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  השבתוועד למען קדושת 

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

  ק"נ לפ"תש סיוןחודש 

 עלמא חזר כאלו עליה דאעבר מאן אורייתא לכל שקילא שבת
 העובר אחת משאר עבירות שבתורה נקרא רשעי - ובהו לתוהו

  ם לכל דבריו"אבל המחלל את השבת דינו כעכו, ישראל
  נרות שבת

  על ידי הנרות אנו יודעים ומכירין כבוד שבת
בשם תולעת (כתב ) 'פרק י(בספר קרבן שבת 

שהנרות המאירים בשבת הם סימן , )יעקב
ועל ידי ', מות יתירות שניתוספו בשבת כולנש

כן אנו יודעים ומכירין כבוד שבת שהוא 
  .מכובד ומקודש יותר משאר הימים

הברכה שבירך הקדוש ברוך הוא את השבת 
  שהיא שלום הבית , )נרות שבת(היא האורה 

 ):ז"סימן  תתשמ(זה  לשון  ספר  חסידים  
הברכה  שבירך  הקדוש  ברוך  הוא  השבת 

  .ל"עכ, א שלום הביתשהי, היא אורה
  בואו ונצא לקראת שבת המלכה

 דאעבר מאן אורייתא לכל שקילא שבת
  ובהו לתוהו עלמא חזר כאלו עליה

 אפשר  רבותינו  מגדרי  גדר  איזה  פרץ  אם  וכן
 כדי  הם  ל"ז  רבותינו  שגדרו  שהגדרים  שיטמאוהו

 ואם  לקדש  פנימה  שיכנס  לחיצוני  מקום  לתת  שלא
 נתן  שפרץ  הפרצה  ייד  שעל  נחש  ישכנו  גדר  יפרוץ

 שהים)  ב"ע  יח  (בתיקונים'  פי  וכן.  שיכנס  מקום  לו
 לכלב  השלשלת  כמו  שהוא'  פי  לים  וחול  התורה  הוא

 רמז  והוא  שינשכנו  לכלב  גורם  השלשלת  והמתיר
 ושמרו,  שם  לשונו  זה.  ל"ז  רבותינו  שגדרו  לגדרים

 דאיהי  יחידה  בת  דא  השבת  את  ישראל  בני

 ומאן  ושבת  שבת  בכל  לישראל  שמירה
, הוא  בריך  מקודשא  נטיר  איהו  לאו  לה  דמחלל

, יומת  מות  מחלליה  בה  דאתמר  אלא  עוד  ולא
, זונה  חללה  שפחה  דילה  ברשות  דאעיל  מאן

 דתחום  כגוונא  שבת  תחום  איהו  דילה  דרשות
 חול  שמתי)  כג,  ה  ירמיה  (דאתמר  ,דימא  וגבול
 בני  מספר  והיה)  א,  ב  הושע  (ניהו  ומאי,  לים  גבול

 מאן,  אורייתא  אלא  ים  ולית,  הים  כחול  ישראל
, ובהו  לתוהו  עלמא  חזר  כאילו  עליה  דאעבר
 מאן  אורייתא  לכל  שקילא  ושבת
 עלמא  חזר  כאלו  עליה  דאעבר
 ליה  סמיך  קרא  דא  ובגין,  ובהו  לתוהו

 דאיהו,  ובהו  תוהו  היתה  והארץ)  ב,  א  בראשית(
 דאפיק  מאן  לכלבא  דשלשלא  כחוליא  לים  חול
 דיסורין  נישוכין  כמה  גרים  לאיה  משלש  לה

) כ,  כב  תהלים  (דוד  אמר  ובגיניה  ליה  דנשיך
 ודא,  יחידתי  כלב  מיד  נפשי  מחרב  הצילה
 איהו'  בשב  שלשלא  בקולר  תפיס  דאיהו  ל"סמא
 בפירוש  הרי.  לשונו  כאן  עד,  בקולר  תפיס

 אחד  ענין  שניהם  לים  וחול  שבת  שתחום
 ופורץ  מהקדושה  ולהרחיק  ל"סמא  להרחיק
 -  חכמה  ראשית  ספר(  .שכנושי  ל"לסמא  גורם  הגדר
  ).עשר שבעה פרק - הקדושה שער

וועד למען קדושת השבת
  


