
  "שבת שלו�"
  ותמקור

  
  

  :הסיבה לחיפוש ולחקירה
... איש את רעהו, יותר לבר� בשבת" נכו�"כיצד )... מסורתית�מבחינה יהודית(רציתי לבדוק 

" שבת שלו�"והא� יש מקורות שהביטוי )... גוט שאבעס" (Gut Shabbes"או " שבת שלו�"
  .מוזכר בה�

בשבת אחר , ואחרי מנחה)... ברוקלי�(הייתי בשבת בפלאטבוש ... בשבוע שקד� לחקירה זו
אחרי " שבת שלו�"נעניתי שאי� אומרי� ... לאחד היהודי�" שבת שלו�"כשאמרתי , הצהרי�

  .או סיבה/אול� האיש לא ידע לפרט מקור ו... מנחה
  ".ספר התודעה "�מה כתוב ב, ראו להל�... ל"תו� כדי החיפוש כנ"... במקרה"

  ...מעניי�
  
   

  :)סא( פרק נר מצוה � מסכת שבת �ה הקדוש "ספר השל
וית� ' והתענג על ה, שנאמר, כל המענג את השבת נותני� לו משאלות לבו,  רב יהודה אמר רבאמר"... 

ג� . כשהוא אומר וקראת לשבת עונג הוי אומר זה עונג שבת, עונג זה איני יודע מהו, ל� משאלות לב�
,  שלו� וכיוצא בזה דברי קדושהריי� ממנו בשבת בדבויקבל פני רבו ולגדול, יוציא דיבורו בדברי תורה

אד� המבקר לחבירו בשבת שחרית לא יאמר לו כדר� שאומר , וקבלתי. ג� לזכור בפיו קדושת שבת
  ".לקיי� זכור את יו� השבת לקדשו, שבת שלו� או שבת טוברק יאמר לו , בחול צפרא טבא

  
  ...".ְוֶאת ַ,ְ/תַֹתי ִ'ְ,מֹר$ִאי, ִא+* ְו)ִביו ִ'יָרא$ : "' ג'ויקרא יט

, כי שבעה צדיקי� יתכנו לה� שבעה ימי השבוע:) ג שא"ח(ל בזוהר "על דר� אומר� ז: "... אור החיי�
, והוא סוד השלו�, כי יו� שבת הוא כנגד יוס1 הצדיק:) בסו1 פרשת תולדות כו(ואמרו בזוהר חדש 

  ..."שלו� סכתואנו מברכי� הפורס , ולזה אנו אומרי� שבת שלו�
  

  : פרשת נשא�  הלכות שנה ראשונה �ספר ב� איש חי 
  ..."ו�לי� כנגד תיבת של כי השבת גר� להששבת שלו�רי� מד הטע� שאו"פרשתי בס ובזה"... 

  
  : פרשת בראשית�  הלכות שנה שניה �ספר ב� איש חי 

כנס לביתו וכשיכנס ל אחר תפילת ערבית י"י ז"פ דברי רבינו האר" סדר הקידוש המיוסד עזהו"... 
  ..."שבת שלו�למקו� השלח� יאמר בקול ר� ובשמחה יתירה 

  
  : דרושי ערבית ליל שבת דרוש ב�שער הכוונות 

 כי הוא כחת� המקבל שבת שלו�ר ובשמחה יתירה "כ תל� לבית� ובכניסת� לבית תאמר בקו"אח"... 
  ..."תאת הכלה בשמחה גדולה ובסבר פני� יפו

    
  :  פרק יד� שער השבת �ספר פרי ע2 חיי� 

בשמחה , כי הוא המקבל הכלה בסבר פני� יפות, שבת שלו�ותאמר בקול ר� , כ תל� לבית�"אח"... 
  ."גדולה

  
  :ספר התודעה

הוא בדברי רב שר שלו� גאו� ורב סעדיה גאו� ,  המנהג לומר פרקי אבות בשבת אחר המנחהמקור"
 זכירת אבל מפניו...  שתקנו כ� לכבודו של משה רבינו שנפטר בשבת במנחה סמו� לחשכה,ל"בש� חז

שבת 'או ' שבתא טבא' איש את רעהו אי� מברכי�שמשעת מנחה ואיל� , משה נהוג בע� ג� מנהג זה
  ..." רפהעונה בשפה, וא� חברו מברכו, 'שלו�

  
   : כללי� מרבי אליעזר צבי מקאמרנא�הנהגות צדיקי� 

ובני ביתו יציעו את המטות ולכבד את .  שלחנו בכל מיני כלי� נאי� ויפי� כל מה שיכולמסדר"... 
כשבא לביתו ישמח בלבו ויאמר ... הבית כדי כשיבא מבית הכנסת יהיה הכל מתוק� ומסודר היטב

כ יאמר שלו� למלאכי " שבת שלו� ומבור� שבת שלו� ומבור� ואחמבור�שבת שלו� ופ "בשמחה ג
  ..".השרת



  
  : פרק לא�ספר באר מי� חיי� פרשת כי תשא 

 שאומרי� שבת שלו� חיל היא הכלה הכלולה סוד המלכות והוא יחוד יסוד ומלכות בסוד ואשת"... 
  ".אז
  

  
*****  
  

 :מידע נוס1

  
  ) צפת1628  � פראג  1558(ה  " בעל השל�ישעיה הורווי2 הלוי ' ר

1102=1id?asp.value/encyclopedia/il.ac.daat.www://http   

  
  ) ירושלי�1743 – מרוקו 1969(רבי חיי� ב� עטר 

1643=1id?asp.value/encyclopedia/il.ac.daat.www://http   

  
   ב� איש חי�) וקבור בבגדאד ,   נפטר1909 – בגדאד 1832 (בגדאדוס1 חיי� מי  רבי

1831=1id?asp.value/encyclopedia/il.ac.daat.www://http   

  
   ספר פרי ע2 חיי� �ו ! ? שער הכוונות–)  דמשק1620 – צפת 1542(יטאל חיי� ו  רבי

C9%7D%90%7D%98%7D%99%7D%95%7D%_D9%7D%99%7D%99%7D%97%7D/%wiki/org.wikipedia.he://http   

  
  )? ירושלי�1976 – ורשה 1912(אברה� אליהו כי טוב 

91%7D%95%7D%98%7D%_99%7D%B9%7D%_95%7D%94%7D%99%7D%C9%7D%90%7D/%wiki/org.wikipedia.he://http   

  
   כללי� מרבי אליעזר צבי מקאמרנא�הנהגות צדיקי� 

  
   ספר באר מי� חיי�

  
  
 


