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 י:י במדבר  .1
י ַׁשְלֵמיֶכ֑ם ְוָה֨יּו ָלכֶ֤ ּוְב֨יֹום ִׂשְמַחְתֶכ֥ם ּֽוְבמֹו ל ִזְבֵח֣ ם ְוַע֖ ל ֹע֣�ֵתיֶכ֔ ת ַע֚ ְצֹר֗ ם ַּבֲחֹצֽ י ָחְדֵׁשיֶכ֒ם ּוְתַקְעֶּת֣ ם  ֲעֵדיֶכ֮ם ּוְבָראֵׁש֣

ם׃  י ְיהָו֥ה ֱא�ֵהיֶכֽ ם ֲאִנ֖  ְלִזָּכרֹו֙ן ִלְפֵנ֣י ֱאֽ�ֵהיֶכ֔
 

 קא עז תך פיסו לע במדבר פרשת בהספרי  .2
ועדיכם אלו שלש רגלים. ובראשי  וביום שמחתכם (ובמועדיכם) אלו שבתות. ר' נתן אומר אלו תמידים. ובמ

 .חדשיכם כמשמעו
 

 בת מירות שז .3
 חה אור ליהודים שממנוחה ו

 
 א ה" /ף ע טור ב  למי מסכת מגילה פרק א ד תלמוד ירוש .4

מחה את ששמחתו תלויה  שה ום ימי משתבשבת אמר ליה לעשות אותעא קומי רבי אבהו ויעשו אותן ב
 זה ששמחתו תלויה בידי שמים. ן יצא בבית די 

 
 בערב שבתן תחנו – עמוד קלב שבת ת ג הלכופר המנהיס .5

  חדשים  ראשי   בערבי ובים , אך ט וימים   ערבי שבתות פניהם במנחת  על   ליפולד  פר סו  בצרפת מנהגאין 
,  יום שמחה נקרא שבת  שגם  ועדיםמ ונקראו   ימי משתה ושמחה  שהם  לפי  ליפול ,וי"ל ד  לבד נהגו בספר

כם  תחמ, מועדיכם וראשי חדשיכם כמשמעו וביום שחדשיכם  ובראשי   ועדיכםמוב  וביום שמחתכם  פריובס
 . ענית ומלאכהתו  אסורין בהספד הן יומא ומעתה מלאכה וקדש מות ,וכבר אבדילו להו ת אלו השב

 
 לבנה בשבת קידוש  – סימן עח  ע מפאנו" רמה ת ו"ש .6

ה, אין  ק מהקבלת פני לבנם כן בלי ספ דושת יו"ט גק תא וכלה מלשבת כ  כבודף דעדיכיון עוד אני אומר דו
אל חיל,  לילך מחיל כיפורים  הכגון עצרת ויום יו"ט   יא מוצ בת ושב אי מוצחה בשמחה, וניחא במערבין שמ

עה  ויו"ט שהן עצמן אות, ובאותה שלוית אלינו בשבתות הנרא נשמה יתיח מסילוק חת רונת לה זאקבויש ב 
 חא אתילידא. תא נקטין ריאלקפדאמרי אינשי ה את המלך והיינו  שלובושם ם מהאד

 
 אליבא דהלכתא גליון נב ן  א בירחו"בך שליט ירדכי קלר הרב מאממ .7

 ח בשבת. ד לשמובאמת מצוה על כל אח
 

 ף בעיתקכט סן מחיים הלכות יום טוב סיך אורך רו שלחן ע .8
חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים אליו כיצד משמחן הקטנים נותן להם  

  וחייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר ואגוזים והנשים קונה להם בגדים ותכשיטין כפי ממונו קליות 
 . עניים 

 



 יח א קיס ב להספרי פצי"נ ירוש הפ .9
תלויה  ת ששמחתו אפ"א דמגילה... ...ועיין עוד ירושלמי לא היה כסאו שלם עד שנגמר מלאכת שמים וארץ

 שמים. היינו שמחת מלכות לויה בידי שמים  בבית דין יצא זה ששמחתו ת 
 

 למוד בבלי ביצה יז. ת .10
תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והשבת והזמנים אמר ליה אטו שבת ישראל מקדשי ליה והא שבת  

 . מקדשא וקיימא אלא אימא מקדש השבת ישראל והזמנים
 

 י שם רש" .11
קדושת   שקדמת קדושת ישראל לשל שבת בשלמא זמנים צריך להקדים  -אטו שבת ישראל מקדשי ליה  

ישראל לקדושתן שעל ידי קדושת ישראל נתקדשו הם ואילו לא נתקדשו ישראל לא היו קובעים חדשים  
 וקוראין מועדים בבית דין: 

 
 ף א מן שצט סעילות סירה דעה הלכות אבי יון ערוך לחש .12

שעה אחת קודם הרגל הרגל מפסיק    אפילו הקובר מתו קודם הרגל בענין שחל עליו אבילות ונהג בו 
 . האבלות ומבטל ממנו גזרת שבעה

 
 ף א סעי ת מן לות סירה דעה הלכות אבי יון ערוך שלח .13

שהרי קצת דיני אבלות נוהגים בו דהיינו דברים שבצינעא    ולה למנין שבעהשבת אינו מפסיק אבלות וע
 . שהם תשמיש המטה ורחיצה

 
 מות ת פרשת שה  תחילחי הל' שנה שנין איש  ב .14

פועל  ו המקובלים ז"ל דגדול הב ...לכן כתרה  ידי עסק התוני על יועלו  כי ישראל יש להן כח לבנות בנין רוחני
חר  ל ימי החול...ולכן מא רה ש ק התו ם יותר מן הנעשה בעסבתורה ביום שבת אלף פעמיעשה מעסק נה

 החמרי לגמרי. גשמי הבנין רה נאסר בשבת עסק התורוחני ועליוני בשבת מן נין שנעשה ב

 


