ובמועד לשום פעולה אם לא יחקור מתחלה וישים
אל לבו אם אין בו חשש איסור חילול שבת ויום טוב ומועד חס ושלום) .מרגניתא טבא
מהגאון הקדוש ר' יהונתן מלובטש זה לשונו ,נדפס עם ספר אהבת חסד מהחפץ חיים זה
לשונו(
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