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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 זכרון יום השבת
תלמוד תורה בשבת

השבוע כל  השבת   יו זכרו
בהמהא) מצא שבת, לכבוד אוכל היה ימיו כל הזק שמאי על אמרו

ואוכל  השני מניח  הימנו נאה אחרת מצא  לשבת זו אומר  נאה
ט"ז.)הראשונה .(ביצה

השבת ב) קדושת  אור לקבל בנקל יוכל  החול  ימי בששת עצמו המקדש 
ו)  יו תולדות פרשת לחק   ביוס .(החיד"א

תהאג) אלא  מוני  שאחרי כדר מונה תהא לא  השבת, יו את זכור
שבת לש יתרו)מונה פרשת אבל (מכילתא שבתא, מוני לא  "עכו ,

ארבעתא, בשבתא , תלתא  בשבתא, תרי בשבתא , חד מוני ישראל
לקדשו השבת  יו את  זכור  שנצטוו כמה ערובתא, (פסיקתאחמישתא ,

כ "ג ) פרק .רבתי

חפ ד) ל נזדמ  א כיצד  הא משיבא , שומרהו יבאו, שלא  עד זוכרהו
לוקח  היה  הזק שמאי לשבת, התקינו חדש  כלי לשבת , התקינו
אפילו  טוב   חפ ל נזדמ א אבהו ר' אמר  לשבת, בשבת מאחד עצי

לשבת מתנינהו בשבת  פכ "ג )אחד דר "כ .(פסיקתא

בארבעתא ה ) הוינ אכלינ תנחומא ר' ברביעי אמר  אבהו ר ' אצל  אוכלי (היינו

כותבבשבת ) לקמ ועל ,( תמרי לאכול לפנינו יתפרשו(והביאו ואמרי ,
לשבת )לשבתא  אות שיפרישו .(ש )(אמרנו 

זו ו) אומר  טוב  חפ לקח  מפיו, זז שבת  זכרו היה לא   הזק שמאי
לשבת זו אומר  חדש כלי  ומנוה"מ )לשבת, "ברמב הובא .(מכילתא

יתמנהז) שא בשבת באחד  זוכרו תהא  לקדשו , השבת  יו את זכור 
שבת  לש מתקנו  תהא יפה מנה יתרו)ל .(מכילתא

בלודקיאח) בעה"ב אצל נתארחתי אחת  פע אבא בר חייא  ר' אמר 
שלשלאות  וט"ז  ,אד בני ט"ז משוי זהב של  שלח לפניו והביאו

ו  וכוסות, וקערות, בו, קבועות  כס בו ,של   קבועי וצלוחיות  קיתוניות,
במה בני  לו אמרתי  וכו' ובשמי  מגדי מיני וכל  מאכל מיני כל  ועליו
תהא זו אמרתי נאה שהיתה בהמה ומכל הייתי קצב לי אמר  , לכ זכית 

קי"ט :)לשבת .(שבת

בי ט) והאמינו  היו קדושת וקדשו עלי  לוו בני  לישראל הקב"ה אמר
פורע  ט"ו:)ואני .(ביצה

שבתי) להוצאת   אד ישכי קי"ז :)לעול .(שבת

שיכנס יא) כדי ולמעלה המנחה  מ ועיו"ט בער "ש  אד יאכל לא 
תאוה כשהוא  צ"ט :)לשבת  פסחי).

ונעקרה יב) ש בעיי סעודתה וקבעה בירושלי היתה (גיטי משפחה

.ל"ח :)

ומעשהיג) דיבור, מחשבה, בקדושת  להתנהג החול בימות  ישתדל וא
" נר על שבת  קדושת תוספות  לקנות כנגדו עזר וימצא  לו נקל יהיה

בשבת מעשהו  כ בחול  שבת )כמעשהו  ,יוע .(פלא

מאחד יד) לזכרו אד שחייב "זכור" מלת ביארו מה הגמרא  חכמי 
ואמרו  לשבת, מזמינו  יפה  מנה או יפה חלק לו נתמנה שא בשבת
לכבוד  זה אמר טוב חלק  לקח מפיו זז  שבת   זכרו היה שלא  שמאי  על
ונודה עת  בכל  בראשית מעשה נזכור תמיד אותו בזכרנו כי  וכו', שבת 
גדול  עיקר וזה הזה, באות  אותנו צוה  יתבר והוא  בורא  לעול שיש

הרא"ש)באמונתינו  ב ר "י  לתלמיד לדר .(צדה 

כל טו) הראוי  דמ ר ' קדושי פרשת  ר"י יוס יעקב תולדות בספר 
ק"ו  השבת ומורא  מקדושת  דעתו יסיח לבל שבת  של  היו
השבת  יו כל דעתו  להסיח  שאסור כ' בשלח  פרשת  ובספר , מתפלי
דפטור ושבת  הדעת , בהיסח שאסור  מתפלי ק "ו שבת מקדושת 
להסיח  שלא שצרי כ"ש מתפלי יותר הוא דקדושתו מטע  מתפלי

עכ"ל. שבת מקדושת  היו כל

הג טז) וז"ל: הנ"ל  תלדות  דברי  על כ' א ' אות ע "ב  סימ שבת במנחת
א ,למעיי כנ בחול  ג שבת הנקרא  חכ בתלמיד  מיירי דש
כי  זה בכל  ליזהר כערכינו  פשוטי לאנשי ג והנכו הראוי  מ מאד 
מועט בשעה אפי  ממוראו השבת  ביו הדעת  בהיסח אשר יעיד  החוש
שזהו  ,דברי ריבוי  לידי כגו ח "ו שבת חילול  לידי לבא מאד קרוב
מאמה, יותר גסות פסיעות לידי לבא קרוב וכ בשבת, גמור  איסור
 הידי כי להיתר , שמלאכת כלי וטלטול  ועפר, מאבק בגדיו  ולקינוח
 דעת היסח ידי  על אלה בכל  נכשלי תורה לומדי  ואפילו ה עסקניות 
יסיח  לבל דאפשר  מאי בכל הראוי  מ מאד  לכ שבת, חילול ממורא

עכ"ל. מועטת , שעה על  אפי שבת חילול  ממורא דעתו אד

בשבת תורה  תלמוד מצות 
בתורהא) ולעסוק ושתיה לאכילה אלא   טובי וימי שבתות  ניתנו לא 

פט"ו) שבת .(ירושלמי

ומענגי,ב) באי בשבת השבוע כל  בתורה שיגיעי חכמי תלמידי 
 באי ה בשבת  השבת  ימות  כל  במלאכת העוסקי והפועלי

בתורה פכ "ג )ומתעסקי דר "כ .(פסיקא

תורה,ג) כולו יעשה שבת  ימי ששת כל מלאכה עושי שאת אע"פ 
ויקרא ובהמ"ד  לבה"כ ויל בשבת  וישנה אד ישכי אמרו  מכא

וישתה ויאכל לביתו יל ואח "כ בנביאי וישנה פ"א )בתורה .(תדבא"ר 

ברבי ד)  לפניה ודרוש גדולות קהלות ל עשה למשה  הקב"ה אמר 
בכל  קהלות  להקהיל  הבאי דורות  ממ שילמדו כדי  שבת הלכות 
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תורה דברי  לישראל ולהורות ללמד מדרשות בבתי ולכנוס ושבת שבת 
משה אמר  בני, בי מתקלס הגדול  שמי  שיהא  כדי  והיתר, איסור
כאלו   עליכ מעלה הקב"ה הזה כסדר  עושי את א לישראל

בעול אותי  ויקהל)המלכת פרשת שמעוני בילקוט מובא אבכיר  .(מדרש

ונכנס ה ) מועד ושל  שבת של בגדי לבוש אד יעקב, עפר מנה  מי 
תורה דברי ולשמוע  לזק לשמוע בעפר  בלק )ומתאבק  פרשת .(ילקוט

בשעהו) בשבת סעודתה קבעה אחת בירושלי היו משפחות  שתי
נעקרו ושתיה ודורש, יושב ל"ח :)שהחכ גיטי).

בשבתז) ואפילו  הלכה לדבר אד ירו ו:)לעול .(ברכות

השבתותח) לילות ותכלית הלילות, ימי בריתתכלית בספר  מובא (מדרש

( אברה.

הקדמוני ט) שפירשו מה וידוע בתורה , לעסוק  אלא  שבתות  ניתנו  לא
בתורה עוסק ואינו הזמ שמאבד  שמי מועד, אקח כי עה "כ
פטור  מקו לו ואי החול  ימי על ג יענש ענוש ומועדי בשבתות
 ומועדי שבתות שהרי  הכלכלה ועל המחיה על טרוד  שהיה באומרו

נכונה בפיהו אי כי שבת )יוכיחו ער  יוע .(פלא

לה י) בפרנסה השבוע ימי כל  העוסקי וסוחרי אומנות בעלי  כ"ש
כי  בתורה היו כל ולעסוק מעט ולשתות  לאכול רק  השבת נתנה
רוחו  א גופו לעונג יתרו ומה לנשמתו, הגדול והעונג חייו הוא זה
 ויו בשבת  נשמתו יענג עכ"פ  ולכ ואנחה, ביגו לעול ה ונשמתו

ובמצוות בתורה י)(זכטוב סימ משה  תורת .רו

בחזרת יא) בזוה"ק  כמ"ש  שבת בכל בתורה חידוש לחדש אד חייב
אמרת  חידוש מה הקב"ה אותה שואל למקומה יתירה נשמה

.(של"ה)בתורה

שאינו יב) ומי ,עול באותו לאביו  מעטרי בשבת בתורה מחדש  א
הנה עד למד  שלא דברי ילמד לחדש הכי האריז"ל בר  בש (מח"ב

( ש בשע"ת ומובא ר"צ, .או"ח

יותריג) בתורה גדול חידוש ל אי טובה הנהגה בשבת  מחדש  א
העבודה)מזה ושורש .(יסוד

ביטול יד) על  ג יענש פנאי לו  שיש  טוב ויו בשבת הזמ שמאבד מי
המחי  על  טרוד שהיה פטור מקו לו ואי החול ימות  של תורה
 ויו בשבת רגע כל  ולכ אמת  דבריו  שאי יוכיחו  טוב ויו שבת שהרי

ופז  מזהב יותר  לו יקר יהיה י)טוב סימ יו"ט .(קהלת

אלאטו) טובי וימי שבתות  ניתנו לא  אמר  חגי  ר' בירושלמי גרסינ
ד "ת , בה לעסוק  אלא  ניתנו לא אמר ברכי ר ' ושתי, לאכילה
במלאכת שעוסקי הפועלי אלו  לת "ת מ"ד דל"פ  בתנחומא  ופירש
להתענג ומ"ד בת"ת , ומתעסקי באי  ה ובשבת  השבוע  ימות כל 

 ה ובשבת  השבוע ימות כל  בתורה יגיעי שה חכמי תלמידי אלו
תנחומא )מתענגי .(ירושלמי,

יותרטז) יעסקו השבוע  ימי כל  בתורה עוסקי שאינ וב"ב פועלי
השבוע ימי  כל  בתורה העוסקי חכמי מתלמידי בשבת  בתורה
 ה דהרי קצת ושתיה אכילה  בעונג  יותר ימשיכו חכמי והתלמידי 

השבוע  ימי כל  בלימוד ב )מתענגי סעי ר "צ .(רמ"א

בבתי יז) ושבת  שבת  בכל נקהלי את  א לישראל  הקב"ה לה אמר 
 עליכ אני מעלה  ובנביאי בתורה וקורי מדרשות  ובתי  כנסיות 

בעולמי אותי המלכת .(תנחומא )כאילו 

ר יח) זה   לאר ישראל  כשיכנסו  רבש"ע, הקב "ה, לפני  תורה אמרה
שאני  זוג  לי יש לה אמר עלי תהא  מה אני לשדהו ר וזה לכרמו

ב לעסוק ויכולי ממלאכת בטלי שה שמו ושבת  ל (טורמזווג

ר "צ ) סימ.

תורהיט) ביטול לידי יביאנו  שלא  מדאי יותר בשבת בשינה ירבה לא
שהמצוה השבוע ימי כל הלומדי  חכמי תלמידי  שאפילו
 היו כל שיבלו הפי' אי ר "צ , סימ ברמ "א  וכדאי יותר שיתענגו 

אד בני משאר  בתענוג  יותר ימשכו  רק  סק "ג )בתענוגי ר "צ ברורה .(משנה

אלאכ) באגדה לדרוש אינו בשבת מדרש דקביעות הטור  דדעת נ'
ולא וכו' נאמרי אלו ב' משמע והכי  וכו' והלכות  דיני לדרוש
משרע"ה כתיקו שלא  אבהו ר ' דעבד משו חייא  דר  דעתא  אפייס
ולא באגדות  הדרשות כל לדרוש נתפשט ומקרוב והלכות , דיני לדרוש
שתהיה צרי הדרשה דעיקר  תורתינו, דת נגד  עיקר  כל והלכות  בדיני
והאסור שבת  הלכות להורות  תורותיו ואת  אלקי חקי את ללמד
באגדה השומעי לב להמשי וג בס"ת , שבת  שקורי מה לפי ומותר ,
יכוי ולא ובתשובה ית לפניו מחטוא למנע הש ליראת   המדריכי

 פני בכמה  מאמר או פסוק לדרוש ויודע חכ שהוא  (ב"ח,להראות 

ר "צ ) סימ וש"א ,אברה מג .שכנה"ג ,

עיקרכא) מקו מכל חכמה, דברי קצת לדרוש הדורש שצרי הג
העבירות  פרטי תוק כל את  ישראל  להמו להזהיר  יהיה הדרוש 

. בה שנכשלי דיני וכמה ,וענש בעקביו  דש שאד ועיי י"ב, אות (כה"ח

. ש עיי אינו , זה  הדרשני בעד להמלי יצא שהא"ר  דמה ש

בחלו כב)  וג ז"ל  מהרח "ו לתלמידו תמיד מזהיר היה האריז "ל רבינו 
תלוי  ובזה בתשובה ולהחזיר  לע להוכיח  דרושיו  שירבה בו  ידבר

ג )הגאולה אות מחב"ר החזיונות, .(ספר 

לעסוקכג) יותר מוזהרי חכמי התלמידי  כי  שכתבו  הראשוני מ יש
הבתי ספר  בעל  הרב כמ "ש בשבת  ד )בתורה אות .(מחב"ר

שבתכד) מחלל בשבת בעיו העוסק חכ תלמיד  כי יעב")י "א סימ)

 בירושלי בעיה"ק דג וכ  עליו  חולק  במחב"ר  החיד "א אבל
.ש עיי בערב , דדינא  בעומקא מפלפלי היו הפר "ח בישיבת 

יום א' וישב לסדר "ויאמר צדקה ממנה" תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א, מזכה הרבים חד בדרא מניצוץ 
נשמת התנא הקדוש בוצינא קדישא הרשב"י זיע"א, אשר בזכות 

הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון 
מן גלותא". 

הנה, הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים, 
בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו 
שאין לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו, וקמתי ועליתי ונכנסתי בקודש 

פנימה אל מרן שליט"א ושאלתי לפיו בזה"ל: נחרדתי לשמוע שכך 
הרב פסק!! וא"ל בזה"ל: הרבה דברים אומרים בשמי מה לך 

להתרגש ח"ו שאומר כך, אלא אדרבה מקובלני ממרן החזון איש 
זי"ע שאין ספר מוסר מעורר ומחזק כמו הזוה"ק, וחובה קדושה 
בפרט לבני תורה לעסוק בו, עכל"ק. ואמרתי לכתוב זאת למו"ר 

האדמו"ר כדי לחזק ידיו.
בברכת התורה אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעה"ק אלעד ת"ו.


