
ְמר ֵאל ּו)טז( ְושָׁ ת ְבֵנֵֽי־ִיְשרָׁ ת ַלֲעשֹות ֶאת־ַהַשבָׁ ם ֶאת־ַהַשבָׁ ם ְבִרית ְלֹדֹרתָׁ ֵֽ  :עֹולָׁ
ֵאל ְבֵני ּוֵבין י)יז( ֵבינִ  ם ִהוא אֹות ִיְשרָׁ ה יִָׁמים ִכי־ֵשֶשת ְלֹעלָׁ שָׁ ַמִים' ה עָׁ ֶרץ ֶאת־ַהשָׁ אָׁ ַבת ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ְוֶאת־הָׁ  שָׁ

ש ַפֵֽ  :ַוִּינָׁ
 אור החיים שמות לא 

עוד ירצה על דרך אומרו )בראשית ל"ז י"א( ואביו שמר את הדבר פירוש ממתין ומצפה מתי יבא, והכונה 
בזה לצוות שלא יהיה השבת כדבר טורח לצד מניעת מלאכת הרצון ומצוא החפץ אלא צריכין לשמוח בו 

פה מתי יבא, ואומרו לעשות את השבת לשלול הכוונה בשלימות הרצון וחפץ בדבר ותמיד יהיה ממתין ומצ
 כחפץ מצות השבת למרגוע הגוף ולעונג אשר יתענג אלא לצד עשית מצות השבת ולא לתכלית המורגשות:

עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל )יומא פ"א( שצריך להוסיף מחול על הקודש ולא לימנע ממלאכה אחר שיגיע 
עצמו בקדושת שבת ויצא כחתן לקראת כלה ויהיה יושב ומשמר עד  ויתנוצץ יום השבת אלא צריך להכין

שיגיע השבת לעשותו פירוש לקיים מעשים הצריכין בו. עוד ירצה באומרו לעשות את השבת כי מה שמוסיף 
מחול על הקדש יסכים ה' לקרותו שבת ונמצא זה האיש עושה שבת ממש כי שעות מיום ו' וגם שעות מיום 

 אל עושים אותם שבת:א' שהם חול בני ישר
 שם משמואל בראשית פרשת נח 

בדוגמא זו הוא בשבת דבאותה מדה שמשתוקקים לשבת ושמחים בבואו ודבקים בקדושתו, בה במדה 
 מקבלין תועלת מן השבת.

 ספר החיים לאחי המהר"ל מפראג

 

 
 שם משמואל חנוכה תרע"ג ליל ב

 מדליקין בשבת בהם מדליקין אין חכמים שאמרו ושמנים פתילות ס"הש דברי ברמז הגידו שחכמים מה
 בהקדם, בחנוכה' עלי להם יש בשבת' עלי להם שאין ביותר המגושמים ישראל נפשות על דקאי, בחנוכה בהם
 כולה התורה כל לשמור בדעתו מוסכם שאיננו ואיש ברוך הוא שבת כי ה"זצללה מגור ם"הרי ר"אדמו דברי
 התשובה שזוהי אמרנו וכבר, ד"עכ, בברוך מדבק ארור ואין ן"הרמב ש"כמ יקים לא אשר ארור בכלל הוא

 לצאת היינו, שבתא במעלי בתעניתא דיתיב רב בי בר( ב' מ) עירובין ס"ובש, ש"בע לעשות בספרים שאיתא



 איננו בעוד עצמו על נפש ומר מצוק איש שהוא במה די לא אבל, שבת הוא בברוך לדבק שיוכל ארור מכלל
 .ארור מכלל יצא לא עוד התורה כל ישמור והלאה שמהיום בדעתו מוסכם

 גלאורות התשובה פרק יד סעיף 
בת בלא שום מניעה ש בערב שבת קודש צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר בימות החול, כדי לקבל קדושת

 מכל דבר חטא ועון.
 דיני הכנסת שבת. סעיף א - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רס

: כל גופו. ואם א"א לו, ירחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בע"ש; ומצוה לחוף הראש ולגלח הגהרחוץ מצוה ל
וכשנוטל צפרניו לא יטול אותן כסדרן. . : ואם היו שערות ראשו גדולות, מצוה לגלחןהגההצפרנים בע"ש. 

בימין )אבודרהם וספר ויתחיל בשמאל, בקמיצה; ובימין, באצבע. וסימן לזה: דבהג"א, בשמאלו; ובדאג"ה, 
 המוסר(.

 משנה ברורה סימן רס
מפני כבוד השבת ומ"מ אין זה חובה גמורה והמקיימה מקבל עליה שכר ושאינו מקיימה  -)א( מצוה וכו' 

אינו נענש עליה. ומאד יש ליזהר שלא יבוא ע"י מצות הרחיצה לחשש חילול שבת ובעו"ה הרבה נכשלין בזה 
שיושבין כמעט עד שחשיכה ואף אם גמר את עצם הרחיצה בהיתר ג"כ מזדמן בימי החורף כשהימים קצרים 

איסור לידו שפעמים הוא סורק את ראשו בסוף שהיא מלאכה דאורייתא בשבת. גם מצוי שאחר גמר כל 
הפעולות סוחט האלונטית מהמים שנבלע בו והוא בכלל מכבס וכמו שיבואר לקמן בסימן ש"ב. וראוי לכל 

בלבו למנוע את העם מזה וזכות הרבים יהיה תלוי בו וגם כדי שלא יתפש ח"ו בעונם  מי שנגע יראת השם
וכידוע מאמר חז"ל כל מי שיש לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס בעון אנשי ביתו וכל מי שיש לו 

 למחות באנשי עירו ואינו מוחה נתפס בעון אנשי עירו:
' לא הוי יקריה דשבת אא"כ אי אפשר לו לרחוץ בע"ש אז כל וה"ה בכל זה בעיו"ט אבל ביום ה -)ה( בע"ש 

 כמה דמקרב לשבת טפי מעלי וכן לענין להסתפר:
וביום ה' מקפידין שלא ליטלן מפני שהצפרנים מתחילין לחזור ולצמוח ביום ג' לגלוחן וא"כ אין  -)ו( בע"ש 

ורגלים ביום אחד ואין לקוץ אלא  זה תיקון כבוד שבת שחוזר לצאת. יש שכתבו שלא לקוץ צפרני הידים
בע"ש או בעיו"ט והנכון שיקוץ מן הרגלים ביום ה' ומן הידים ביום ו' ]מ"א[. איתא בגמרא השורף צפרנים 
חסיד קוברן צדיק זורקן רשע שמא תעבור עליהן אשה מעוברת ותפיל ולכן בבית המדרש דלא שכיחי נשי או 

זרוק. גם איתא שם בגמרא דאין בכחן להזיק רק בדוכתא בית המרחץ שעשוי רק להרחצת אנשים מותר ל
דנפילי אבל אי כניש להו בתר הכי ושדי להו לאבראי לית לן בה וכתב בפרישה סימן רמ"א מכאן דאם חתך 
בביתו במקום דשכיחי נשי ונפל מידו קצת צפרניו יכבד אותו המקום ויזיזם ממקומם ושוב לית לן בה והא"ר 

ליכן חוץ לחדר הוי שינוי מקום. ויש ליטול הידים אחר גילוח הצפרנים וכדלעיל כתב דאפשר דדוקא כשהש
 בסימן ד':

 בתשב"ץ כתוב שמהר"ם לא דקדק בזה וכ"כ על האר"י מ"מ יש ליזהר לכתחילה ]מ"א[: -)ח( לא יטול וכו'  
 ברכי יוסף אורח חיים סימן רס

דף כ"ו בהגהה, שכן כתב האר"י זצ"ל. ואין זה  ה. הגהה. ויתחיל בשמאל בקמיצה וכו'. כתב בספר יש נוחלין
אמת דהאר"י לא חש להא ונוטל כסדרן. וכן כתבו כל האחרונים משם האר"י זצ"ל. וראיתי לה' מגן אברהם 
)ס"ק א( שכתב דלכתחילה יטול בשמאל וכו' כמ"ש הר"ד אבודרהם. ובספר אליה רבה )אות ו( כתב דמי 

ועמהם הסליחה דאם היה איזה נדנוד בדבר ודאי שהאר"י זצ"ל היה  ישמע להקל דחמירא סכנתא וכו', ע"ש.
נזהר. והשתא דלא נזהר כלל ואדרבא כתבו שהיה מלעיג על זה, ליכא שום ספיקא כלל. ואין טעם ליזהר אף 

 לכתחילה. וכן פשט המנהג בגלילותינו ואין גם אחד נזהר בזה כלל.
 שערי תשובה סימן רס

כת' שאף שכל האחרונים כתבו דברי המגמ"י שלא יקוץ צפרני ידיו ורגליו ביום  ]ב[ הצפרנים. עבה"ט ובמח"ב
אחד אין לחוש לזה דבסדר הכוונות ממהר"ש וויטל שהעתיק מטהרת יד הקודש מר אביו מהרח"ו ז"ל כת' 

 .שרבינו האר"י ז"ל יום הששי היה נוטל צפרני ידיו ורגליו כו' עיין שם
 כף החיים סימן רס אות יא

וץ בגדיו ולא ילקטם שם כי גורם רעה לעצמו. ונראה דלפי דעת האר"י ז"ל שלא היה חושש מלקוץ ולא יק
 אותם ביום אחד גם בזה אין לחוש.


