
 חלק א
 מקורות בתורה על השבת

  בראשית- ב, א-ג

ַּבּיֹום ַוִּיְׁשּבֹת ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ֱאלִֹהים וְַיַכל ְצָבָאם: ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים               וְַיֻכּלּו

ִמָּכל ָׁשַבת בֹו ִּכי אֹתֹו ַוְיַקֵּדׁש ַהְּׁשִביִעי יֹום ֶאת ֱאלִֹהים ַוְיָבֶרְך ָעָׂשה: ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל                 ַהְּׁשִביִעי

 ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות :

  יתרו- שמות כ, ט-יא

ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶׂשה לֹא ֱאלֶֹהיָך ַלה' ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי וְיֹום ְמַלאְכֶּתָך: ָּכל ְוָעִׂשיָת ַּתֲעבֹד ָיִמים                 ֵׁשֶׁשת

ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ה' ָעָׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת ִּכי ִּבְׁשָעֶריָך: ֲאֶׁשר ְוֵגְרָך ּוְבֶהְמֶּתָך ַוֲאָמְתָך ַעְבְּדָך ּוִבֶּתָך                 ּוִבְנָך

 ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם וַָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ה' ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת וְַיַקְּדֵׁשהּו :

  כי תשא-שמות לא, יג-יז

ְלדֹרֵֹתיֶכם ּוֵביֵניֶכם ֵּביִני ִהוא אֹות ִּכי ִּתְׁשמֹרּו ַׁשְּבתַֹתי ֶאת ַאְך ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר                 ְוַאָּתה

ָּכל ִּכי יּוָמת מֹות ְמַחְלֶליָה ָלֶכם ִהוא קֶֹדׁש ִּכי ַהַּׁשָּבת ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ְמַקִּדְׁשֶכם: ה' ֲאִני ִּכי                  ָלַדַעת

ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה ֵיָעֶׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת ַעֶּמיָה: ִמֶּקֶרב ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ְמָלאָכה ָבּה               ָהעֶֹׂשה

ַהַּׁשָּבת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ְוָׁשְמרּו יּוָמת: מֹות ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ְמָלאָכה ָהעֶֹׂשה ָּכל ַלה' קֶֹדׁש ַׁשָּבתֹון                 ַׁשַּבת

ָעָׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת ִּכי ְלעָֹלם ִהוא אֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוֵבין ֵּביִני עֹוָלם: ְּבִרית ְלדֹרָֹתם ַהַּׁשָּבת ֶאת                  ַלֲעׂשֹות

 ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת וִַּיָּנַפׁש:

  ואתחנן- דברים ה, יב-טו

וְיֹום ְמַלאְכֶּתָך: ָּכל ְוָעִׂשיָת ַּתֲעבֹד ָיִמים ֵׁשֶׁשת ֱאלֶֹהיָך: ה' ִצְּוָך ַּכֲאֶׁשר ְלַקְּדׁשֹו ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת                 ָׁשמֹור

ַוֲחמְֹרָך ְוׁשֹוְרָך ַוֲאָמֶתָך ְוַעְבְּדָך ּוִבֶּתָך ּוִבְנָך ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶׂשה לֹא ֱאלֶֹהיָך ַלה' ַׁשָּבת                ַהְּׁשִביִעי

ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ָהיִיָת ֶעֶבד ִּכי וְָזַכְרָּת ָּכמֹוָך: ַוֲאָמְתָך ַעְבְּדָך יָנּוַח ְלַמַען ִּבְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ְוֵגְרָך ְּבֶהְמֶּתָך                 ְוָכל

 וַּיִֹצֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ַעל ֵּכן ִצְּוָך ה' ֱאלֶֹהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת:

  ישעיהו נו, ב

 ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה ּזֹאת ּוֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק ָּבּה ׁשֵֹמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ְוׁשֵֹמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ָּכל ָרע:

  ישעיהו נו, ו

ֵמַחְּללֹו ַׁשָּבת ׁשֵֹמר ָּכל ַלֲעָבִדים לֹו ִלְהיֹות ה' ֵׁשם ֶאת ּוְלַאֲהָבה ְלָׁשְרתֹו ה' ַעל ַהִּנְלוִים ַהֵּנָכר                  ּוְבֵני

 ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי:

  נחמיה ט, יג-יד

ּוִמְצֹות ֻחִּקים ֱאֶמת ְותֹורֹות ְיָׁשִרים ִמְׁשָּפִטים ָלֶהם ַוִּתֵּתן ִמָּׁשָמִים ִעָּמֶהם ְוַדֵּבר ָיַרְדָּת ִסיַני ַהר                ְוַעל

 טֹוִבים: ְוֶאת ַׁשַּבת ָקְדְׁשָך הֹוַדְעָת ָלֶהם ּוִמְצוֹות ְוֻחִּקים ְותֹוָרה ִצִּויָת ָלֶהם ְּבַיד מֶֹׁשה ַעְבֶּדָך:

 פתיחה להלכות שבת
  טור אורח חיים הלכות שבת סימן רפא
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בקש עליהם שהכבידו השיעבוד כובד משה וראה במצרים אבותינו כשהיו משה ישמח              פי'

יום על נצטוו וכאשר השביעי ביום ובחר לו ונתנו בו שינוחו בשבוע אחד יום להם שיתן                  מפרעה

 השבת שמח משה שבחר בו וזהו ישמח משה במתנת חלקו.

  ספר החינוך מצוה לב

העולם חדוש אמונת בנפשותינו לקבוע היום, לכבוד מעסקינו פנויים שנהיה זו. מצוה              משרשי

בששה נברא שהעולם ושבוע שבוע בכל אחד ביום ונזכור הדת. יסודי כל המושכת חבל                שהיא

הרצון על להורות חלוקים ענינים נבראו ויום יום ובכל דבר, נברא לא ובשביעי חלוקים                ימים

ברוך היותו שעם לאמר שחושבין זה בדעתם לנו הנמאסים המתפלספים כדעת שלא              הפשוט,

ביום כולם אדם בני כשישבתו כי עולם, של בחדושו לנו זכר בשביעי ובמנוחתינו הכל. היה                 הוא

וגו' ה' עשה ימים ששת כי המענה ויהיה המנוחה. זאת עילת מה שואל כל וישאל בשבוע                  אחד

  [שמות כ', י"א] כל אחד יתחזק מתוך כך באמונה האמיתית.

לנוח יכולים היינו ולא שם עבדים שהיינו מצרים. נס זכירת בו יש העולם חדוש זכירת                 ומלבד

זה תורה במשנה זכר כן ועל בשביעי, לנוח וצונו מידם הצילנו והאל במנוחה. חפצנו                בעת

היית עבד כי וזכרת שבת במצות ט"ו] ה', [דברים שם ואמר במנוחה. לנו שיש השני                 השורש

 בארץ מצרים וגו', על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת.

 מאמרי ראיה - מתנת השבת

כמו כך שמירה וכל הקשבה כך כל למוד, כך כל צריכה שהיא שבתורה, מצוה שום לנו,                 אין

הלכות של ושינון, בלא לימוד חודרת, לב שימת שבלא יודע, ה' לדבר חרד כל השבת.                קדושת

וכלפי חובותינו. ידי נגדה אנו יוצאים אין השבת קדושת ברוח עליונה, העמקה ובלא              שבת,

יתחלפו ככה שבנשמתם, היהדות בתוכן קדושת ישראל, אישי של שבמדריגות           החילופים

התורה אנשי ועד שבת שומרי ישראל מהמוני אצלם, החל שבת של קדושתה של              המדריגות

 והקדושה היותר נשגבים, שבכל הזמנים ובכל הדורות.

 בראשית פרק ב, א-ג

ַּבּיֹום ַוִּיְׁשּבֹת ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ֱאלִֹהים וְַיַכל ְצָבָאם: ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים               וְַיֻכּלּו

ִמָּכל ָׁשַבת בֹו ִּכי אֹתֹו וְַיַקֵּדׁש ַהְּׁשִביִעי יֹום ֶאת ֱאלִֹהים וְַיָבֶרְך ָעָׂשה: ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל                 ַהְּׁשִביִעי

  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות:

 רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ב פסוק ב

להוסיף צריך ורגעיו עתיו יודע שאינו ודם בשר אומר שמעון רבי - השביעי ביום אלהים ויכל                  (ב)

כלה כאלו ונראה השערה כחוט בו נכנס ורגעיו עתיו שיודע הוא ברוך הקדוש הקודש, על                 מחול

ונגמרה כלתה מנוחה, באת שבת באת מנוחה, חסר, העולם היה מה אחר דבר ביום.                בו

 המלאכה:

 שפתי חכמים בראשית פרשת בראשית פרק ב פסוק ב אות נ

שכלה אלא השביעי ביום מלאכה עשה שעדיין משמע השביעי ביום אלהים דויכל לרש"י               דקשה

 בו, ואח"כ כתיב וישבות ביום השביעי, משמע שלא היה עושה בו מלאכה כלל:

 שפתי חכמים בראשית פרשת בראשית פרק ב פסוק ב אות ע
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הנראה לפי השביעי ביום אלהים ויכל ויהיה כן, אינו האמת אבל כלה, כאילו נראה אדם לבני                  ר"ל

 ולא כפי האמת:

 שפתי חכמים בראשית פרשת בראשית פרק ב פסוק ב אות פ

בשביל בראשית לעיל כדפירש נמי הכי דאין וי"ל וארץ, שמים יתקיימו לא מנוחה בלא וכי                 וא"ת

להם פנאי אין בעולם מנוחה היתה לא ואי וגו', אלהים ברא דרכו ראשית שנקראת                התורה

בתורה עוסקים הלכך מלאכה, בו לעשות שאסור השבת ברא לכך בתורה, לעסוק              לישראל

 בשבת, אם כן נמצא דבשביל מנוחה קיימים שמים וארץ:

  עין איה שבת ח"ב פרק ט אות ק

שבות. צריכים שאתם מלאכה עושים אתם כלום לקדשו השבת יום את זכור בה כתיב מה                 שוב

בכשרונו מתגלה היא ההויה את ומשכלל העולם את משלים הוא האדם ידה שעל               התכונה

כח ע"י בראשית במעשה להקב"ה שותף וכמו בהבריאה פועל כח הוא הרי שבזה               המלאכותי

שנתגלה האדם שבתכונת הזה והחידוש ב"ה. המעשים כל אדון בו שחקק והמצייר              המחדש

ופעולותיו רוחו כשרון על מעיד הוא הרי הגופ(נ)יות בפעולותיו מעלה של בינה מעין ע"י                בקרבו

משכלל שהוא השיגוב מאותו ונשגב נעלה יותר באופן היצירה את משכלל הוא שבהן               המוסריות

השבת תעודת היא וזאת שבטבע. והכחות החומרים על בשליטתו המלאכותיים במפעליו             אותה

של עצמותה אל כשרונותיהם ענפי וכל המעשיים הכחות כל את המשיבה חמרית שביתה               שהיא

היא הרי המנוחה של העליונה ובריאתה וגדול הלוך עי"ז הולך הפנימית יצירתה וכח               הנשמה

היצירות כל נגד ועילוי לריבוי ערוך באין כפול במשקל השקולה אדירה היותר              היצירה

הנשגב החזון את ולתמם הנפלאה. המעשית בחכמתו לעשות האדם בהן שמפליא             המלאכותיות

חידוש שפעת כל של ברכה כל של המקור בתור השבת בא היצירה שבסוד עולמים מנוחת                 של

בידם עז אשר מקדישכם ד' אני כי לדעת קדושתם ברוממות לישראל המיוחד חיים               ומקור

הברכה של החיים ממעין ויפעתה אורה להוסיף כחה את לחדש כולה ההויה את               לשכלל

היא הרי בה תלוי התורה שמרכז המובחרת היצירה את היוצרת השבת, של והשביתה               העליונה

כל להשתכללות ד' למלאכת בישראל מתעלה שהיא לאדם אשר המלאכה בכשרון             מאוחדת

כשם המלאכים אבל למעלה. למעלה העולה העליונה התדירית ועלייתו יפעתו והוספת             היקום

ד' משרתי רק הנם הם והיצירה בההויה כלום לחדש עלולים שאינם כשם מלאכה בני אינם                 שהם

להוסיף בידם אין כן הקבועים וחוקותיהם סדרם ע"פ שביצירה החיים להמשכת דברו              עושי

ממדרגת למעלה הישות בסולם העומדים למעלה העולים עולמים המון בכל ויפעה             שכלול

השבת יום את זכור בה שכתוב התורה ואין שבות בהם אין כך מלאכה בהם שאין וכשם                  היצירה

 לקדשו נאותה להם כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות.

 אדר היקר עמ' לח

עומדים פרטות, בפרטי ובישראל בפרט, ולשון, עם בכל האנושי, שבמין הדעות סכסוכי              כל

היכולת, אל מתיחשים הם והכישרון שהחכמה יודעים הכול המוסרי. הבסיס על רק              ביסודם

הוא עומד אמנם המוסר האדם. של המעשי היכולת את או השכלי היכולת את ולהאדיר                לחזק

רצונו אם שבע, אחת על האנושי היכולת יגדל אם והנה בטוב, שיחפוץ האנושי הרצון את                 לתקן
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להוותו. רק יועילו הכוחות ריבוי הלא אז השלם, המוסר של ההדרכה ע"פ יתפתח, לא                הטוב

שני מילוי של השלמה מהתחברות דווקא תבוא ודאי והשלמה הכוללת שהטובה הדבר,              אמת

המתגלים הכוחות ככל לאחדים והיו יחד ובהתחברם טובם, בתכלית והרצון היכולת             הכוחות

ביותר יכיר כן דעת האדם יוסיף אשר וכל במקורם, מתאחדים שהם הבריאה, במרחב               לעינינו

השקפה היא זאת עלמא'. ברו צדיקי בעו 'אי שונים. בסגנונים המתגלים הכוחות של               אחדותם

הכוח אבל האדם. בשכלול הגודל בתכלית והרצון, היכולת השלמת לאחדות אדירה             היותר

לדור מדור למדרגה, ממדרגה האדם ועליית התפתחות של המתמדת הדרך בכל             הגובר

המוסר כוח הוא בינתיים, הנמצאות הנסיגות למרות הדורות, כל סוף עד לתקופה              ומתקופה

 והצדק שהוא יקיים ויפתח גם את החכמה והכישרון, 'על עמוד אחד העולם עומד וצדיק שמו'.

  טור אורח חיים הלכות שבת סימן רצ

במדרש כדאיתא מדרש קובעין השינה ואחר לו הוא עונג כי יבטלה אל הצהרים בשינת רגיל                 ואם

לשדהו רץ וזה לכרמו רץ זה לארץ ישראל כשיכנסו רבש"ע הוא ברוך הקדוש לפני תורה                 אמרה

ויכולין ממלאכתם בטלים שהם שמו ושבת לך מזווג שאני זוג לי יש לה אמר עלי תהא מה                   ואני

 לעסוק בך ע"כ צריך שיקבעו מדרש להודיע לעם את חוקי האלהים ואת תורותיו.

 שבת הארץ

הנפש מתחלת מנוחה באה שבת בא שבת בכל קרובים לפרקים החול מחיי מתנער               היחיד

בך עובד אשר הקשה העבודה ומן ומרגזך מעצבך לך ד' הניח ביום הקשים מכבליה                להשתחרר

ולזמר לה' להודות טוב מקורה טבע כפי רוחנים חפצים עליונות נתיבות אז לה היא                ומבקשת

ובין ביני בכנור, הגיון עלי נבל ועלי עשור עלי בלילות ואמונתך חסדך בבקר להגיד עליון                 לשמך

האלהיים החיים של הנטיה האומה, נטית תתגלה בו אשר קדוש יום לעולם. היא אות ישראל                 בני

ונעם ה'. על להתענג ויכולת צורך נשמתה בסגולת שיש לאומה היא אות ביחידיה שהם                כמו

 אלהי המתכנס לנקודה רוחנית של נשמה יתרה שרוי בלבו של כל יחיד מבניה.

 אבן עזרא שמות פרק כ פסוק ח

מכל בו שבת שהשם ויקדשהו, פי' וככה תעבוד. ימים ששת הכתוב הוא לקדשו, טעם                זכור

וזימנו היום זה קדש השם כי ויכלו, בפ' כתוב הוא כאשר ה', ברך עם דבק להיות וטעם,                   מלאכתו.

במזמור זה פירשתי וכבר ה', ברך כתוב כן על הימים, מכל יותר חכמה תוספת הנפשות                 לקבל

השם וצוה בשנים, שביעית היא גם כי לשבת, דומה השמיטה שנת כי ראינו השבת.                ליום

ולמען ישמעו למען הטעם ואמר והטף, והנשים האנשים נגד השנה בתחלת התורה              שיקראו

שמחתני כי כתוב, וככה בתורתו. ולהגות השם מעשי להבין נתנה השבת והנה ושמרו. וגו'                ילמדו

בעבור ולשבות להתבודד ראוי היום זה והנה בצרכיו, מתעסק אדם השבוע ימי כל בפעלך,                ה'

הנביא אמר וככה לעשות, יועץ מה או שעברו, בצרכיו אפילו לשוא יתעסק ולא השם,                כבוד

את מדוע כמו הנביאים, אצל לשבת סמוך ללכת היה ישראל ומנהג דבר. ודבר חפצך                ממצוא

 הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת.

 רמב"ן שמות פרק כ פסוק ח
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ה' לקדוש עונג לשבת וקראת שאמר כמו בעינינו, קדוש להיות בו זכרוננו שיהא - לקדשו                 וטעם

המחשבות מעסקי בו להפנות קדוש, יום שהוא בעבור בעינינו השביתה שתהא והטעם,              מכובד.

דברי לשמוע הנביאים ואל החכמים אל וללכת ה', בדרכי לנפשינו עונג בו ולתת הזמנים,                והבלי

רז"ל אמרו וכך כן, דרכם שהיה שבת, ולא חדש לא היום אליו הולכת את מדוע שנאמר כמו                   ה',

בלבנו תהא שלא הבהמה, שביתת טעם וזה למיזל. בעי ושבת דבחדש מכלל א) טז                (ר"ה

 מחשבה עליה:

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח עמוד ב

[כדור] זרה עבודה עובד אפילו כהלכתו שבת המשמר כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי                  אמר

 אנוש מוחלין לו שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת וגו' מחללו אל תקרי מחללו אלא מחול לו.

 בית יוסף אורח חיים סימן רמב

פ"ג) סוף נדרים (ירושלמי המצות כל כנגד שקולה ששבת מפני לו. מוחלין ע"ז עובד אפילו                 ומ"ש

שעובד הע"ז ודאי שבת שומר שהוא וכיון השמים מן ותורה העולם וחידוש השגחה מורה                שהיא

שעולה לפי ע"ז בעובד משא"כ תשובה ע"י מחילה תוחלת לו יש ולכן בה שמאמין מפני                 אינו

 בדעתו שיש בה ממש שהוא רחוק לשוב בתשובה כנ"ל:

 פרישה אורח חיים סימן רמב

יעשה אנוש אשרי ב) נו (ישעיה שנאמר בגמרא מסיים לו. מוחלין כאנוש זרה עבודה עובד                 אפילו

דור אנוש) דור (ד"ה רש"י ופירש לו מחול אלא מחללו תקרי אל מחללו שבת] [שומר וגו'                  זאת

לומר שטעה בטעות ע"ז עבד שאנוש לפי כאנוש אמר שלכן ונ"ל ע"ז. לעבוד התחילו                אנוש

ע"ז הלכות בתחלת הרמב"ם שהאריך כמו ומזלות לכוכבים כבוד ולחלוק (ולכבד) לעבוד              שראוי

מפני הב"י וכתב לו. מוחלין כהלכתו שבת ומשמר זה בטעות ע"ז עובד אחד ואם ה"א)                 (פ"א

וכיון השמים מן ותורה העולם וחידוש השגחה מורה שהיא המצות כל כנגד שקולה               ששבת

ידי על מחילה תוחלת לו יש ולכן בה שמאמין מפני אינו שעובד ע"ז ודאי שבת שומר                  שהוא

בתשובה לשוב רחוק שהוא ממש בה שיש בדעתו שעולה לפי ע"ז בעובד כן שאין מה                 תשובה

 עכ"ל:

 חידושי אגדות למהר"ל שבת דף קיח עמוד ב

חגיגה בתוס' (הובא [במדרש] שאמרו ממה מאוד, מבואר זה דבר וכו'. כהלכ' שבת המשמר                כל

מעידין והשבת הש"י אחד, שהוא הש"י על מעידין ושבת ישראל זה, על זה מעידין שלשה ב')                  ג'

שבת שבו קדוש מיוחד יום שהוא השבת על מעידין וישראל הש"י אחד, עם שהם ישראל                 על

מה מבואר והוא פ"מ), (תפארת מקומות] [בכמה באריכות זה דבר ובארנו מלאכתו. מכל               הש"י

משמר וכאשר זוג לו שאין מה אחדותו על מורה השבת כי אחד אתה בפרט בשבת                 שתקנו

והשבת חצונות, לכחות יד שנותן רק ע"ז חטא אין כי ע"ז, חטא מן הוא מסולק כהלכתו                  [השבת]

כי מאוד מבואר וזה אחד. והוא הש"י אל] [שב והכל מסולק שהכל עד החצונות הכחות כל                  מסלק

שברא מי אל שב [הכל ע"ז כל מן] [הוא מסולק כן אם הכל, ברא שהש"י על מעיד שהוא                    מאחר

כאנוש ע"ז עובד למה א"כ לך, יקשה [ואל מוחלין. כאנוש ע"ז עובד אפילו אמר ולפיכך                 הכל,

על לבא שאסור שיודע מי כמו יצרו, מחמת זה דבר כי כלל, קשיא זה אין אחד שהש"י                   מאחר
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ית' באחדותו מודה שבת שומר שהוא במה כי זה, דבר וכך הרע, יצר מפני עובר והוא איש                   אשת

דבק הוא השבת מקיים כאשר כי וזה זרה. בעבודה שחוטא ממה יותר החטא ממנו מסולק                 ובזה

ע"ז ונחשב לגמרי, ושניות ע"ז כאן אין מדריגה שבאותה עד לגמרי, האחדות של               במדריגה

מכל [לגמרי כהלכתה. שבת שומר כאשר דוקא זה ודבר לזה, אותו כופה שהיה יצרו מפני                 שעבר

מה להבין לך ויש וכל] מכל ע"ז מן מסולק שהוא עד וכל מכל באחדותו דביקת לו יש שאז                    וכל,

ע"ז, אחר נוטה להיות שהתחיל והוא בע"ז המתחיל היה שהוא כאנוש, ע"ז עובד אפילו                שאמר

דוקא שאמר וזה כלל, הע"ז אל בחינה צד לו שאין עד לגמרי, ע"ז מן מסולק השבת את                   והשומר

החטא מן [הסלוק] הוא המחילה כי להבין] לך יש ועוד כו'. לו מוחלין כאנוש ע"ז עובד                  אפילו

ע"ז, חטא כאן שאין עד ע"ז הוא החטא זה מסלק השבת הנה בע"ז, חוטא שהוא אף [כי                   שעשה

כאן יש מחטאו שב שלא גב על אף החטא את מסלק שהוא הכפורים יום של מחילה כל                   כמו

נכון והוא מאוד מבואר זה ודבר שב], שלא גב על אף לע"ז מחילה היא השבת הוא וכן                   מחילה,

 גם כן מאוד ואין צריך להאריך.

 ט"ז אורח חיים סימן רמב

למידק איכא לו מוחלין כאנוש עע"ז אפי' כהלכתו שבת המשמר כל כתבי דכל גמרא הביא                 בטור

תשוב' שעשה דמיירי ונראה ל"ל. שבת תשובה עשה ואי מהני מאי שבת תשובה עשה לא                 אי

תשובה ב"ד ומיתות כריתות על עבר יה"כ בפ' כדאיתא לו מוחלין שיהא מהני לא דתשובה                 אלא

שיהא תשובה מהני כהלכתו שבת שומר תשובה בעשותו דאם כאן קמ"ל ממרקת ומיתה               תולה

 נמחל לו:

 תניא קונטרס אחרון על כמה פרקים

היעוצה עצה לזאת לו. כראוי להתענות ואחד אחד בכל כח אין הדור חלישות מחמת                ולהיות

כל על מוטל לכן דייקא. כהלכתו עוונותיו. כל על לו מוחלין כהלכתו שבת השומר כל                 כמארז"ל

בטילה שיחה שום לשוח שלא מאד יזהר וגם לשבתא. רבתא בהלכתא בקי להיות ואחד                אחד

הוא מהשבת וחיצונית וחיצוניות פנימיות יש המצות בכל כי לי"ח זאת מודעת בהיות               ח"ו.

היא השבת ופנימית גשמיים. וארץ שמים מעשות ה' ששבת כמו גשמיית מעשיה              שביתה

ובחי' זכור. בחי' היא וזו אלקיך לה' שבת כמ"ש אחד בה' לדבקה ובת"ת השבת בתפלת                 הכוונה

בהם שנבראו מאמרות מיו"ד ה' ששבת כמו גשמיים מדיבורים השביתה היא בפנימיות              שמור

 שמים וארץ גשמיים כי זה לעומת זה כו':

 מדרש תנחומא פרשת במדבר
(תהלים בהם אחד ולו יוצרו ימים שנאמר מהם, אחד לו ובחר ימים הוא ברוך הקדוש לו                  ברא

 קלט טז), ואיזה הוא, אמר ר' לוי זה יום השבת.
 אליהו רבה פרשה א

כל מלאכה אדם עושה כיצד, לישראל, שבת יום זה קל"ט), (תהלים בהם אחד ולו יוצרו                 ימים
כל אויביו בפני מלאכה אדם עושה שוב ביתו, בני ועם בניו עם נתרצה בשביעי ונח ימים                  ששה
רעה, משכחת טוב יום אדם, של מדתו היא כך לו, שהיה צער כל שכח בשביעי ונח ימים                   ששה
לכם כתבתי כך לא בניי לישראל, הוא ברוך הקדוש להן אמר כך טובה, משכחת רע                 ויום
כל מלאכה עושים שאתם פי על אף ח'), א' (יהושע מפיך הזה התורה ספר ימוש לא                  בתורתי,
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וילך בשבת, וישנה אדם ישכים לעולם אמרו, מיכן תורה, כולו יעשה השבת יום ימים                ששה
וישתה, ויאכל לביתו ילך כך ואחר בנביאים, וישנה בתורה יקרא המדרש, ולבית הכנסת               לבית
לו שאין לפי ז'), ט' (קהלת יינך טוב בלב ושתה לחמך בשמחה אכל לך שנאמר מה                  לקיים
ב'), ס"ו (ישעיה עשתה ידי אלה כל ואת שנאמר בלבד, תורה עושי עם אלא להקב"ה                 מנוחה
לו, שאומרים בשעה וכלימה בושה תשיגנו שלא כדי בידו, תופס יהא אדם כשיקרא אמרו                מיכן
דוד ידי על בקבלה מפורש הוא וכן ששינתה, משנה וערך עמוד שקריתה, מקרא וערך                עמוד

 מלך ישראל, ה' בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה (תהלים ה' ד').
 

 

 

 

 

 

 

 

 הקדמת המשנה ברורה להלכות שבת
את ד' עשה ימים ששת כי וגו' תעבוד ימים ששת לקדשו השבת יום את זכור בתורה                  כתיב

הוא שהעולם לידע האמונה שורש הוא שבת שענין בזה הכתוב לנו הורה וגו' הארץ ואת                 השמים

בכל ולעבדו רצונו לעשות ומחוייבים עבדיו ואנחנו הכל על אדון הוא הכל שברא וכיון                מחודש

ואחז"ל פעמים י"ב השבת שמירת על התורה והזהירה שלו. הכל כי וממונינו ונשמותינו               גופינו

כולה התורה בכל כפר כאלו השבת המחלל וכל התורה כל מקיים כאלו השבת את המשמר                 כל

בר אלעזר א"ר בשלח פרשה במ"ר ג"כ איתא זה וכעין האמונה. שורש דהוא הנ"ל מטעם                 והכל

שבשעה מנין בתורה המצות. כל כנגד שבת ששקולה ובכתובים ובנביאים בתורה מצינו              אבינא

מה וגו' ותורותי מצותי לשמור מאנתם אנה עד הקב"ה א"ל שבת מצות להם לומר משה                 ששהא

במדבר ישראל בית בי וימרו שנאמר מנין ובנביאים השבת לכם נתן ד' כי ראו אחריו                 כתיב

ירדת סיני הר ועל שנאמר מנין בכתובים חללו. שבתותי ואת אחריו כתיב מה הלכו לא                 בחוקותי

תזכו אם לישראל הקב"ה אמר להם הודעת קדשך שבת ואת אחריו כתיב מה עמהם                ודברת

אני מעלה אותו חללתם ואם שבתורה מצות כל שמרתם כאלו עליהם אני מעלה שבת                לשמור

וכו' רע כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר אומר הוא וכן המצות כל חללתם כאלו                  עליכם

  עיי"ש.

העונות על עונשים חלקי כמה שיש ידוע דהלא שבת חילול באיסור שיש העוון חומר את                 וראה

עליהן שיש העונות מזה חמור בלבד. עשה איסור רק הוא עליהן עובר שכשהאדם ענינים                יש

עונש עליהן שיש העונות מזה חמור שמים. בידי מיתה עליהן שיש העונות מזה חמור לאו.                 איסור

שעונשן אותן מזה למעלה חנק מיתת והוא אדם בידי מיתה עליהן שיש אותן מזה חמור                 כרת.

כי בסקילה שמיתתן אותן מכולם למעלה בשרפה שמיתתן אותן מזה למעלה בסייף הרג               הוא
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עוד לראות ונוכל בסקילה. הוא מיתתו הלא במזיד שבת חילול עון ועל שבמיתות החמורה                היא

קי"ל כוכבים עבודת מאיסור לבד העונות בכל דהלא שבת חילול באיסור שיש העון חומר                את

ס"ג שפ"ה בסימן קי"ל שבת באיסור ואלו התורה לכל מומר אינו מהם לאחד ח"ו מומר הוא                  דאם

ודינו התורה לכל מומר הוא בפרהסיא פעמים כמה עליו ועובר שבת איסור אצלו הופקר                דאם

אם כמו הרשות ממנו לשכור צריך אחד ברשות ישראל עם דר הוא ואם ממש. כוכבים                 כעובד

אפ"ה כדין ששחט ורואה עליו עומד אחר ישראל שאיש אף שחט ואם העו"ג עם דר                 הוא

הוא זה לכל וטעם בפוסקים. כדאיתא כלל זביחה בר אינו דהוא מטעם גמורה נבלה                שחיטתו

הוא שבת מחלל עונש גם וע"כ כוכבים עובד כמו בראשית במעשה כופר השבת את                דהמחלל

את לראות האדם יוכל זה מכל בכרת עכ"פ הוא התראה בלי וכשהוא כוכבים כעובד                בסקילה

וז"ל שבת. חילול בעון מאד המפליגים חז"ל מאמרי כמה עוד יש וכן שבת של הענין                 גודל

כל שאר כנגד שקולה משתיהן אחת כל כוכבים ועבודת השבת שבת, מהלכות פ"ל               הרמב"ם

המצות שאר על העובר כל לפיכך לעולם ובינינו הקב"ה שבין האות הוא והשבת התורה                מצות

כוכבים עבודת כעובד הוא הרי בפרהסיא שבת המחלל אבל ישראל רשעי בכלל הוא               הרי

שהטיל שבתורה מצות הרמ"ח לדעת, צריך וגם ע"ש. וכו' דבריהם לכל כוכבים כעובדי               ושניהם

נמצא דבאברים היכי וכי שבאדם אברים הרמ"ח נגד הוא ולשמרם לזוכרם האדם על               הש"י

שההפסד אף יחסרו אם דאף וכדומה והרגל היד כמו בהם תלויה הנשמה שאין יש שונים                 אברים

פני על לחיות יכול אינו חסרונותיו שע"י ויש מום בעל בשם רק נקרא אעפ"כ מאוד מאוד רב                   הוא

הש"י מצות בעניני ג"כ הוא כן החיים מקור הוא ששם לבו סגור שנקרע או ראשו שניתז כגון                   תבל

הרבה פסוקים ועוד ימיך ואורך חייך היא כי ונאמר בהם וחי האדם יעשה אשר כתיב ג"כ                  שעליהן

פשע אם שאפילו מצות יש התורה בקיום תלוי לעוה"ב הנפש חיי עיקר כי לנו המורים                 כהנה

מה דידוע לנצח הוא גדול גנאי זה [וגם מום בעל בשם רק לעוה"ב נקרא הוא עליהם ועבר                   האדם

האבר באותו בנפשו לנצח ימצא דהחבלה במשלי הגר"א וכן הקדושה בשער הרח"ו              שכתב

בידו מום בעל יהיה המצות כל יקיים אם אף תפלין הניח לא דאם ונמצא הש"י רצון על בו                    שפשע

מום בעל יהיה והוא אבריהם בכל וקיימים חיים יעמדו ישראל כל התחיה לעת כשיקום                ונמצא

חיי לעתיד לחיות זוכים הם באבריו מקיים שאדם התורה מצות דבזכות לנצח הזה השמאלי                ביד

עולם וחיי אומרים שאנו וכמו לו השייך שברמ"ח האבר את מחיה מצות שברמ"ח מצוה כל                 עולם

וכמה ההוא האבר את שיחיה מי לו אין ההוא המצוה על נפש בשאט שעבר וכיון בתוכנו                  נטע

אם כה"ג וכן תפילין במצות בד' המרותו גודל את ידעו שהכל ע"ז ההוא האדם אח"כ                 יתמרמר

הפסוק על קהלת בתרגום דאיתא וכמו שקלקל דברים שארי ע"י איברים בשאר מום בעל                יהיה

מצותיו ואת ירא האלהים את וע"כ כל לעיני יתפרסם הכל שלבסוף דהיינו נשמע הכל דבר                 סוף

לעתיד יבנה חייו בימי האדם שנשמר לאוין ושס"ה מ"ע שמהרמ"ח ור"ל האדם כל זה כי                 שמור

[המכונים מגידיו גיד איזה לו שיתקלקל או אבר באיזה מום בעל ויהיה כשיקום ונמצא האדם                 כל

וכלימה קלון וכמה נפש בשאט עבר לאו או מ"ע איזה הכל יתבוננו שבתורה] לאוין שס"ה                 נגד

אמונה כמו הקדושה נפש חיות עיקר שהם והלב הראש נגד שהם ענינים ויש לנצח]. עי"ז                 יסבול

נסתלק כבר ההם ענינים לו יחסר דאם האמונה יסוד ג"כ דהוא שבת שמירת וענין ובתורתו                 בד'
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לו יהיה ולא שלו הבהמית בנפש רק חי הוא בעוה"ז חי וכשהוא הקדושה מנפשו החיות עיקר                  כל

  במה להקים בעת התחיה.

שבת המשמר כל בגמרא כמ"ש עונותיו כל על לו למחול מועיל כהלכה שבת שמירת                וזכות

בה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי שנאמר לו מוחלין אנוש כדור חטא אפילו                 כהלכתו

כהלכתו שאמר ומה לו מחול אלא מחללו תקרי אל רע כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת                  שומר

גדול כלל פרק ובירושלמי תולדות וכמה כמה אב ובכל מלאכות אבות ל"ט שיש שידוע                משום

שבת שישמור הגמרא רמז ולזה תולדות ל"ט אב בכל שמצאו עד כ"כ דייקו ור"ל יוחנן דר'                  איתא

שישמור המדרגה לזו לבוא נוכל ענין באיזה אך פרט. בשום אותה לחלל שלא דהיינו                כהלכה

עליה ולחזור שבת הלכות ללמוד עצמו את לזרז שיראה לזה היעוצה העצה פרטיו בכל                שבת

לשמירת המזרזים המוסרים ענינים כל ילמוד אם אפילו דאל"ה והמותר האסור שידע כדי               תמיד

חכמה אדם של בידו יש אם ומוסר חכמה לדעת משלי במדרש וכדאיתא לו יועיל לא כראוי                  שבת

טועה הוא דאם והכונה מוסר ללמוד יכול אין חכמה אדם של בידו אין ואם מוסר ללמוד יכול                   הוא

חושב הוא אם בעניננו וה"נ בזה המוסר לו יועיל מה איסור בכלל זה שאין שחושב הענין                  בעיקר

לו שקרה כגון [הדמיון מוסר שום לו יועיל לא שבות או מלאכה בכלל זה שאין דבר איזה                   על

ולא מחדש זה שקנה ותרנגולין אווזין או בשבת להן וברחו בהמותיו שמרדו פתאום               הפסד

אמירה וגם כשיתפסם דאורייתא צידה באיסור להכשל לו נקל מאוד מה וברחו בבית               הורגלו

שיאמר והיינו המותר אופן יודע היה הדין לומד היה ואלו זה בכגון הותר לא בידו לתפסם                  לנכרי

צידה ביה דלית למקום ותרנגולין האווזין שיכניס לנכרי שיאמר או מפסיד אינו המציל               כל

דלא דהיכא בגמרא דאיתא וכמו שיכניסם אחר אף לתפשם קל שאינו גדול בבית כגון                דאורייתא

השולחן שעל המפה שנדלקה שקרה משל דרך או דאורייתא. צידה ביה לית שיחיא בחד לי'                 מטי

מפני והכל אסור שהוא יודע כי גם לכבות ימהר זה שמפני יתכן ממונו על בהול אדם הנה                   בשבת

שישפוך דהיינו בזה המותר אופן ידע שבת הלכות לומד הוא אם אבל המותר אופן יודע                 שאינו

להכשל מאוד מצוי בורר באיסור וכן לכבות. לעו"ג שיקרא או האש אחז שלא המקום על                 מים

מין לברור ורוצה מחולקין עופות מיני שני של בשר לו כשיש משל] [דרך ד"מ ידיעה חסרון                  מפני

שהוא מה מהן יקח אלא בפוסקים כמבואר הוא גמור דאיסור זמן אלאחר ולהניחו מחברו                אחד

סמעטענע] [שקורין החלב שעל השומן ללקוט וכן ממילא ישאר והשאר עכשיו לאכול              רוצה

וכמה כמה ועוד עמה מהחלב שיקח או החלב לצד מעט יניח אלא בורר משום בזה יש                  בצמצום

יוכל למד שלא ומי מלאכות אבות ובשארי ומלבן ולישה דש במלאכת וכן בורר. בעניני                הלכות

בענין ופרט דאורייתא באיסור שנוגע הלכות פרטי כמה אחד בכל שנמצא בהן להכשל               בנקל

העיד וכבר למעשה] הנוגע דינים חלוקי בהרבה מאוד רבתי הלכתא הוא והטמנה ושהיה               בישול

אם שבת מאיסור שינצל במציאות כלל א"א כי הדבש יערת בספרו ותומים אורים בעל הגאון                 בנו

הידיעה להעולם ימנע אשר מהסבות אחת והנה היטיב. היטיב בורים על הדינים כל ילמוד                לא

לא אם השו"ע מתוך היטיב להבינה וא"א מאוד היא חמורה שהלכה מפני הוא שבת                בהלכות

הטרדה רוב מפני בזמנינו פנאי לאדם אין ולזה ופוסקים מגמרא הדין מקורי מתחלה               שידע

וכאשר ופרט פרט בכל הפוסקים בין דעות חלוקי כמה שיש מה לבד בעו"ה הזמן                ומצוקות
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החמורה זו הלכה גם לבאר בעזה"י ונתעוררתי קמתי לזאת עי"ש הא' לחלק בהקדמתי               הארכתי

פרט כל על להלכה האחרונים מסקנת בו יבואר גם ופוסקים. מגמרא ונימוקו בטעמו ודין דין                 כל

רנ"ג רמ"ח רמ"ד רמ"ג בסימן [כמו החמורין מקומות בכמה גם הקודמים הפוסקים בו               שנחלקו

דברי להבין אח"כ בנקל שיהיה כדי מתחלה פתיחה עשיתי סימנים] והרבה בהרבה ועוד               רנ"ד

שידע כדי הראשונים ושארי הרמב"ם מדברי השרשים את לקטתי מלאכות אבות ובכמה              השו"ע

בזמנינו המצויים חדשים ענינים כמה עוד אחרונים מספרי בו קבצנו גם בוריה על               ההלכה

ולמעשה להלכה ונימוקו בטעמו דין כל ידע ההלכה עתה שילמוד שמי בעז"ה ואקוה               למעשה.

בם יכשלו שלא כדי שבת הלכות ללמוד חבורות לכונן ד' לדבר וחרד ירא לכל ונכון                 וראוי

ברבים לפניהם ודרוש גדולות קהלות לך עשה למשה הקב"ה א"ל ויקהל ר"פ בילקוט               וכדאיתא

שמרו אלמלא שאחז"ל כמו לגאולה קירוב הוא כתקונה שבת ששמירת וידוע שבת              הלכות

 ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין שנאמר וכו'.
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 הכנות לשבת
שבת לקראת ונצא בואו אמר שבתא דמעלי אפניא וקאי מיעטף חנינא רבי : ע"א קיט                 שבת

לבי איקלע הונא רב בר רבה כלה בואי כלה בואי ואמר שבת מעלי מאניה לביש ינאי רבי                   המלכה

מי ליה אמרו דאתינא ידעיתון הוה מי להו אמר טחיי סאוי תלת ליה קריבו נחמן רב בר                   רבה

להו ומשלים טבחי מתליסר בישרא פשיטי אסתירי בתליסר זבן אבא רבי מינה לן               עדיפת

ומושיף דשינא אתכתקא יתיב הוה אבהו רבי הייא אשור הייא אשור להו ואמר דדשא                אצינורא

בהן ימזוג אל לרבו קדירה בהן שבישל בגדים ישמעאל רבי דבי דתנא גונדא לביש ענן רב                  נורא

גדיל פפא רב שרגי מדליק הונא רב שיבוטא מלח רבא רישא מחריך ספרא רב לרבו                 כוס

בר נחמן רב צתותי מצתת זירא רבי ציבי מצלחי יוסף ורב רבה סילקא פרים חסדא רב                  פתילתא

קמייהו מכתיפנא לא מי אסי ורבי אמי רבי לי מקלעין אילו אמר ונפיק מכתף ועייל מכתף                  יצחק

לא מי יוחנן רבי לן איקלע אילו אמרי ונפקי מכתפי ועיילי מכתפי אסי ורבי אמי רבי דאמרי                   ואיכא

 מכתפינן קמיה.

בשביל לו אמר זוכין הן במה ישראל שבארץ עשירים יוסי ברבי ישמעאל מרבי רבי מיניה                 בעא

בשביל לו אמר זוכין הן במה שבבבל שתתעשר בשביל עשר תעשר עשר שנאמר               שמעשרין

דאמר השבת את שמכבדין בשביל לו אמר זוכין הן במה ארצות ושבשאר התורה את                שמכבדין

זהב של שלחן לפניו והביאו בלודקיא הבית בעל אצל נתארחתי אחת פעם אבא בר חייא                 רבי

וקיתוניות וכוסות וקערות בו קבועות כסף של שלשלאות עשרה ושש אדם בני עשר ששה                משוי

לה' אומרים אותו וכשמניחים ובשמים מגדים מיני וכל מאכל מיני כל ועליו בו קבועות                וצלוחיות

לו אמרתי אדם לבני נתן והארץ לה' שמים השמים אומרים אותו וכשמסלקין וגו' ומלואה                הארץ

אמרתי לשבת תהא זו אמרתי נאה שהיתה בהמה ומכל הייתי קצב לי אמר לכך זכית במה                  בני

 לו [אשריך שזכית] וברוך המקום שזיכך לכך.

 שו"ע או"ח סימן רנ הכנת הסעודות לשבת, ובו ב' סעיפים.  סעיף א

להכין ישתדל לשמשו עבדים כמה לו יש ואפילו שבת, צרכי להכין ששי ביום בבוקר                ישכים

יוסף ורב ורבה דק; דק הירק מחתך היה חסדא רב כי לכבדו, כדי שבת לצרכי דבר שום                   בעצמו

הצריכים כלים ומכניס הבית מתקן היה נחמן ורב האש; מדליק היה ור"ז עצים; מבקעין                היו

כבודו הוא זה כי כבודי, אפגום לא יאמר: ולא אדם, כל ילמד ומהם החול; כלי ומפנה                  לשבת
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לאכילה עצמו שמכין השבת מכבוד זהו כי שבת, בערב הסכין להשחיז ויש הגה: השבת.                שמכבד

  (כל בו וב"י בשם ספר חיי עולם).

 סעיף ב: ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכלתו.

  משנה ברורה סימן רנ

דהבאה דומיא הכנה וגומר יביאו אשר את והכינו הששי ביום והיה דכתיב - וכו' בבקר ישכים                  (א)

תהיה שבת על הכנה אף בבקר בבקר אותו וילקטו דכתיב בבקר לאלתר היתה הלא המן                 והבאת

קצוב שעור איזה התפלה אחר ללמוד רגיל הוא אם אך ותפלה ק"ש אחר מיד והיינו בבקר                  מיד

בבקר למכור ההוא המקום דרך ואם רנ"א סימן בסוף וכמש"כ יבטלנו אל רבים עם שלומד                 או

השכם בבוקר למכור רגילין ואם הקניה אחר אלא למודו יקבע לא למודו אחר לקנות ימצא                 ולא

מקודם ק"ש לקרות יראה אך יתפלל ואח"כ יקנה התפלה אחר לקנות ימצא ולא התפלה                קודם

חפצי שזו שיתפלל קודם חפציו לעשות אסור שאמרו מה בכלל זה ואין זמנה הגיע שכבר                 כיון

 שמים היא:

לא אם שבת לכבוד שהוא יותר מינכר שהוא ה' ביום משיקנה טוב יותר והוא - ששי ביום                   (ב)

ביום שמוצא הבשר אם אך ה' ביום לקנות יש וכדומה למלוח בשר כמו רבה הכנה שצריך                  בדבר

דבימים ומסתברא [אחרונים] ו' יום על ימתין וטוב שומן וי"ו ביום שימצא ספק ויש כחוש הוא                  ה'

לכבוד זהו שקונה דבר כל על שיאמר וטוב עדיף. ה' ביום ההכנה להקדים שיכול מה כל                  הקצרים

לכתחלה היא מצוה בהשכמה שהכין פי על ואף בקדושה. הרבה פועל הוא הדבור כי                שבת

בתורה כתיב שנית]. שיכינו [כלומר משנה והיה שנאמר לדבר ורמז השמשות בין גם               שיוסיף

תהא יפה חלק לך נזדמן בשבת מאחד זוכרו שתהא ב"ש ודרשו לקדשו השבת יום את                 זכור

אומר נאה בהמה מוצא היה שבת לכבוד אוכל היה ימיו שכל הזקן שמאי על ואמרו לשבת                  מתקנו

היא שהאכילה נמצא שבת על השניה ומניח הראשונה אוכל הימנה נאה אחרת מצא לשבת                זו

יום יום אדני ברוך אומר שהיה בו היתה אחרת מדה הזקן הלל אבל שבת של היפה שתשאר                   כדי

שהיה אלא טפי עדיפא ב"ש שכדברי מודה הלל שגם פוסקים הרבה והסכימו צרכנו. לנו                יעמס

כן נוהג היה בטחונו מדת לחזק וכדי הימים משאר יפה מנה לשבת לו יזמין שבודאי בה'                  בוטח

בדבר ופשיטא טפי עדיפא דכשמאי מודה הוא גם כ"כ חזק בטחונו שאין אדם כל בשאר                 אבל

מכל לטעום מצוה לשבת. אותו יניח אזי נפסד יהיה שלא דבר לו כשיזדמן לקנות שכיח                 שאינו

בודאי מין מכל בשבת דהטעימה שלמה שלחן בספר ועיין כהוגן יפה לתקנן כדי בע"ש                תבשיל

 היא מצוה ורמז לזה טועמיה חיים זכו:

לקדוש עונג לשבת וקראת וכדכתיב אדם כל על מוטל שבת כבוד דמצות - וכו' בעצמו להכין                  (ג)

כתבו בבה"ל. ועיין מבשלוחו יותר בו מצוה המצות בכל וה"ה מבשלוחו יותר בו ומצוה מכובד                 ה'

מקבל וכאלו מלכתא כלה מקרי שבת כי ע"ש בכל במעשיו ויפשפש בתשובה יהרהר               הספרים

קורי לפנות ויש העונות חלאת של הסחבות בבלויי לבוש כשהוא לקבלו נאה ואין ית"ש המלך                 פני

והעפר מהאבק הבית לכבד שצריך וכ"ש [א"ר] בע"ש מהבית וועב"ש שפי"ן שקורין              עכביש

כמה ב"ו מלך להתאכסן אליו יבוא כאלו בדעתו וידמה שבת כבוד בכלל הכל וזהו יום                 מבעוד

 מכבד הבית ומציע המטות וכ"ש שבת מלכתא [ח"א]:
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כשרואה ומכ"ש הקצרים בימים ובפרט יותר החשוב אפילו היינו - אדם כל ילמוד ומהם                (ד)

שהיו תורה גדולי מעשה אנשי וראיתי כחו בכל לעסוק מחוייב הוא שאז לשבת סמוך הוא                 שכבר

דמאי אדם כל על גמור חיוב וזהו שבת יתחלל שלא כדי הקצרים בימים בעצמן הבית                 מכבדין

 שנא דאין לו מי שיכין או שהשליח אין לו פנאי:

אם כי הסכין השחזת זו אהלך שלום כי וידעת אקרא לה מסמיך ובספרי - וכו' הוא זה כי                    (ה)

 קהה הסכין יוכל לבוא לפעמים לידי קטטה ח"ו:

  שערי תשובה סימן רנ

סגולה הם שבת בצרכי מזיע שאדם הזיעה ז"ל האר"י כוונות בשם באה"ט עיין - בעצמו                 [ב]

לענין כתבו וכה"ג ע"ש שבת כבוד בשביל הרבה לטרוח צריך ולכן הדמעות כמו העונות                למחיקת

 עשיית המצות בע"פ.

  של"ה מסכת שבת פרק נר מצוה

ומחצות בחצות, כבידות במלאכות שבת לצורך מוכנים להיות היא, יתירה וקדושה חסידות              ומדת

 ואילך יהיה העסק הכל בקדושת שבת שכולו שבת.

 רמב"ם הלכות שבת פרק ל  הלכה א

ידי על מפורשין והן סופרים מדברי ושנים התורה מן שנים בשבת נאמרו דברים               ארבעה

לשבת וקראת שנאמר ועונג כבוד הנביאים ידי על ושנתפרשו ושמור, זכור שבתורה              הנביאים,

  עונג ולקדוש ה' מכובד.

בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ אדם על שמצוה חכמים שאמרו זה כבוד איזהו ב:                 הלכה

כמו השבת פני להקבלת מיחל ראש בכובד ויושב בציצית ומתעטף השבת כבוד מפני               שבת

ומתעטפים שבת בערב תלמידיהן מקבצין היו הראשונים וחכמים המלך, לקראת יוצא             שהוא

  ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך.

לו אין ואם השבת, כמלבוש החול מלבוש יהיה ולא נקיה, כסות שילבש השבת ומכבוד ג:                 הלכה

מכבסים העם שיהו תיקן ועזרא החול, כמלבוש מלבושו יהא שלא כדי טליתו משלשל               להחליף

  בחמישי מפני כבוד השבת.

עד ולשתות לאכול ומותר השבת, כבוד מפני שבת בערב ומשתה סעודה לקבוע אסור ד:                הלכה

כדי סעודה מלקבוע ולמעלה המנחה מן אדם שימנע השבת מכבוד כן פי על ואף                שתחשך,

א"א שבת. בערב סעודה לקבוע אסור הראב"ד/ +/השגת לאכול. מתאוה כשהוא לשבת              שיכנס

  דוקא שאסור לקבוע מחצות ולמעלה.+

שולחנו מסדר וכן לכזית, אלא צריך שאינו פי על ואף שבת בערב שולחנו אדם מסדר ה:                  הלכה

ביתו לתקן וצריך וביציאתו, בכניסתו לכבדו כדי לכזית, אלא צריך שאינו פי על ואף שבת                 במוצאי

שבת לכבוד אלו שכל מוצעת ומטה ערוך ושולחן דלוק נר ויהיה השבת, כבוד מפני יום                 מבעוד

  הן.

להתעסק ולא השוק מן דברים ליקח דרכו ואין ביותר חשוב אדם שיהיה פי על אף ו:                  הלכה

חכמים כבודו, הוא שזה בגופו השבת לצורך שהן דברים לעשות חייב שבבית              במלאכות

גודל או בשר מולח או מבשל שהיה מי ומהן בהן, לבשל העצים מפצל שהיה מי מהם                  הראשונים
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אף ומשקה ממאכל השבת לצורך שהן דברים וקונה יוצא שהיה מי ומהן נרות, מדליק או                 פתילות

 על פי שאין דרכו בכך, וכל המרבה בדבר זה הרי זה משובח.

 עין איה שבת פרק א ואת מב

רבתי הלכתא יוסף א"ר חשכה, עם ע"ש בבגדו למשמש אדם חייב אומר חנניא רבי                תניא

הפנימיים, החיים ערך אל החיצוניים החיים את להשוות הוא השבת קדושת מיסודי אחד               לשבת.

החפץ כל אדון לו ששם מצביונו רחוק יותר ויהי' האדם מצב יגרע שביניהם המרחק רב                 שכפי

כשהם הפנימיים האדם לחיי המיוחדות הסגולות המה העידון, המנוחה, הקדושה,            בהצלחתו.

אותם ע"י ככה שנסתבכו החיצונים, מהחיים המה רחוקים מה אבל והשלמתם. טהרתם              על

ע"כ ישרו. אלהים עשם אשר את מצדם ושכחו האדם, בני להם שבקשו הרבים               החשבונות

כח בו שהתעמר מה ע"י שנחלש הפנימיים, החיים כח את מחזירה היא בקדושתה               השבת

החיים על דרכו יסול יעשה, יתרה זאת ועוד לו. המתנגדת העכורה בצורתו החיצונים               החיים

ע"כ וחן. עדן רוח וקדושה, מנוחה רוח עליהם למסך הפנימיים, החיים אל להשוותם               החיצונים

הרבה ז"ל חכמים בו אסרו ע"כ החיצונים. בצדדיו גם מאד השבת בקדושת נשמר להיות                צריך

של מלבושך יהא שלא "וכבדתו", הנביאים, ע"י החיצונים הדברים והוסמכו עין, מראית              משום

הפנימית על עודפת חיצונית וקדושה כבוד מיני ובכל נאים בבגדים כבדהו חול, כשל               שבת

רוח עליהם להשרות תיקון, הצריכים הם שהם החיצונים החיים על שתפעל כדי              העיקרית,

בהיותו אמנם שבת, חילול בכלל יבא לא הרוחני מושגו לפי אשר דבר ע"כ ומנוחה.                קדושה

של הגדול הכלל מכח חלילה, קדושתה מעמם להיות החיצונה הצורה על יפעל בתדירות               מזדמן

מכלל אינה ההלכה, שורת לפי בבגדו דבר איזה שכחת הזהירות. בזה יתחייב השבת               תכונת

ארחות בין מבחנת אינה החיצונה הצורה אמנם בתוספות. כדכתבו הוא מתעסק שבת,              חילול

עם ע"ש בבגדיו אדם ימשמש ע"כ זה. מצדה מתחללת השבת קדושת ונמצאת בכונתם,               הלב

שהיא יוסף רב אמר וע"ז החיצונה. בצורתה גם שלמה השבת קדושת תהי' למען               חשכה,

צורתו עד הפנימית מעלתו מרום השבת קדושת כח את ומבריח ההולך גדול כלל רבתי,                הלכתא

צביונה, ושומרת השבת קדושת את משכללת באיכות, ורב בכמות רב דבר שהוא              החיצונה,

שהם הפנימיים, החיים לקדושת החיצונים החיים קדושת להשוות - הרבתי לתכליתו             ומתאמת

 החיים השכליים והמוסריים של האדם מצד צורתו וצלמו צלם אלהים.

 חפץ חיים - שם עולם חלק א פרק ד

ביום והיה וכדכתיב שבת צרכי להכין להשתדל היא גדולה מצוה בודאי הששי שביום               ובפרט

שום להכין ג"כ בעצמו שישתדל מצוה משרתים כמה לו יש ואפילו יביאו אשר את והכינו                 הששי

ב"ו גדול שר להתאכסן אליו יבוא כאלו בדעתו וידמה מבשלוחו יותר בו דמצוה שבת לצרכי                 דבר

אדרבה זה עבור כבוד פחיתות שום בעצמו חושב היה ולא המטות ומציע הבית מכבד היה                 כמה

פי על אף ל' בפרק הרמב"ם וז"ל מלכתא שבת לפני וכ"ש לפניו לשמש שהורשה על שמח                  היה

חייב שבבית במלאכות להתעסק ולא השוק מן דברים ליקח דרכו ואין ביותר חשוב אדם                שהיה

מפצל שהיה מי מהן הראשונים חכמים כבודו. הוא שזה בגופו השבת צורך שהן דברים                לעשות

מי ומהן נרות מדליק או פתילות גודל או בשר מולח או מבשל שהיה מי ומהן בהן לבשל                   העצים
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עכ"ל. וכו' בכך דרכו שאין פי על אף ומשקה ממאכל השבת לצורך שהן דברים וקונה יוצא                  שהיה

בכל לעשות מחוייב הוא שאז לשבת סמוך הוא שכבר כשרואה ומכ"ש הקצרים בימים               ובפרט

מי לו דאין שנא דמאי שבת לחילול יבוא שלא כדי שלו להמשרתים או ביתו לאנשי לסייע                  כחו

דמי מחז"ל שידוע מה לפי שאמר אחד הדור גדול בשם ושמעתי פנאי. לו אין שהשליח או                  שיכין

ביום נענש אינו עונותיו עבור גיהנם עונש ח"ו נתחייב אם אפילו שם גם אז בעוה"ז שבת                  ששומר

עליו ומגין שבת בצרכי להתעסק בע"ש שהתחיל מעת שבת זמן ההוא לאיש דנחשב               השבת

 זכות שבת וע"כ מאד צריך להשתדל בענין צרכי שבת וייטב לו בזה ובבא:
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 הציפיה לשבת ודיני כניסת שבת
 (טז) ְוָׁשְמרּו ְבנֵֽי־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹולָֽם:

ּוַבּיֹום ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהָּׁשַמִים ה' ָעָׂשה ָיִמים ִּכי־ֵׁשֶׁשת ְלעָֹלם ִהוא אֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוֵבין ֵּביִני                (יז)

 ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנפַֽׁש:

  אור החיים שמות לא

מתי ומצפה ממתין פירוש הדבר את שמר ואביו י"א) ל"ז (בראשית אומרו דרך על ירצה                 עוד

החפץ ומצוא הרצון מלאכת מניעת לצד טורח כדבר השבת יהיה שלא לצוות בזה והכונה                יבא,

ואומרו יבא, מתי ומצפה ממתין יהיה ותמיד בדבר וחפץ הרצון בשלימות בו לשמוח צריכין                אלא

לצד אלא יתענג אשר ולעונג הגוף למרגוע השבת מצות כחפץ הכוונה לשלול השבת את                לעשות

 עשית מצות השבת ולא לתכלית המורגשות:

ממלאכה לימנע ולא הקודש על מחול להוסיף שצריך פ"א) (יומא ז"ל אומרם דרך על ירצה                 עוד

כלה לקראת כחתן ויצא שבת בקדושת עצמו להכין צריך אלא השבת יום ויתנוצץ שיגיע                אחר

באומרו ירצה עוד בו. הצריכין מעשים לקיים פירוש לעשותו השבת שיגיע עד ומשמר יושב                ויהיה

האיש זה ונמצא שבת לקרותו ה' יסכים הקדש על מחול שמוסיף מה כי השבת את                 לעשות

 עושה שבת ממש כי שעות מיום ו' וגם שעות מיום א' שהם חול בני ישראל עושים אותם שבת:

  שם משמואל בראשית פרשת נח

בה בקדושתו, ודבקים בבואו ושמחים לשבת שמשתוקקים מדה דבאותה בשבת הוא זו              בדוגמא

 במדה מקבלין תועלת מן השבת.

 ספר החיים לאחי המהר"ל מפראג
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 שם משמואל חנוכה תרע"ג ליל ב

בשבת בהם מדליקין אין חכמים שאמרו ושמנים פתילות הש"ס דברי ברמז הגידו שחכמים               מה

להם יש בשבת עלי' להם שאין ביותר המגושמים ישראל נפשות על דקאי בחנוכה, בהם                מדליקין

שאיננו ואיש ברוך הוא שבת כי זצללה"ה מגור הרי"ם אדמו"ר דברי בהקדם בחנוכה,               עלי'

ארור ואין הרמב"ן כמ"ש יקים לא אשר ארור בכלל הוא כולה התורה כל לשמור בדעתו                 מוסכם

ובש"ס בע"ש, לעשות בספרים שאיתא התשובה שזוהי אמרנו וכבר עכ"ד, בברוך,             מדבק

לדבק שיוכל ארור מכלל לצאת היינו שבתא, במעלי בתעניתא דיתיב רב בי בר ב) (מ'                 עירובין

בדעתו מוסכם איננו בעוד עצמו על נפש ומר מצוק איש שהוא במה די לא אבל שבת, הוא                   בברוך

 שמהיום והלאה ישמור כל התורה עוד לא יצא מכלל ארור.

 אורות התשובה פרק יד סעיף לג

קדושת שבת לקבל כדי החול, בימות העבר כל על בתשובה לעסוק צריכים קודש שבת               בערב

 בלא שום מניעה מכל דבר חטא ועון.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רס - דיני הכנסת שבת. סעיף א

הראש לחוף ומצוה בע"ש; בחמין ורגליו ידיו פניו ירחוץ לו, א"א ואם גופו. כל הגה: לרחוץ                  מצוה

לא צפרניו וכשנוטל לגלחן. מצוה גדולות, ראשו שערות היו ואם הגה: בע"ש. הצפרנים               ולגלח
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בשמאלו; דבהג"א, לזה: וסימן באצבע. ובימין, בקמיצה; בשמאל, ויתחיל כסדרן. אותן             יטול

 ובדאג"ה, בימין (אבודרהם וספר המוסר).

 משנה ברורה סימן רס

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

שבת חילול לחשש הרחיצה מצות ע"י יבוא שלא ליזהר יש ומאד עליה. נענש אינו                מקיימה

אם ואף שחשיכה עד כמעט שיושבין קצרים כשהימים החורף בימי בזה נכשלין הרבה               ובעו"ה

שהיא בסוף ראשו את סורק הוא שפעמים לידו איסור מזדמן ג"כ בהיתר הרחיצה עצם את                 גמר

בו שנבלע מהמים האלונטית סוחט הפעולות כל גמר שאחר מצוי גם בשבת. דאורייתא               מלאכה

את למנוע בלבו השם יראת שנגע מי לכל וראוי ש"ב. בסימן לקמן שיבואר וכמו מכבס בכלל                  והוא

מי כל חז"ל מאמר וכידוע בעונם ח"ו יתפש שלא כדי וגם בו תלוי יהיה הרבים וזכות מזה                   העם

עירו באנשי למחות לו שיש מי וכל ביתו אנשי בעון נתפס מוחה ואינו ביתו באנשי למחות לו                   שיש

 ואינו מוחה נתפס בעון אנשי עירו:

לרחוץ לו אפשר אי אא"כ דשבת יקריה הוי לא ה' ביום אבל בעיו"ט זה בכל וה"ה - בע"ש                    (ה)

 בע"ש אז כל כמה דמקרב לשבת טפי מעלי וכן לענין להסתפר:

לגלוחן ג' ביום ולצמוח לחזור מתחילין שהצפרנים מפני ליטלן שלא מקפידין ה' וביום - בע"ש                 (ו)

אחד ביום ורגלים הידים צפרני לקוץ שלא שכתבו יש לצאת. שחוזר שבת כבוד תיקון זה אין                  וא"כ

איתא [מ"א]. ו' ביום הידים ומן ה' ביום הרגלים מן שיקוץ והנכון בעיו"ט או בע"ש אלא לקוץ                   ואין

ותפיל מעוברת אשה עליהן תעבור שמא רשע זורקן צדיק קוברן חסיד צפרנים השורף               בגמרא

גם לזרוק. מותר אנשים להרחצת רק שעשוי המרחץ בית או נשי שכיחי דלא המדרש בבית                 ולכן

להו ושדי הכי בתר להו כניש אי אבל דנפילי בדוכתא רק להזיק בכחן דאין בגמרא שם                  איתא

ונפל נשי דשכיחי במקום בביתו חתך דאם מכאן רמ"א סימן בפרישה וכתב בה לן לית                 לאבראי

דדוקא דאפשר כתב והא"ר בה לן לית ושוב ממקומם ויזיזם המקום אותו יכבד צפרניו קצת                 מידו

 כשהשליכן חוץ לחדר הוי שינוי מקום. ויש ליטול הידים אחר גילוח הצפרנים וכדלעיל בסימן ד':

ליזהר יש מ"מ האר"י על וכ"כ בזה דקדק לא שמהר"ם כתוב בתשב"ץ - וכו' יטול לא                  (ח)

 לכתחילה [מ"א]:

 ברכי יוסף אורח חיים סימן רס

האר"י כתב שכן בהגהה, כ"ו דף נוחלין יש בספר כתב וכו'. בקמיצה בשמאל ויתחיל הגהה.                 ה.

זצ"ל. האר"י משם האחרונים כל כתבו וכן כסדרן. ונוטל להא חש לא דהאר"י אמת זה ואין                  זצ"ל.

אבודרהם. הר"ד כמ"ש וכו' בשמאל יטול דלכתחילה שכתב א) (ס"ק אברהם מגן לה'               וראיתי

הסליחה ועמהם ע"ש. וכו', סכנתא דחמירא להקל ישמע דמי כתב ו) (אות רבה אליה                ובספר

כתבו ואדרבא כלל נזהר דלא והשתא נזהר. היה זצ"ל שהאר"י ודאי בדבר נדנוד איזה היה                 דאם

המנהג פשט וכן לכתחילה. אף ליזהר טעם ואין כלל. ספיקא שום ליכא זה, על מלעיג                 שהיה

 בגלילותינו ואין גם אחד נזהר בזה כלל.

 שערי תשובה סימן רס
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צפרני יקוץ שלא המגמ"י דברי כתבו האחרונים שכל שאף כת' ובמח"ב עבה"ט הצפרנים.               [ב]

הקודש יד מטהרת שהעתיק וויטל ממהר"ש הכוונות דבסדר לזה לחוש אין אחד ביום ורגליו                ידיו

 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

היה שלא ז"ל האר"י דעת דלפי ונראה לעצמו. רעה גורם כי שם ילקטם ולא בגדיו יקוץ                  ולא

 חושש מלקוץ אותם ביום אחד גם בזה אין לחוש.
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 זהירות מכעס בערב שבת
 שולחן ערוך סימן רסב לקדש השבת בשלחן ערוך ובכסות נקיה.  סעיף א

מבהכ"נ. בבואו ומסודר ערוך שימצאנו כדי הבית, ענייני כל ויתקן המטות ויציע שולחנו               יסדר

סוף ומרדכי רפ"ט ס"ס (טור לשנות. ואין המנהג, וכן השבת; יום כל ערוך שלחנו ויהיה                 הגה:

  פרק כל כתבי והגהות מרדכי פכ"ט דשבת).

 סעיף ב

שיהיו מטה כלפי ישלשלם (פי' ישלשל לפחות לו, א"א ואם לשבת; נאים בגדים לו שיהיו                 ישתדל

  ארוכים כמדת העשירים היושבים בביתם, רש"י שם) בגדיו למטה דרך כבוד.

 סעיף ג

דרבי וכלה, חתן לקראת וכיוצא המלך לקראת כיוצא שבת בביאת וישמח הנאים בגדיו               ילבש

אומר: ינאי ר' מלכתא; שבת לקראת ונצא בואו ואמר: שבתא, דמעלי בפניא וקאי מעטף                חנינא

השבת. כבוד וזהו עצמו, שרחץ אחר מיד שבת בבגדי עצמו וילביש הגה: כלה. בואי כלה,                 בואי

 וע"כ לא ירחץ לשבת אלא סמוך לערב, שילביש עצמו מיד.

 משנה ברורה סימן רסב

חול של כמלבושיך שבת של מלבושיך יהא שלא חז"ל ודרשו וכבדתו דכתיב - וכו' ישתדל                 (ה)

טלית גם לו שיהיה טוב לו אפשר ואם חלוק. אפילו בחול שלבש מה מכל בשבת ילבש שלא                   וטוב

 אחר לשבת:

אין כי שבת בגדי ילבוש ג"כ א"י ובבית לבדו בדרך הוא אם ואפילו יכלתו כפי - נאים                   (ו)

עד בשבת ילד אדם יקח אל בס"ח כתב [ח"א]. השבת לכבוד אם כי הרואים לכבוד                 המלבושים

 שישים תחלה כר בחיקו כדי שלא יטנף בגדיו:

 (ח) ילבש וכו' - וילך בהם עד מו"ש אחר הבדלה:

זה הרי ושתיה באכילה הן בבגדיו הן בגופו הן לכבדו המרבה וכל - שבת בביאת וישמח                  (ט)

חו"ש בשבת מחלוקת שום יהיה שלא מאד הזהירו ומקובלים בזהר רמ"ב. בסימן ועיין               משובח

הדדי בהדי מינצו דהוו תרי בי הנהו גבי ע"א] נ"ב [דף בגיטין מוכח וכן לאשתו איש בין                   ובפרט

 עי"ש [תו"ש]:

  גיטין נב ע"א

להתם מאיר רבי איקלע הדדי בהדי מינצו קא הוו שמשי בי דכל שטן בהו דאיגרי תרי בי                   הנהו

גברא לההוא מאיר ר' דאפקיה ווי דקאמר שמעיה שלמא להו דעבד עד שמשי בי תלתא                 עכבינהו

 מביתיה.

  רש"י מסכת גיטין דף נב עמוד א

 דכל בי שמשי - של ערב שבת.

 שמעיה - לשטן דקאמר ווי דאפקיה מביתיה.
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  דף על הדף גיטין דף נב עמוד א

 וצריך ביאור למה דוקא בערב שבת היו באים לידי מריבה.

משמר הוא אם ולכן מהשבת, זה החול ימי של ההשפעה עיקר שכל משום אליהו, בעין                 וביאר

בשבת שכועס שמי בזוהר, ומובא השבוע, ימי כל למשך לטובה משפיע השבת כהלכתה,               שבת

זה, על זה כעס יהא שבת שבערב רוצה היצר ולכן מושבותיכם', בכל אש תבערו 'לא על                  עובר

 כדי שמתוך כך יכנסו גם לשבת בכעס, וכך ישפיע לרעה למשך כל ימי השבוע.

  של"ה פרשת ויקהל פקודי דרך חיים תוכחת מוסר

הכעס, ואש המחלוקת לאש רומז ג). שם, (שם השבת' ביום משבתיכם בכל אש תבערו 'לא                 כח.

שאין קודש השבת ביום שכן ומכל עולמית, אותו [להבעיר] (לבער) שלא ליזהר האדם               שצריך

הגיהנם חמת להיות גורם ושלום, חס מחלוקת עושה או בשבת והכועס גיהנם, של אש בו                 בוער

 בוער בו בר מינן.

  כף החיים פלאג'י סימן כז אות לה

עת הוא קודש, שבת בערב המנחה בהעלות קמ) (סימן באצבע מורה בספרו החיד"א               כתב

יכוף הירא והאיש ריב. לחרחר אחרא הסטרא טורח והרבה לאשתו, איש בין למחלוקת               מסוכן

דבריו, על מוסיף עבדו ואנכי שלום. יבקש ואדרבה והקפדה, מחלוקת שום יעורר ולא יצרו,                את

בדוק היה שבת, בליל או ערב לעת שבת בערב מחלוקת שהיה בית שבכל עני, ראה הגבר                  דאני

ופעם ותשכח. דוק רע, מקרה באיזה שבוע באותו נקיים יצאו ולא פניהם, נגד רעה כי                 ומנוסה

על הקידוש אחר אשתו עם קטטה עושה היה שהשכן שמעתי תקע"ה, בשנת שבת בליל                אחת

נחפזו, נבהלו אותי וכשראו שולחנו, על וישבתי והלכתי שולחני מעל קמתי ותכף מאכל,               דבר

הלילה אותה אלי ואומר טובה, לי מחזיק היה אותי רואה שהיה פעם ובכל ביניהם. שלום                 ועשו

כתבתיהו וזה ושנים. ימים שעברו אף אשתי עם קטטה עוד עשיתי שלא ולזיכרון, לאות לי                 היתה

הוא שאם הרוחה, והיתה ביתו, אל הקרוב שכנו עם אחד כל יעשו וכן יראו שממני כדי                  בספר,

ומרבים ומחלוקת, קטטה יעשה שהוא יתכן לא ואשתו, איש ובין לחבירו אדם בין שלום                משים

 שלום בעולם".

  תיקוני זוהר תקונא תמניא וארבעין [דף פה עמוד א]

דמרה וכעס דטחול עציבו תמן אתקריב דלא לבא דאיהו לשבת דירה דנטיר מאן איהו                זכאה

ודאי הוא והכי השבת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא אתמר דעלה דגיהנם נורא                דאיהו

 דכל מאן דכעיס כאלו אוקיד נורא דגיהנם.

  ספר חסידים סימן תתסג

י"ז) ט"ו (משלי בו ושנאה אבוס משור ביתו ובני אשתו עם שם ואהבה בשבת ירק ארוחת                  טוב

פת טוב עמו. ואשר ואמו אביו או אשתו עם שיתקוטט ויודע שבת מעדני אקנה אדם יאמר                  שלא

שנאמר זהו טוב ביום ואחד בשבת אחד א') י"ז (שם ריב זבחי מלא מבית בה ושלוה                  חרבה

 (ישעי' נ"ח י"ג) וכבדתו יכבד את השבת שלא יריב בו.

 עין איה שבת פרק שני אות קיד
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האדם יהיה שלא הדעת, את הסיבות שמישבות ראשו. את חפף והלל היה שבת ערב היום                אותו

של אדם דעתו שאז השלמה, המנוחה במצב או ברוב תהיינה לידי הקפדה, ובא             מתרגש

מצב עלול אחד שמצד אע"פ רוחו, שהם למורת דברים בנקל כ"כ ירגיזוהו ולא רחב ולבו                מיושבת

ממנוחה והשקט, מופרע עצמו את מוצא שהוא מפני להתרגש, נח להיות האדם ביותר             המנוחה

הנפש את מישב המנוחה שכח יתרון, ג"כ צד בזה יש מ"מ נקנט, להיות המעירו הדבר אותו                 ע"י

ורוב מצב ההטרדה גיסא, ולאידך מתכונתו. ההיפוך שהוא מה גם לב לסבול בשלות שיוכל              עד

לו תחסר השלמה הנפש שמנוחת אע"פ נח וסבלן, להיות האדם את יכשירו לפעמים              העבודה

בעצמה תכשירהו היא הנפש טרדות של לעול מסור האדם בהיות ההכנה הנמצאת אבל             אז,

מקניט, להיות הראוי ענין זה מצד ג"כ ויוכל לסבול רוחו, במצב שינויים שהם דברים ג"כ                לסבול

אז. חסרה מצד המנוחה, להמצא הראוי להשקט הנדרשת הנפש ותכונת שהרחבת הלב            אע"פ

הנפש, ושלות מנוחה של למצב והטרדה עול של לצאת ממצב עצמו מכשיר האדם בהיות               אמנם

הנטיה ועלילות כח הסבלנות שלילת גורמת מהנה שכ"א ביחד, הסיבות שתי            אז מתקבצות

וההסכמה הדעת, את להרחיב שיעזור בא, לא המנוחה עוד מצב כי ורוגז.             להתרגשות

המון במשך השינויים המזדמנים לעול בהם מסור שהאדם הזמנים, באותם           הפנימית הנמצאת

 המיית החיים המעשיים גם היא חסרה, ע"כ האדם אז עלול להתרגשות משני הצדדים.

 עין ראיה שבת פרק ב אות רצב
וידעת א"ק אריב"ל מה"מ וכו', חשיכה ע"ש עם ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים               שלשה
הוא הלא תורה ואזהרה של מצוה כל תכלית גמר תחטא. ולא נוך ופקדת שלום אהלך               כי
והולכים נמשכים שהם הדברים אותם ע"כ עושה בנפש. שהיא והקדושה הטוב של             הרושם
אדון שיהיה מה לטובה, ע"י פעולתם תגלה אז רק הכשרים, ישראל בבתי מנהגם הקבוע              ע"פ
אותם בלבו תביא היא הידיעה, תוה"ק. מצות הללו כחק הדברים שנעשו בבירור היודע              הבית
שישאל צריך ע"כ פועלים בהמשכם. הללו שהמעשים העליונה, הקדושה של           הרשמים הטובים
אז ורק בו, נשמרים ד' תורת וחקי אהלו שלום אמנם כי אל נכון לו יודע למען ביתו, אנשי                   את
ע"י מתעלה הוא ואז בהיותו רשומה. את עליו לרשום הטובה הפעולה תבא             ע"י הידיעה
נוהו, את המפקד הוא בהיותו עמו, כולו הבית הנה יתעלה בביתו, הנעשים החיים              הליכות
הדברים שילכו פקודתו. לא ע"פ נעשים מהם המסתעפות והמעלות הטובים           ויהיו הדברים
על כן, לא לעמוד. מבלעדן גם יכול שהבית דברים טפלים כ"א הבית יסודי אינם כאילו                במקרה,
שהבית המה האשיות בבית ומשפטיו השי"ת חוקי ששמירת להראות הבית החובה           אדון
מנהיג של מיוחדה בזהירות בפקודתו, לו, ונעשים נודעים להיות צריכים הם ע"כ נשען.              עליהן
אהלך [כי] שלום לדעת ותחפוץ שתדע הידיעה אחרי נוך, בפקדך בטוח אז הנך רק              ומפקד.
בכל הישראלית הקדושה תזרח בו למועד אשר קודש, השבת אור בכניסת ע"כ תחטא.              שלא
למשטר הבית הראוי החותם את להטביע הנכון המועד אז האיש הישראלי, בבית ותקפה             עזה
להראות היסודית, מעלתם רום הכשרים, עד הבית חיי של ערכם את לרומם בישראל,              הבנוי
 את צורתם הרוממה ואת עקריותם, בתור הנושאים היותר עליונים של יסוד חיי הבית וכבודם.

 שם רצג
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למימרינהו צריך וכו' לומר אדם דברים צריך שלשה רבנן דאמור אע"ג בר"ה רבה              אמר
וקיימתי רבר"ה הא דאמר לי שמיע לא אנא ר"א אמר מיניה, כ"ה דליקבלינהו             בניחותא
אותו בענין היא הקרובה הפעולה רחוקה: ופעולה פעולה קרובה הדרכה בכל יש             מסברא.
בענין היא הרחוקה במניעה. הפעולה או בעשיה לקיים, להדרכה עכשיו הנדרש            הדבר הפרטי
שיש הנראה לפי והנה בתקפה. עומדת כשהיא ההנהגה פועלת שכלל התוצאות,            חשיבות
ונעם, ברך לנהל או ביד חזקה לרדות חובלים, ושל נועם של הידועים, הדרכים שני               בכל שלטון
הלבבות על נפעול שיותר לעינינו מיד יתגלה אז ההדרכה הפרטית לצד רק מגמתנו נשים               אם
השלטון תעודת סוף נחדור עד אם אבל ובעקיפין. ברדיה לבא נבקש מאילו רכה              ע"י אמירה
ידועה בהיותה כי הכף. את תכריע החזקה אשר ההנהגה יש אז מציאותו, בכללות              הפועל
הצורך שתוכר מציאות עוד ולא הסוררים, את גם מיראה תאלף עז, כי             ומפורסמת בכחה
יש לכאורה א"כ חזק. משטר מציאות ע"י לדברים המוזהרים שיש הגדול הערך ויוחש              למשטר,
הרבה. והנעימות המתונה הרכות מכלל יוצאת חזקה, הרדיה תהיה אם פעולה יתירה            כאן
המצוה עשיית שעצם ידענו מאשר כי ד' ומשפטיו, לחקי בנוגע כן אינה ההכרעה אמתת               אמנם
אפילו לכללות כי הפרטי, להענין ביחש לבד לא א"כ הרגש, ואת את הדעת מזככת              היא
הפרטית הפעולה קרובה שיותר מפני שכיון והרך, הנעימות להנהגת גדול יתרון יש             ההדרכה
העוזרת תהיה היא בעצמה הטובה הפעולה עצם הלא אמירה רכה, ע"י            להעשות
ותצא מיניה, היכי דליקבלינהו כי בניחותא למימרינהו צריך ע"כ הכללית.           ג"כ לההדרכה
אמנם מצוה. גוררת מצוה כחק הרחוקה, ג"כ התועלת תצא ומזה הקרובה,            התועלת
על ומעיינת דבר פרטי, כל עד החודרת הזאת, ההשקפה היא היא עליונה             ההשקפה היותר
נחליט אם רק נידון הוא אמנם זה אליהם. שהם מביאים הגדולים הכללים בצירוף              הפרטים
דלא אמר ר"א הרך. מהרושם יותר החזקה הרדיה של רושם יועיל הכללית              שמצד ההשפעה
הפרטים, של הקיבוץ מדת ע"פ הכלליות מדת לשקול את בא ולא בר"ה, דרבה הא ליה                שמיע
מסברא כ"א קיימתיה בר"ה, רבה דברי מקור נובע שממנה העליונה אותה הסקירה            כפי
שהיא מצד וחמדתה, עצמותה מצד מדת הנעימות, אחר יותר לנטות יש אופן שבכל              הכללית,
[הוא] יתבאר שמתאים ג"כ המעשים, תוצאות של הארוך החשבון כל ואם אחר ונוחה.             טובה

 להנטיה העדינה של הנפש הטובה, ה"ז טוב כפול.
 

 

 

 

 

 

 

 הלכות הדלקת נרות שבת
  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת ויקהל פרק לה סימן ג
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להדליק מצוה אומרים וחכמים הנר. להדליק רבינו משה מימי לישראל היתה שקבלה              ללמדך

לחולה נר לו שהוצרכה כגון מזיד, חילול ולידי שבת, חילול לידי אדם יבא ושלא ביתו, שלום                  מפני

יום, מבעוד יאכל נאמר ואם רואה, אינו בקערה שרץ ואפילו בחשך, יאכל שלא משום ועוד                 ולחיה,

 אין זה כבוד שבת, שהרי לא נתקדש היום.

  שבת כה ע"א

ליה אמר ויצא יניחנה שמא גזרה רע שריחו מתוך רבא אמר טעמא מאי כו' אומר ישמעאל                  רבי

לה ואמרי זבדא רב בר נחמן רב דאמר חובה בשבת נר הדלקת אומר שאני ליה אמר ויצא                   אביי

 אמר רב נחמן בר רבא אמר רב הדלקת נר בשבת חובה.

  רש"י מסכת שבת דף כה עמוד ב

דיומא בתרא בפרק יממא, כעין אור במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא, שבת כבוד -                 חובה

 (עה, ב).

  תוספות מסכת שבת דף כה עמוד ב

 הדלקת נר בשבת חובה - פי' במקום סעודה דחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג.

  רמב"ם שבת ה, א

חייב שאינו מצוה ולא מדליק, אינו רצה ואם מדליק רצה אם רשות אינה בשבת נר                 הדלקת

אנשים ואחד חובה, אלא לאכילה ידים נטילת או חצרות עירובי כגון שיעשנה עד אחריה                לרדוף

הפתחים על שואל יאכל מה לו אין אפילו בשבת, דלוק נר בבתיהן להיות חייבין נשים                 ואחד

ה' אתה ברוך הדלקה קודם לברך וחייב שבת, עונג בכלל שזה הנר את ומדליק שמן                 ולוקח

כל על שמברך כדרך שבת, של נר להדליק וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך                אלהינו

 הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים.

 רמב"ם שבת ל, ה

שכל מוצעת ומטה ערוך ושולחן דלוק נר ויהיה השבת, כבוד מפני יום מבעוד ביתו לתקן                 וצריך

 אלו לכבוד שבת הן.

  שבת כג ע"א

הזהיר נאה לדירה זוכה במזוזה הזהיר חכמים תלמידי בנים ליה הויין בנר הרגיל הונא רב                 אמר

דהוה רגיל הוה הונא רב יין גרבי וממלא זוכה היום בקידוש הזהיר נאה לטלית זוכה                 בציצית

נפקי רברבי גברי תרי אמר טובא בשרגי רגיל דהוה חזא נגרא אבין דרבי אפתחא ותני                 חליף

ותני חליף דהוה רגיל הוה חסדא רב אבין בר חייא ורב אבין בר אידי רב מינייהו נפקי                   מהכא

נפק מהכא נפק רבא גברא אמר טובא בשרגי רגיל דהוה חזא שיזבי דרב נשא דבי                 אפיתחא

 מינייהו רב שיזבי.

  רש"י מסכת שבת דף כג עמוד ב

- וחנוכה דשבת מצוה נר ידי על אור, ותורה מצוה נר כי ו) (משלי דכתיב - חכמים תלמידי                    בנים

 בא אור דתורה.

  זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף מח עמוד ב
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רב וזכו לה היא עלאה יקרא דהא דשבת בוצינא לאדלקא ורעותא דלבא בחדוה בעיא                ואתתא

בארעא שלמא ויסגון ובדחלתא באורייתא דעלמא בוצינא דיהון קדישין לבנין למזכי             לגרמה

 ויהיבת לבעלה אורכא דחיין בגין כך בעיא לאזדהרא בה.

 תוספתא מע"ש פרק ה הלכה כד

בתפילה פתוח פיהם במצות העסוקין כל לו זקוק אתה אין הבית מן שהפרשתו כיון אחר                 דבר

נא זכר ה' אנא ויאמר וגו' פניו חזקיהו ויסב ואומ' לך ויקם אומר ותגזר שנ' [המקום] (מקום)                   לפני

 וגו'.

  רבינו בחיי שמות יט

מוטלת מצוה שהיא שבת של הנר הדלקת בשעת יתברך לשם להתפלל האשה ראויה               ולכך

ובזכות המצוה, עשיית בשעת נשמעת יותר התפלה כי בתורה, מאירים בנים ה' לה שיתן                עליה

מצוה נר "כי כג) ו, (שם שנאמר: אור הנקראת תורה בעלי לבנים תזכה אור שהוא שבת                  נר

 ותורה אור", וכן דרשו רז"ל: (שבת כג ב) האי מאן דרגיל בשרגי הויין ליה בנים תלמידי חכמים:

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג סעיף א

הגה: שמור. כנגד ואחד זכור כנגד אחד פתילות ב' לעשות מכוונים ויש יפה, נר לעשות זהיר                  יהא

כל מדלקת להדליק, אחת פעם ששכחה האשה נהגו. וכן נרות, ד' או ג' ולהדליק להוסיף                 ויכולין

יפחות שלא ובלבד אחר, דבר נגד המכוון דבר על להוסיף יכולין כי (מהרי"ל) נרות ג'                 ימיה

 (אשר"י ומרדכי מס' ר"ה ר"פ יום טוב).

 משנה ברורה סימן רסג

הידור ומחמת שבת עונג מצות משום חובה הוא הנר הדלקת עיקר הנה - וכו' זהיר יהא                  (א)

 מצוה יראה לעשותו יפה ועיין לקמן סי' רס"ד ס"ו:

ע"י אור ותורה מצוה נר כי דכתיב חכמים תלמידי לבנים זה עבור דזוכה בש"ס ואיתא - יפה                   (ב)

והברכה ההדלקה שתגמור אחר האשה שתתפלל ראוי ולכך דתורה אור בא דשבת מצוה               נר

החדרים בכל להיות צריך הנר והדלקת בתורה מאירים זכרים בנים הוא ברוך הקדוש לה                שיתן

הברכה מיהו באבן או בעץ יכשל שלא כדי שם אוכל שאינו אף אחד נר עכ"פ בשבת שם                   שהולך

 תברך על הנר שבמקום אכילה:

 (ג) לעשות - ואם מעותיו מצומצמין נראה שטוב יותר שיקנה אחד יפה ולא שנים גרועין:

ומותר נרות. שני עושה בנרות הוא הדלקתו ואם בנר שמן דולק כשהוא היינו - פתילות שתי                  (ד)

אבל הם מצוה של דכולן מצוה בזוי משום בזה ואין יותר או שנים מדליק אם בין לנר מנר                    להדליק

אם אפילו בזה להחמיר ונהגו מצוה. בזוי משום שבת של מנר חול של נר או קיסם להדליק                   אסור

 כונתו כדי להדליק בו נר אחר של שבת ועיין בבה"ל:

חז"ל שאמרו למה זכר ביחד קלועים נרות משני שעוה של נר לעשות שמכוונין ויש - וכו' אחד                   (ה)

בשעת אותן שמדבקין האנשים אותן אבל הוא הגון ומנהג נאמרו אחד בדבור ושמור               דזכור

וגם עי"ז השעוה ונוטף מזו זו מתחממות לבסוף כי עושין כדין שלא לזה זה סמוכין                 הדלקה

אפילו א"י של תפלתם מבית הבאה משעוה שבת של נרות להדליק אסור ונופלות.               נכפלות

קנ"ד סימן [מלעיל דמאיס משום למצוה אסור אפ"ה הא"י שבטלו כגון להדיוט שמותר               באופן
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סימן לעיל ועיין זה על יברך לא ומ"מ דשרי זה כ"א אחר נר לו אין דאם שכתב בפמ"ג ועיין                     סי"א]

 קנ"ד סי"א ובמש"כ שם:

ואין הדברות עשרת כנגד עשרה ויש השבוע ימי ז' כנגד נרות ז' להדליק נוהגין ויש - להוסיף                   (ו)

 צריכין להיות כולן על השלחן:

כל להדליק צריכה בשלשה מתחלה רגילה היתה ואם בשנים רגילה בשהיתה מיירי - נרות ג'                 (ז)

כדי קנס משום והכל יותר אחד נר עוד פעם בכל להוסיף צריכה פעמים כמה שכחה ואם ד'                   ימיה

וכיוצא האסורים בבית שהיתה כגון הדליקה ולא נאנסה אם וע"כ שבת בכבוד זהירה               שתהא

בנר שמן מעט ימיה כל שתוסיף בששכחה להקל יש עניה דבאשה הא"ר כתב להוסיף. א"צ                 בזה

 ואם היא מדלקת נרות תדליק תמיד נר אחד מעט יותר ארוך מבתחלה:

 (ח) דבר המכוון - ר"ל ששתי נרות הוא מכוון כנגד זכור ושמור וכנ"ל:

  ספר חסידים (מרגליות) סימן רעב

אלא שבת בערב בחלב מדליק היה שלא אלא זכות שום לו מצאו ולא ימיו שהאריך באחד                  מעשה

 בשמן זית.

 שו"ע או"ח סימן רסד סעיף ו

 שאר כל השמנים, חוץ מאלו, מדליקים בהם; ומ"מ שמן זית מצוה מן המובחר.

  משנה ברורה סימן רסד ס"ק כג

בשאר מצוה מצוי זית שמן אין ואם מכולהו טפי הפתילה אחר נמשך דהוא - המובחר                 (כג)

[מטה ויפה צלול דאורה חלב של לנר קודם שעוה ונר שעוה לנר קודמין והם צלול שאורן                  שמנים

ואינו השעוה מן יותר בודאי שצלול סטרין] [שקורין שלנו דבנר הנר ענין לפי דכ"ז ונ"ל                 משה]

אתי לא בודאי דהרי השמנים מכל אף ואולי שעוה מנר עדיף זה בחול אפילו בו להטות                  רגיל

 להטות ועיין מה שנכתוב לקמן בסימן ער"ה:

  שו"ת משנה הלכות חלק טו סימן פג ד"ה ובדבר שאלתו

שמן של בנרות למעט וברצונה זית שמן של נרות להדליק שרגילה באשה עוד שאלתו                ובדבר

 זית ובמקומן להדליק נרות של פאראפין רגילים שמדליקין בבית אי מותר לה לשנות.

מטעם כן נהגו זית שמן בנרות המדליקין שהרי לשנות דאין נראה ולכתחילה כאן, כוון                יפה

שאר ס"ו רס"ד סי' המחבר כפסק עכ"פ או זית בשמן רק שבת בנרות יוצא דאינו דס"ל                  הפוסקים

באחד מעשה ער"ב סי' ס"ח ועיין המובחר. מן מצוה זית שמן ומ"מ בהם מדליקין השמנים                 כל

שמן אין ואם זית, בשמן ע"ש בכל שהדליק אלא בו לתלות אחר זכות מצאו ולא ימים                  שהאריך

נר אז זה שמן אין ואם בו, וכיוצא שומשמין כשמן להדלקה הכשרים שמנים בשאר מצוה אז                  זית

נרות ושאר שעוה של דנר אפשר מחלב אינם שהנרות ולדידן חלב, של לנר קודם שעוה                 של

עם שעוה בין שמחלק ב"ח ועיין הקבלה. ספרי ע"פ אחר ענין יש שעוה של בנר ומיהו                  שוים,

 הפסולת לשעוה צלול ועיין מג"א ס"ק י"ב.

דבשאר להפוסקים אפי' המובחר מן מצוה הוא זית שמן נר דהדלקת כיון לשאילתן               ומעתה

לכתחילה, מצוה נר הוא זית שמן של שמדלקת נרות כמה א"כ לכתחילה מותר ונרות                שמנים

26 
 



לשאול יכולה ואם זית, משמן ולפחות לשנות אין א"כ מאבותיה קבלה בכלל שהוא               ואפשר

 ולהתיר נדר בכגון זה או הוה בכלל שאין שואלין לדבר מצוה אין הז"ג כעת.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג סעיף ד

יאחר. לא וגם שבת; לכבוד שמדליקו ניכר אינו שאז גדול היום בעוד להדליקו למהר יקדים                 לא

מיד שבת עליו שמקבל כיון כי רשאי מיד, שבת עליו ולקבל גדול היום בעוד נר להדליק רוצה                   ואם

וע"ל הגה: הלילה. קודם ורביע שעה שהוא ולמעלה המנחה מפלג שיהא ובלבד הקדמה, זו                אין

 סימן רס"ז.  ואם היה הנר דלוק מבעוד היום גדול, יכבנו ויחזור וידליקנו לצורך שבת.

 סעיף ה

טוב ביום גם האשה. ואחד האיש אחד שבת, של נר להדליק אקב"ו אמ"ה בא"י יברך:                 כשידליק,

תר"י. סימן וע"ל יברך, שלא שאומר מי יש שבת, בלא ובי"ה טוב. יום של נר להדליק לברך:                   צריך

סוף (מרדכי ההדלקה אחר שמברך שאומר מי ויש ההדלקה, קודם שמברכין שאומר מי יש                הגה:

אחר הנר לפני היד ומשימין הברכה, לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתו עובר שיהא וכדי                 ב"מ),

 הדלקה ומברכין, ואח"כ מסלקין היד וזה מקרי עובר לעשייה, וכן המנהג (מהרי"ל).

 סעיף ח

בדבר. מגמגם ויש שלו, מנורה על מברך אחד שכל י"א א', במקום אוכלים בתים בעלי ג' או                   ב'

 ונכון ליזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד. הגה: אבל אנו אין נוהגין כן.

 סעיף י

נשים קצת נוהגות זה פי ועל במלאכה. ונאסר שבת עליו חל שבת של נר שהדליק כיון                  לבה"ג,

אותה. מכבות ואין בה, שהדליקו שבידן הפתילה לארץ משליכות הנרות והדליקו שברכו              שאחר

שאינו וי"א מועיל. ברכו, החזן שיאמר עד שבת מקבלת שאינה שהדליקה קודם מתנה שאם                וי"א

בתפלת אלא הנר בהדלקת תלוי שבת קבלת שאין ואומרים ה"ג בעל על חולקים ויש לה.                 מועיל

ליום שיר מזמור שהתחילו כיון ולדידן, ממלאכתם. פורשין הכל ברכו, החזן: שאמר שכיון               ערבית,

לא אם בהדלקה, שבת מקבלת המדלקת אשה שאותה והמנהג הגה: לדידהו. כברכו הוי               השבת

ברכו. עד במלאכה מותרין הבית בני שאר אבל (מרדכי); סגי בלב תנאי ואפילו תחלה,                שהתנה

וצריך (א"ז). שבבית הנרות בשאר לא אבל השלחן, על שמדליקין בנרות תלויה הדלקה               ועיקר

 להניח הנרות במקום שמדליקין, לא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר.

 סעיף יז

הגה: מלאכה. לו לעשות חבירו לישראל לומר מותר שחשכה קודם שבת עליו שקבל שמי                י"א

שממשיך או במו"ש להתפלל שמאחר מי במו"ש, וכ"ש בשבת. המלאכה מאותה ליהנות              ומותר

לו להדליק מלאכתו לו לעשות והבדיל התפלל שכבר ישראל לחבירו לומר מותר בלילה,               סעודתו

 נרות ולבשל לו, ומותר ליהנות ולאכול ממלאכתו, כן נ"ל.

 משנה ברורה סימן רסג

להשו"ע שבת תוספת וזמן שבת תוספת קודם הרבה זמן כשהוא היינו - גדול היום בעוד                 (טו)

שם דמסקינן כ"ג ס"ק במ"ב רס"א בסימן ועיין הלכה. בבאור ועיין השקיעה סוף קודם מעט                 הוא
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יוצא דהוא לו אשרי השקיעה קודם שעה שליש עכ"פ או שעה חצי ממלאכה עצמו שפורש                 דמי

 בזה ידי כל הראשונים:

כך בין דשמא משום והטעם המותר זמן בסוף בצמצום מדליק שהוא היכא היינו - יאחר לא                  (טז)

 ובין כך יאחר הזמן ועיין לעיל בסימן רס"ב סקי"א במ"ב:

 (יח) ולמעלה - אבל קודם פלג המנחה אין קבלתו קבלה אף בדיעבד:

קודם ורביע שעה הוא המנחה דפלג והגר"א הלבוש ודעת כוכבים ג' צאת היינו - הלילה                 (יט)

לפי חלקים לי"ב יום כל שמתחלק דהיינו זמנית שעה היא זו ורביע שעה ולכו"ע                השקיעה.

והגר"א ולהלבוש הכוכבים צאת עד מעה"ש מתחלק להשו"ע קצר או ארוך שהוא בין               שעותיו

 מזריחת השמש עד השקיעה:

רוצה אינה והאשה החמה שקיעת אחר עד בה ומאחרין בע"ש חופה כשיש י"א - כשידליק                 (כא)

האחרונים ומסקי וכו' בשבת האסור דבר איזה עוד לעשות תצטרך פן החופה לפני שבת                לקבל

מקבלת שאינה בלצורך עכ"פ ולהתנות לברך דיכולה דקיי"ל מה לפי דהיינו לזה אחרת               עצה

נמי וה"ה ותתנה לחופה שהולכת קודם ותברך ותדליק לצורך הוי בעניננו ה"נ בהדלקה               שבת

שאינה ותתנה הטבילה לבית הליכתה קודם ותברך תדליק בע"ש טבילתה ליל שחל              באשה

 מקבלת שבת עד אחר רחיצה וחפיפה:

 (כו) קודם ההדלקה - כשאר כל המצות שמברכין עליהן עובר לעשייתן:

וא"כ להדליק אסורה ושוב בפירוש לשבת קבלה כאלו הוי תברך דאם ס"ל - ההדלקה אחר                 (כז)

אחרונים הרבה אבל פלוג דלא המ"א ודעת תדליק ואח"כ תברך לכ"ע זה שייך דלא טוב                 ביום

 ס"ל כמ"ש מתחלה:

אורה להנאת יתירה ושמחה בית שלום בה יש אורה דמיתוסף מה דכל - מברך אחד שכל                   (לה)

 בכל זוית וזוית:

 (לו) ויש מגמגם - טעמם דבלא"ה יש שם אורה מרובה מנרות שהדליק הראשון:

שנים יברכו לא דמ"מ השל"ה בשם המ"א וכתב הראשונה כדעה אלא - וכו' נוהגין אין                 (לז)

בנשים ע"ז לסמוך דיש הפמ"ג וכתב בזה. גם מקילין ויש הרבה קנים לה שיש אחת                 במנורה

 עניות שאין להם כ"א מנורה אחת:

שום שם משתמש ואינו שם אוכל שאינו פי על אף לו המיוחד חדר מהן לאחד יש ואם - כן                     (לח)

 צורך אכילה לכ"ע יכול לברך שם וכנ"ל בסעיף ו':

ליכא ו' בסעיף וכדלעיל הדלקתו על מברך כשהוא אפילו מדליק האיש ואם - וכו' והמנהג                 (מב)

 מנהגא ומותר במלאכה ומ"מ טוב להתנות:

תפלה להתפלל א"א שוב שבת קבלה דכבר דהואיל תחלה מנחה ותתפלל - שבת מקבלת                (מג)

ח"ו מלכנוס ט"ו בסעיף וכדלקמן שתים ערבית שתתפלל טוב יותר לזה שהות ובשאין חול.                של

 בספק חלול שבת.

 (מד) שתתנה תחלה - ואין להתנות כ"א לצורך מאחר שיש חולקין וסוברין דלא מהני תנאי וכנ"ל:

כשיש איירי זה וסעיף בזה. שייך אמירה איסור אין מותר שלחבירו דכיון - לומר מותר                 (סד)

שבת העיר אנשי רוב קבלו בודאי השמשות לבין סמוך הוא דאם בה"ש עד הרבה                שהות
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אל השמשות לבין סמוך כשמגיע זה. דין שייך ולא בסי"ב וכדלעיל בע"כ אחריהן נגרר                והמיעוט

שבת] קבלת בשביל לומר הנוהגים מאמרים שאר [או השבת ליום שיר מזמור לומר               ימתינו

 בשביל איזה אנשים העוסקים בביתם בעניניהם ומשהין לבוא לבהכ"נ:

דכל במו"ש וכ"ש שרי ואפ"ה לחזור וא"א שבת קבל כבר בע"ש דהא פי' - במו"ש וכ"ש                  (סה)

 שעה ושעה אם רוצה מתפלל ומבדיל מכ"ש דמותר לומר:

רצ"ט בסימן וכדלקמן מלאכה לעשות מותר דבזה בתפלה שהבדיל היינו - והבדיל התפלל               (סו)

 אף שלא הבדיל על הכוס:

עם הסכימו והאחרונים מהשבת דעתו והסיח בירך א"כ אלא אוסר והלבוש - ליהנות ומותר                (סז)

רצ"ט סי' בסוף כמ"ש שרי לכו"ע סעודתו באמצע לחול קודש בין המבדיל אמר ואם                השו"ע.

כיון המזון בברכת רצה לומר אח"כ יכול אם צ"ע אך במלאכה אז מותר בעצמו הוא                 דאפילו

לא שכולם פי על אף הרוב אחר נגרר היחיד אין במו"ש הפמ"ג כתב לחול. מתחלה                 שעשהו

 התפללו ולא הבדילו יכול הוא להבדיל ולעשות מלאכה משיגיע הזמן:

 עין איה שבת פרק ב אות סד
החברה לחיי מיוחד הוא היום נר בשבת. הדלקת זו אר"א נפשי, משלום ותזנח              כתיב
לא, ע"כ או בכללם הבריות אהבת ואל השלום אל נוטה בטבעו שיהיה האדם בין              הסואנים,
עת בלילה, אמנם מהם. ונפעל ע"י התערבותו עליהם ופועל אותם רואה עמהם, מתערב              הוא
עמוק השלום תקועה אהבת אם אז שלו, העצמיים הפנימיים בחיים כל אחד של             ההתיחדות
נהנה הוא וטוב, הגון באופן אליו והם מתיחסים הבריות אל מתיחס שהוא מפני לבבו,               בקרב
שלא בלילה, ומרצונו גם היומי היחש את להמשיך עצמו מרצון יוסיף אז נהנים ממנו, והם               מהם
בו. ישמחו והם נפשו אהובי את עיניו ישמח בראות למען הנר, אור את לו יאיר טבעי                 בהכרח
נפשו האדם לרגשות יפנה לא אשר יש ולעמל, לעבוד הנתונים ימי המעשה בכל             והנה
והלילה ושמלה לחם למצא ומלאכה היום לעמל בו, הרודה הוא ההכרח ורק             הפנימיים,
קודש, בו שבת ביום אבל הבא, ליום המוכרחת לעבודה כח למען החליף מיגיעה             למנוחה
אם אז הטבעי, ענוגם את הטבעי, לחוש תפקידם לתבע פעולתם, לפעול הלב רגשי              שבים
לטוב אליו מחובר המלא העולם אותו, הסובבים של הבריות היחש את תמיד             ימצא
למען הלילה, בא חשכת בעת גם האורה הרחבת חובת יכיר מעצמו אז פנים,              לאהבה והסברת
על מרובה יתרון לה שיש נפש, ונדבת חפשי החברותית ברצון החיבה להמצאת מקום              תת
בשעה אמנם בו ומחברתו. רודה היא האדם של בטובתו שלא שגם היומית,             אותה החברה
עומסים ברובם לו שמחוץ והבריות ואויב, מצר עקת נפש בקרבו ומרגיש בעדו חשך              שעולם
אצלו בהתרומם מסודרים, אז בלתי מקולקלים חיים כמשפט ואיבה, כלימה משא ועמל,            עליו
בדד יושב להיות תביעתו תוצאות תהיה ביום המנוחה, טבעו לפי המתפתח הפנימי             רגשו
ושד חמס שרואה הנפש המרה, בטבע ע"כ חבורה. כל ומשא ורע אוהב ממנו              ודומם, להרחיק
באיתן ד' עם שהיה בעת ע"כ השלום. ממושג הנפש נזנחת להיות אליו, ביחושם              מהבריות
בנפש התעצמה השבת קודש יום התקדש בעת אז וכבוד, בחן לפניו שחקה             מצבו, והסביבה
העודף הרצוני, הבחירי השלום מושג את הרחיב בשבת, למען נר להדליק הפנימית             התביעה
והסביבה לו, זרה חברה ונדחה למקום מארצו, ישראל הגלה אשר מעת אבל היומי.              על הטבעי
שמצאה כזאת נכאה נפש של הפנימי המושג כפי אז שנאה ובוז, ויגון צרה לו שלמה                תמיד
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המרגעה בעת משלום ולהתענג נזנחת להיות היא ומר, רע רק לה שחוץ             ביחש הבריות
בין הנתונה הנפש, את שגואל הלילה, חשכת החשך של של הבדידות על דוקא              הפנימית
מה אשר עד לה. להכנס מכריח שהיום החברה הכרח מן עין, ורעת בבוז               שונאים ומביטים
לנו האירו הנה פנימית, ותביעה טבעי ברגש וטבעי שלם איתן מצבנו בהיות בארצנו              שהרגשנו
לנו למורשה, השבת נחלת היא זאת אמנם כי החיים. דרך את ומצוה בדרך תורה              חכמים
ברורה ושפה נוגש, קול ישמע שלא שכולו שבת ליום שנזכה הובטחנו שבה גנוזה טובה               מתנה
מחוץ השופע גם השלום של האהבה וזאת ישראל, של אורם ערך העמים, לדעת כל על               תהפך
הגלות של המצב עצם מצד כי אם ע"כ לעולם כולו. ידינו ועל בנו, ותפרח תשוב ההכרח                 לגבול
חשכת בשבת, נר הדלקת זו נפשי משלום ותזנח כנסת ישראל תאמר            בהוה,
ממושג הנפש כי נזנחה בשבת, נר להדלקת הטבעית הנטיה את נטלה            הגלות ומרירותה,
נפש. למשיב ד' דבר לנו יהיה הנטיה של במקום התביעה אבל התמידי, המציק מחמת               השלום
לממשלת למרומי העתיד, שיאה ותגביה ההרים על תדלג מצוה בתור הפעולה האלהית            כי
התביעה את כמקדם לעורר בשבת, נר תדליק . ע"כ שלום" שר עד אבי גיבור אל יועץ                 "פלא

 הנכונה של אהבת השלום באופן בחירי, כי לא יזנח לעולם ד' , אדון השלום.
 ספר נר מצוה למהר"ל חלק ב - עניני חנוכה

דולק הוא הנר כי מפני וזה 'נר', נקרא הזה והעולם הזה, לעולם מוכן הוא האדם כי זה,                   ופירוש
שהוא הנר כמו הפסק, הזה לדבר יש הזה, בעולם שהוא האדם וכך הפסק. לו ויש מה,                  לזמן
(משלי אור" ותורה מצוה נר "כי א) (כא סוטה במסכת אמרו וכך כבה. הוא כך ואחר מה,                   לזמן
הפסק. לו יש המצוה שכר אף הפסק, לה יש נר מה באור; והתורה בנר, המצוה תלה כג),                   ו,
הזה העולם כי מפני וגם הפסק. לו אין התורה שכר אף הפסק, לו אין אור מה באור';                   'והתורה
האור, ומקבל גשמי, הוא הנר כי 'נר', הזה העולם נקרא ולכך הצורה. מקבל והוא גשמי,                 הוא
שיהיה מוכן בנר, הרגיל כי ואמר, לנר. לגמרי דומה הזה העולם לפיכך צורה, כמו נחשב                 שהוא
עולם לו שיש נקרא ולא מיתה, בעל הוא הזה בעולם האדם כי ומפני נר. שהוא הזה, עולם                   לו
בנים לו יש בנר 'הזהיר אמר ולפיכך אחריו. שנשארים בנים לו יש כאשר רק השלימות,                 הזה
האדם, בגוף עומד שהוא השכל לו יש שהרי נר, כן גם הוא חכם התלמיד כי חכמים',                  תלמידי
האדם כי בשביל עצמו, לאדם שיש המעלות כל אבל הזה. עולם שלימות לו שיש נקרא                 ואז
נקרא זה חכמים, תלמידי בנים לו יש כאשר רק הזה. עולם לו שיש נקרא זה אין מיתה,                   בעל
דומה מצוה שהוא בנר', 'הרגיל אמר, ולכך מותו. אחר נשארים הבנים כי הזה, עולם לו                 שיש
לו יהיה ובזה חכמים, תלמידי בנים לו יהיה כאשר וזה, הזה. עולם לו שיהיה זוכה הזה,                  לעולם
חכם. תלמיד עצמו הוא יהיה בנר הרגיל אמר לא למה כי להקשות, אין ולכך לגמרי. הזה                  עולם
לו אין כאשר חכם, תלמיד להיות ראוי אינו לפעמים כי קשיא, זה אין זה בלא מקום                  ומכל

 חכמה כלל. לכך אמר 'הויין לו בנים תלמידי חכמים', כי הכל ראוי לזה.
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 הלכות קידוש
  שולחן ערוך אורח חיים סימן רעא דיני קידוש על היין, ובו י"ז סעיפים.

 סעיף א

  כשיבא לביתו ימהר לאכול מיד.

 סעיף ב

בזמן), התלויה עשה מצות (פי' גרמא שהזמן עשה מצות שהוא פי על אף בקידוש חייבות                 נשים

בשמירה ואיתנהו הואיל נשי והני יב) ה, (דברים לשמור ח) כ, (שמות זכור דאיתקש                משום

  איתנהו בזכירה ומוציאות את האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותם.

 סעיף ד

 אסור לטעום כלום קודם שיקדש, אפי' מים.

 סעיף י

מעומד, ויכלו ואומר בהמ"ז, של כוס שטעון מה כל וטעון פגום, יהיה שלא יין מלא כוס על                   מקדש

בו); (כל לישב טוב ויותר הקידוש, בשעת לעמוד ויכול הגה: קידוש. ואח"כ בפה"ג אומר                ואח"כ

יום מתחילין כי השם לכבוד קצת עומדין כשמתחילין רק ויכלו, שאומר בשעה אף לישב                ונוהגים

ובשעת טוב), ושכל (מהרי"ל בנרות עיניו יתן וכשמתחיל בר"ת. השם ונרמז השמים ויכלו               הששי

 הקידוש בכוס של ברכה, וכן נראה לי.

 סעיף יג

מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקנו כל דהיינו לוגמיו, כמלא קידוש של מכוס לשתות                צריך

 לוגמיו, והוא רובו של רביעית.
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 משנה ברורה סימן רעא

ליה דמקדמינן כמה דכל כניסתו תחלת בעת שבת שיזכור כדי לקדש היינו - וכו' לאכול ימהר                  א)

לאכול תאב אינו ואם בהג"ה ס"ג רע"ג בסימן כמבואר מיד לאכול צריך שקידש ומכיון עדיף                 טפי

המ"ע בזה ויוצא בבהכ"נ בתפלתו השבת את זכר שכבר שירעב עד מלקדש להמתין               יכול

שלום משום בזה דיש דהיכא נראה ומ"מ הרמ"ע] בשם [ממ"א וכדלקמן להרמב"ם              דאורייתא

דהם דכיון גווני בכל יאחר לא עני אורח ובפרט אורחים שאר או משרתים בביתו לו שיש או                   בית

 מוטלים עליו לא יוכל לעכבם בשביל שהוא רוצה לקיים מצוה מן המובחר:

בכניסת מיד עליו חל הקידוש של דחיוב כיון והטעם דרבנן איסור רק וזהו - לטעום אסור (יא)                   

ואם שבת עליו חל ממילא חשיכה ספק שנעשה דכיון בהדיא שבת עליו קבל לא ואפילו                 שבת

ולאכול ולקדש מבע"י שבת לקבל רוצה ואם הכי דינא גדול יום עדיין אפילו שבת עליו                 קבל

בסימן כדלעיל מעריב זמן קודם שעה חצי שיהיה ובתנאי רשאי בלילה אח"כ ערבית               ולהתפלל

 רל"ה ס"ב [א"ר]:

  (יג) אפילו מים - ושרי לרחוץ פיו במים כיון דאינו מכוין להנאת טעימה:

מלא שיהיה דצריך ברכה של כוס שאר בכלל הוא והבדלה קידוש של דכוס - מלא כוס על                    (מב)

עליו לקדש מותר בתוכו לערות אחר כוס לו ואין מלא איננו ואם בהג"ה ס"ב קפ"ג בסימן                  וכנ"ל

 כיון שיש שיעור רביעית בהיין שבתוכו וכדמוכח לקמיה בסעיף י"א:

קפ"ב בסימן לעיל ועיין עליו לקדש ואין פגמו ממנו אחד שתה שאם היינו - פגום יהיה שלא                   (מג)

עצה לו ואין אחר כוס לו שאין הדחק דבשעת זיי"ן בסעיף וע"ש פגום כוס דיני פרטי מבואר                   ששם

שיקדש יותר שטוב אפשר לילה של דבקידוש סק"ל בא"א ועיין פגום כוס על מברכין הכוס                 לתקן

 על הפת:

שאר וכל ומבחוץ מבפנים היטב מודח ויהיה שלם הכוס שיהיה היינו - וכו' שטעון מה כל                  (מד)

 דברים הנזכר לעיל בסימן קפ"ג לענין כוס בהמ"ז:

פי על ואף מעומד בעינן ועדות וארץ שמים בריאת על עדות שהוא - מעומד ויכלו ואומר                  (מה)

דצריך מדרש בשם הביא וברוקח [טור] ביתו ובני בניו להוציא כדי ואומרו חוזר בתפלה                שאומרו

דאם האחרונים וכתבו הכוס על ואחד התפלה לאחר ואחד בתפלה אחד פעמים ג' ויכלו                לומר

 שכח לומר ויכלו בשעת קידוש אומרו באמצע סעודה על הכוס:

במקום שיושב כיון סעודה במקום קידוש טפי מקרי גוונא האי דבכי - לישב טוב ויותר                 (מו)

בעינן חברו פוטר שאחד דכיון אחר ומטעם הגר"א בבאור הסכים וכן הקידוש בעת               סעודתו

צריכין השומעים גם דבריו ולפי קס"ז בסימן וכנ"ל קביעות מקרי ובישיבה יחד שיקבעו               קביעות

ליזהר צריך ועכ"פ לכתחלה רק הוא דעתו דגם לומר ויש לכתחלה בזה ליזהר וטוב                לישב

והולכים ומפורדים מפוזרים שיהיו ולא לצאת כדי הקידוש בעת יחד עצמן השומעים              שיקבעו

 אחד הנה ואחד הנה דזה לא מקרי קביעות כלל:

אותו ואומרים ע"ז שוב מקפידין אין מעומד בבהכ"נ כבר שאמרוה דכיון - וכו' בשעה אף                 (מז)

 מיושב כמו שאר הקידוש:
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בזה מדקדקין אין מיהו גסה פסיעה ידי על שכהו לעינים רפואה סגולת והוא - בנר עיניו יתן                   (מח)

 כ"כ [א"ר]:
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 קידוש במקום סעודה
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעג סעיף א

לאכול קידש שאם אחד, מקום חשוב לפנה מפנה אחד ובבית סעודה, במקום אלא קידוש                אין

ומבית הגה: ולקדש. לחזור א"צ גדול, טרקלין הוא אפי' אחרת, בפנה לאכול ונמלך זו                בפנה

א"צ לחצר, מבית אפילו מקומו, שרואה שכל וי"א ע"פ) פ' (מרדכי לפנה כמפנה חשוב                לסוכה

ריש (וע"ל דמי שפיר אחר, במקום לאכול דעת על אחד במקום קידש שאם וי"א ולקדש.                 לחזור

(וכן לארעא, מאיגרא או לחדר מחדר כגון אחד, בבית המקומות שני שיהיו והוא קע"ח),                סי'

  עיקר).

 סעיף ב

ולקדש לחזור צריך אחר, במקום לאכול נמלך ואח"כ שם, לאכול ע"מ אחד בבית קידש                אם

  במקום שרוצה לאכול שם.

 סעיף ג

שיהא או לאלתר, קידוש במקום לאכול וצריך הגה: יצא. לא קידוש ידי אף סעד, ולא קידש                  אם

ואם מולין), (מהר"י יוצא אינו קידוש במקום אכל אפילו הכי בלאו אבל מיד, שם לאכול                 בדעתו

  היה בדעתו שלא לאכול שם מיד, ונמלך ואכל, יצא.

 סעיף ה

שחייב יין כוס שתה או מועט, דבר אכל אפי' סעודה, במקום אלא קידוש דאין הא הגאונים                  כתבו

שתה או לחם אכל ודוקא אחר. במקום סעודתו וגומר סעודה במקום קידוש ידי יצא ברכה,                 עליו

 יין, אבל אכל פירות, לא.

 משנה ברורה סימן רעג

 (א) במקום - דכתיב וקראת לשבת ענג במקום ענג שהוא הסעודה שם תהא הקריאה של קידוש:

 (ב) לאכול בפנה זו וכו' - וכ"ש אם קידש על דעת לאכול בפנה אחרת דשפיר דמי:

גם מחמירין יש דהא שקידש ממקום לסור שלא טוב לכתחלה ומ"מ - וכו' לאכול ונמלך                 (ג)

להחמיר דאין מסתברא אז אחרת בפנה לאכול שקידש בעת דעתו שהיתה לא אם לפנה                במפנה

 בזה:

כיון ולקדש לחזור צריך בית באותו שהוא אף אחר בחדר לאכול נמלך אם אבל - אחרת בפנה                   (ד)

 שלא היה דעתו לזה בעת שקידש:

ויצא מדוכתיה קם סיבה מאיזה דאם בשכנה"ג כתב קצר. זמן אפילו יפסיק ולא - לאלתר יב)                  

הסעודה היתה שלבסוף כיון לחוץ שיצא מחמת ולקדש לחזור צריך אין למקומו חזר ואח"כ                לחוץ

כשהיה ובפרט בדיעבד אך מאד בזה יזהר לכתחלה וע"כ בזה חולקין ויש ע"ש הקידוש                במקום

 צריך לעשות צרכיו נראה ודאי דאין להחמיר לקדש שנית דהרי זה כדברים שהם צרכי סעודה:

שבת לסעודת טפי חשיבי דהם דיצא מינים מה' תרגימא מיני אכל אם וכ"ש - יין שתה או                    (כה)

סעיד דלא סעודה במקום בם יוצא אין מדינה חמר היו אם אפילו משקין ושאר שכר אבל                  מיין

קידוש ידי יוצא אינו ראשונים דלכמה שהוכיחו ובתו"ש הגרע"א בחדושי ועיין יין. כמו               הלב

 במקום סעודה ע"י כוס יין וע"כ נראה שאין להקל בזה אלא במקום הדחק:
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הרבה מהם אכל אפילו דברים שאר אבל הלב סועד ויין מזון נקרא מינים דה' - לא פירות                   (כו)

רק קידוש אחר כיסנין שם ואין מילה או חתן לבית לילך שנוהגים מה וע"כ כלל סעודה חשוב                   אינו

מחזיק שהוא אף הכוס כל שותה שהמקדש במה סגי ולא כלל שם לטעום לו אין מגדים                  מיני

דאף כתב גבורים בשלטי והנה [אחרונים] לאחרים לא אבל עצמו לשותה רק מהני דזה                רביעית

לבו חלש אם אך [מ"א] עיקר ושו"ע הטור דעת אך קבע נחשבת שבת סעודת דכל די                  בפירות

הש"ג על לסמוך דיש אחרונים איזה דעת הכוס אחר לסעוד המינים מחמשת עתה לו ואין                 קצת

 בשחרית אבל בלילה בודאי אין לסמוך עליו דשארי פוסקים לא ס"ל כוותיה:

 ביאור הלכה סימן רעג

אלא מקדש היה לא היום בקידוש אף שהגר"א כתב רב מעשה ובספר - וכו' הגאונים כתבו *                 

 במקום סעודה גמורה ולא מיני תרגימא או יין:

 תענית וצער בשבת
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רפח סעיף א

   אסור להתענות בשבת עד ו' שעות. הגה: ואפילו לומד ומתפלל, אסור (מרדכי פ"ק דשבת).

 סעיף ב

אם עונג לו שיש מי וכן הגה: יאכל. לא לאכול, שלא הוא עונג דאז האכילה, לו שמזיק שאדם                    י"א

  יבכה, כדי שילך הצער מלבו, מותר לבכות בשבת (אגור בשם שבולי לקט).

 סעיף ג

שראו י"א קבוע), דבר (פי' וסת שינוי מפני לו הוא צער בשבת ואכילה יום בכל המתענה                  אדם

החסיד הר"י עושה היה שכך אמרו וכן זה, מטעם בשבת שהתענו מעשה ואנשי חסידים                כמה

  ז"ל.

 סעיף ד

כדי ראשון, ביום להתענות וצריך דינו. גזר שיקרע כדי חלום= =תענית ת"ח בו להתענות                 מותר

לא רצופים, ימים ב' להתענות יכול ואינו כחו תשש ואם שבת. עונג שביטל מה לו                 שיתכפר

טוב יום או פורים או ר"ח או חנוכה א' ביום היה אם וכ"ש הגה: אח"כ. ויתענה א' ביום                    יתענה

חלום לו וחלם צהרים שינת שישן מי וי"א אח"כ. עד להתענות שאין גליות של שני טוב יום                   אפילו

יום כל התענה כאילו יתענה הראשון וביום יבדיל, ואז הלילה חצי עד היום מחצי יתענה                 רע,

 השבת (מ"כ).

 משנה ברורה סימן רפח

תענית כמו נקרא ע"כ לחמת אבן כזורק הוי שעות ו' אחר האוכל בחול דגם - שעות ו' עד                    (א)

שמתענים קהלות מקצת עושין כדין שלא וע"כ אסור אחת שעה אפילו תענית ולשם               בשבת.

יותר להתאחר מותר מוסף תפלת קודם מידי טעים ואם הגזרות על לחצות סמוך עד                בשבת

 משש שעות [פמ"ג]:

ובפרט הוא כהוגן שלא שש אחר עד מבהכ"נ יוצאין ואין שמנגן הש"ץ ולפ"ז - אסור ומתפלל                  (ב)

בלומד להקל סמך מצא ובא"ר [ב"ח] בר"ה מלבד טוב ביום ומכ"ש קצרים שהימים               בחורף
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ללמוד שמותר ג"כ כתב דשבת פ"ק המרדכי שעל ישע ובבגדי חצות אחר עד להתאחר                ומתפלל

 ולהתפלל עד חצות:

גם אם והיינו ותו"ש] [פמ"ג לו שיזיק שמשער כיון האכילה לאיסור קרוב וכמעט - יאכל לא                  (ג)

 כזית קשה לו לאכול ועיין לקמן בסימן רצ"א ס"א בהג"ה:

דמעות עיניו זולגים בהקב"ה דביקותו רוב מחמת אם דוקא היינו הט"ז כתב - מלבו הצער                 (ד)

הדברים היכן שידע באשר השירים שיר באמרו מאד בוכה שהיה חדש בזוהר ברע"ק מצינו                שכן

בא"ר אבל ע"ש לא מלבו הצער שיצא כדי לבכות סתם אבל בכונה במתפללים מצוי וכ"ה                 מגיעים

 ותו"ש התירו כיון שע"י בכיתו ירוח לו:

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רפח סעיף ז

כגון לו, עונג האיחור ואם יקדים. הלילה, סעודת שנתעכלה כגון לו עונג הוא לאכול הקדימה                 אם

להקדים בשבת ישנה בשבת, כמו יום כל סעודות לו שיש מי וכן הגה: יאחר. נתעכל, לא                  שעדיין

 או לאחר (גמ' פכ"ב וטור).

 משנה ברורה סימן רפח

 (כג) ישנה בשבת - כדי שיהיה מינכר שהוא לכבוד שבת:

 (כד) להקדים או לאחר - פי' שעה מועטת אבל לאחר הרבה אין נראה שיהא רעב בשבת:

 פסקי תשובות אורח חיים סימן רפח

ויו"ט, בשבת היתר לזה שאין אחר, לאדם צער של דבר בשבת לספר לענין גם זו הלכה                  ובכלל

וירווח הצער מעליו יקל אליו הקרוב לאדם הדברים סיפור ידי שעל בנפשו ומכיר יודע כן אם                  אלא

ישיחנה ב) מ"ב (סוטה ובחז"ל ישיחנה, איש בלב דאגה כ"ה) י"ב (משלי החכם וכמאמר                לו,

ענין בכל צער, של דבר לשמוע ודואג מיצר ויהיה הלבב רך הוא שהשומע יודע אם אך                  לאחרים,

 יש לימנע מלספר לו.

 

 מדרש משלי (בובר) פרשה לא

בשבת המדרש בבית ודורש יושב שהיה מאיר בר' היה מעשה אמרו ימצא. מי חיל אשת                 ד"א

עליהם, סדין ופרשה המטה על שניהם הניחה /אמן/, אמו עשתה מה בניו, שני ומתו                במנחה,

המדרש לבית אמרה בני, שני היכן לה אמר לביתו, המדרש מבית מאיר ר' בא שבת                 במוצאי

חזר והבדיל, הבדלה של כוס לו נתנו אותם, ראיתי ולא המדרש לבית צפיתי לה אמר                 הלכו,

ואכל המאכל לפניו הקריבה באים, הם ועכשיו אחר למקום הלכו לו אמרה בני, שני היכן                 ואמר

אמרה שאלתך, אמרי לה אמר לך, לשאול לי יש אחת [שאלה רבי לו אמרה שבירך לאחר                  ובירך,

לה אמר לא, או לו נחזיר אותו, ליטול בא ועכשיו פקדון, לי ונתן אחד אדם בא היום קודם רבי]                     לו

נותנת הייתי לא מדעתך חוץ רבי לו אמרה לרבו, להחזירו צריך הוא אצלו פקדון שיש מי                  בתי

סדין ונטלה למטה, אותו והקריבה חדר, לאותו אותו והעלה בידה, תפשתו עשתה מה               אצלו,

בדרך בני רבי, רבי בני בני ואומר בוכה התחיל המטה, על ומונחים מתים שניהם וראה                 מעליהם,

אני לי אמרת כך לא רבי מאיר לר' לו אמרה שעה באותה בתורתן, פני מאירין שהיו ורבי                   ארץ,

חנינא ר' אמר כא). א (איוב מבורך ה' שם יהי לקח וה' נתן ה' אמר, לרבו, הפקדון להחזיר                    צריך
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חנינא בר] [חמא ר' אמר ימצא. מי חיל אשת נאמר לכך דעתו, ונתיישבה נחמתו הזה                 בדבר

המדרש בית להניח רגילין שהיו מפני אחת, בבת ומתו מאיר ר' של בניו נתחייבו מה                 מפני

לישראל תורה שניתנה שבשעה הבטלה, בדברי ואפילו יוחנן ר' אמר ובשתיה. באכילה              ויושבין

 לא הזהירן אלא על דברי תורה, שנאמר היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיני שלוש סעודות
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיז עמוד ב
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רבי אמר ארבע. אומר: חידקא, רבי שלש, בשבת? לאכול אדם חייב סעודות כמה רבנן:                תנו

תמצאוהו לא היום לה' היום שבת כי היום אכלהו משה ויאמר דרשו, אחד מקרא ושניהם                 יוחנן:

 בשדה. רבי חידקא סבר: הני תלתא היום - לבר מאורתא, ורבנן סברי: בהדי דאורתא.

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח עמוד א

בשבת סעודות שלש המקיים כל קפרא: בר משום לוי בן יהושע רבי אמר פזי בן שמעון רבי                   אמר

של מחבלו ומגוג. גוג וממלחמת גיהנם, של ומדינה משיח, של מחבלו פורעניות: משלש               ניצול

מדינה וגו'. יום בוא לפני הנביא אליה את לכם שלח אנכי הנה התם וכתיב יום הכא כתיב -                    משיח

הכא כתיב - ומגוג גוג ממלחמת ההוא. היום עברה יום התם וכתיב יום הכא כתיב - גיהנם                   של

 יום וכתיב התם ביום בא גוג.

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח עמוד ב

 אמר רבי יוסי: יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות בשבת.

 אמר רב נחמן: תיתי לי דקיימית שלש סעודות בשבת.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצא דין שלש סעודות. סעיף א

לו א"א ואם בכביצה, אותה לקיים יכול שבע הוא אם ואף שלישית סעודה לקיים מאד זהיר                  יהא

בטנו ימלא שלא יד) ב, (קהלת בראשו עיניו והחכם עצמו. את לצער חייב אינו לאכול                 כלל

שלש יאכל שבת, בליל אכל שלא ומי הגה: שלישית. לסעודה מקום ליתן כדי הבוקר,                בסעודת

  סעודות ביום השבת (הרא"ש פרק ע"פ).

 סעיף ב

קיים לא לכן קודם עשאה ואם ולמעלה, ומחצה שעות משש דהיינו המנחה זמן משיגיע                זמנה

  מצות סעודה שלישית.

 סעיף ג

ויברך ידיו ויטול בהמ"ז ויברך הסעודה יפסיק המנחה זמן שהגיע עד הבוקר סעודת נמשכה                אם

עד הבוקר סעודת שנמשכה מאחר כן, עושה היה לא שאם הדבר ונכון ויסעוד המוציא                ברכת

לאכול שאפשר שיודע מי אבל הגה: גסה. אכילה אלא אח"כ לאכול יכול היה לא שעה,                 אותה

  אחר שיתפלל מנחה עם הצבור, לא יעשה סעודה שלישית קודם מנחה; מיהו אם עשאה, יצא.

 סעיף ד

פעמים הרבה סועד ואם הגה: ככרות. שתי על לבצוע צריך אבל שלישית, בסעודה לקדש                א"צ

שלישית בסעודה לו יהיה לא ולפחות ומיימוני), (אבודרהם ככרות ב' סעודה לכל צריך               בשבת

שלישית בסעודה לבצוע להקל המנהג פשט ומזה כ"כ). פ' ומרדכי (טור שלם אחד מככר                פחות

  רק בככר א' שלם, אבל יש להחמיר ליקח שנים.

 סעיף ה

שיכול וי"א דגן; מיני מחמשת מאחד העשוי מאכל בכל לעשותה שיכול וי"א בפת; לעשותה                צריך

יכול בפירות דאפילו וי"א בפירות; לא אבל ודגים, כבשר הפת בהם שמלפתים בדברים               לעשותה

במקום או הגה: ביותר. שבע הוא אא"כ בפת לעשותה שצריך עיקר, ראשונה וסברא               לעשותה.
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מנחה לאחר פת לאכול לו שאסור בשבת להיות שחל פסח בערב כגון פת, לאכול לו                 שא"א

  כדלקמן בהלכות פסח (מהרי"ל ה"פ).

 סעיף ו: נשים חייבות בסעודה שלישית.

 משנה ברורה סימן רצא

אקרא ואסמכוהו בשבת סעודות ג' לאכול אדם חייב בגמרא וכדאיתא - מאד זהיר יהא                (א)

כתוב היום ותלתא בשדה תמצאוהו לא היום לה' היום שבת כי היום אכלוהו משה ויאמר                 דכתיב

משיח של מחבלו פורעניות משלש ניצול בשבת סעודות שלש המקיים כל ואחז"ל זה               בקרא

 ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג שנאמר וגו'

סוף כמ"ש עראי אכילת עדיין מקרי דכביצה מכביצה יותר מעט אלא דוקא לאו - בכביצה (ב)                  

לכתחלה להחמיר ונכון הסעודה ידי יוצא בכזית שאפילו וי"א [מ"א] סעודה חשיב ולא רל"ב                סימן

 אם אפשר לו:

 (ג) אינו חייב וכו' - דהסעודה לעונג ניתנה ולא לצער:

 (ד) ליתן מקום - דאל"כ לפעמים היא אכילה גסה ואינה חשובה אכילה:

לחזור שלא האחרונים מצדדים שניה בסעודה בבהמ"ז רצה שכח ואם - ביום סעודות שלש                 (ו)

 ולברך:

עד הסעודה ונמשכה חצות קודם שלישית הסעודה לאכול התחיל ואם - ומחצה שעות משש                (ז)

 אחר שהגיע זמן מנחה גדולה יצא דהא עכ"פ אכלה בזמנה ולא אזלינן בזה בתר התחלה:

כמ"ש שרי קטנה דסעודה ס"ל הראשונה והדעה שיתפלל עד לאכול דאסור - תחלה מנחה (י)                 

 בסימן רל"ב:

לכתחלה אפילו יוכל מנחה לאחר הסעודה לקיים לו שקשה ובמקום - לכתחלה נוהגים וכן                (יא)

ובסימן במ"ב רל"ב בסימן לעיל ועיין קטנה מנחה זמן קודם הוא אם מנחה קודם הסעודה                 לקיים

 ר"צ במ"ב:

לא במקומן והנשארים בינתים מעט וילך יקום שאח"כ האחרונים וכתבו - וכו' בהמ"ז ויברך                (יד)

סעודתן להפסיק כן לעשות ברבים ידרוש דלא הב"י וכתב אחת. כסעודה דהוי חובתן ידי                יצאו

 כיון שקודם חצות אין רשאין להפסיק אין הכל בקיאין בזה:

חיישינן ולא הסעודה אחר משא"כ פתוחה האיצטומכא האכילה זמן כל כי - גסה אכילה אלא                 (טו)

רמ"א שמסיק מה וזהו כדין שתהיה ג' סעודה משום כן לעשות שמוכרח כיון שא"צ ברכה                 שגורם

 אבל מי שיודע וכו' כדי לצאת מחשש ברכה שאינה צריכה:

 (טז) אבל מי שיודע - היינו שמשער בנפשו שלא תהיה אז אכילתו אכילה גסה:

שלישית סעודה לאכול לו אפשר שאי במו"ש טוב יום חל אם ואפילו - מנחה שיתפלל אחר                  (יז)

יודע אם מ"מ בע"ש כמו בעיו"ט סעודה אז מלקבוע להמנע לו ראוי שהרי כנהוג היום                 בסוף

י"א דהא לשתים שחרית סעודת יחלק לא בס"א וכנ"ל ויותר ביצה כשיעור עכ"פ לאכול אז                 שיוכל

סעודות ב' מזון לו שיש מי ס"ח בשם מ"א כתב צריכה. שאינה ברכה משום כן לעשות                  דאסור

סעודות ב' שיאכל מוטב לשבעה סעודה כל לו יהיה לא סעודות לג' יחלקם ואם                מצומצמות

דהא זה בסעיף וכמ"ש לשנים יחלקנה חצות אחר עד הבקר סעודת נמשכה אם ומ"מ                לשבעה
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במקצת דמבטל זה משום חצות אחר עד להמתין אין לכתחלה אבל שנית כשאוכל ישבע                מ"מ

 עונג שבת:

לילה מה קידוש לענין ללילה יום דאיתקש הסעודה קודם היין על לברך דהיינו - לקדש א"צ                  (יח)

ככרות שתי אבל בבוקר זימנא בחד נמי סגי לקדש חכמים כשתקנו ביום אף זימנא בחד                 סגי

 צריך דכל הסעודות שאדם סועד ביום השבת שוות:

עמרים לב' ד' הרי ככרות ב' עשו עומר ומכל עמרים ב' אחד לכל המן ירד ששי דביום                   (יט)פחות-

 אכל אחד בע"ש ואחד בליל שבת ואחד בבוקר הרי נשאר לו רק אחד שלם לסעוד"ש.

לו אין משנה לחם דמצות דאע"ג בס"א וכנ"ל כביצה שהיא בפרוסה די לו אין ואם - שלם                   (כ)

 מצות סעודה מיהא קיים [אחרונים]:

לברך להדר וטוב העיקר. היא הראשונה הסברא כי לכתחלה לנהוג ראוי וכן - שנים ליקח                 (כא)

שזה לנהוג נכון מהמסובין אחד לכל משנה לחם לו אין ואם שבת]. [תיקוני הסעודה תוך היין                  על

כדי בברכתו שיצאו שיכוונו להמסובין יאמר וגם המסובין כל המוציא בברכת לפטור יכוין               שבוצע

 שכולם יצאו בלחם משנה [ח"א]:

לעשותה צריך מן גבי דכתיבי היום פעמים מג' סעודות ג' דילפינן כיון - בפת לעשותה צריך                  (כב)

 בפת. וגם מצוה לכתחלה להרבות במעדנים כפי יכלתו [אחרונים]:

אלא בס"ד וכנ"ל ככרות ושני בפת המובחר מן למצוה ולכו"ע - וכו' בכל לעשות שיכול וי"א                  (כג)

 דפליגי לענין דיעבד אם יצא בזה [מב"ח]:

לאכול דרך דאין כיון זו דעה וטעם מזונות מיני בורא עליהם שמברכין - וכו' מחמשת מאחד                  (כד)

 סעודה ג' לתיאבון סגי בהכי וזהו ג"כ טעם שאר הדעות שמקילין בזה [תו"ש]:

בנס היו הם שגם ועוד רע"א בסי' שנתבאר כמו שוין ואשה איש דשבת מילי דלכל - חייבות                   (כו)

 של המן ועל כולם אמר אכלוהו היום דמזה נלמד חיוב ג' סעודות בשבת:

 פסקי תשובות אורח חיים סימן רצא

סעודה שכאילו זה מלשון להסיק אין וכו'. שלישית סעודה לקיים מאד זהיר יהא שו"ע: א',                 סעי'

גמורה, חובה היא בשבת סעודות שלש שאכילת שהאמת גרידא, זהירות אלא אינה              שלישית

אלא בשבת", סעודות שלוש לאכול אדם "חייב הכא) במשנ"ב המובא קי"ז: (שבת חז"ל               וכלשון

חלוש שהוא מחמת או היום, מסעודת מלאה ובטנו שכששבע שהגם לומר המחבר              כוונת

לקיימה, וישתדל יתאמץ מקום מכל זו, סעודה מחובת פטרוהו עתה, האכילה לו וקשה               ואיסטניס

 לכתחילה בשיעור כביצה פת, ובדיעבד די בשיעור כזית.

 ברכי יוסף אורח חיים סימן רצא

הנהו הפוסקים כתבו הפשט לפי אם וכו'. שלישית סעודה לקיים מאד זהיר יהא א. דין                 א.

בעלי לדברי ידות עשר ליזהר יש ויותר יותר שלישית, סעודה לקיים הדין מן מזהירין הן                 זהרור'י,

ביומא רשב"י חזי ופוק היא. מילתא רצון ועת עתיקי'ן, והדברים נכבדות, בה שמדובר               סודות,

אנוש ישכיל ומזה ב). רפז, דף האזינו (אדרת סעודתי תלת בטיל לא דמיומוי חדי הוה                 דהלולא

לקיימה ולבא עינא ויפקח רבה, קדושים בסוד חיובה ותוקף זו סעודה גדולת תפארת               יקר

 כהלכתה ועלז בה.
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 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רפח

 סעיף ז

כגון לו, עונג האיחור ואם יקדים. הלילה, סעודת שנתעכלה כגון לו עונג הוא לאכול הקדימה                 אם

להקדים בשבת ישנה בשבת, כמו יום כל סעודות לו שיש מי וכן הגה: יאחר. נתעכל, לא                  שעדיין

 או לאחר (גמ' פכ"ב וטור).

 משנה ברורה סימן רפח

 (כג) ישנה בשבת - כדי שיהיה מינכר שהוא לכבוד שבת:

 (כד) להקדים או לאחר - פי' שעה מועטת אבל לאחר הרבה אין נראה שיהא רעב בשבת:

 פסקי תשובות אורח חיים סימן רפח

ויו"ט, בשבת היתר לזה שאין אחר, לאדם צער של דבר בשבת לספר לענין גם זו הלכה                  ובכלל

וירווח הצער מעליו יקל אליו הקרוב לאדם הדברים סיפור ידי שעל בנפשו ומכיר יודע כן אם                  אלא

ישיחנה ב) מ"ב (סוטה ובחז"ל ישיחנה, איש בלב דאגה כ"ה) י"ב (משלי החכם וכמאמר                לו,

ענין בכל צער, של דבר לשמוע ודואג מיצר ויהיה הלבב רך הוא שהשומע יודע אם אך                  לאחרים,

 יש לימנע מלספר לו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלכות הבדלה
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצו סעיף ח

רק לעצמן יבדילו לא ע"כ הגה: שחולק. מי ויש בקידוש, שחייבות כשם בהבדלה חייבות                נשים

 ישמעו הבדלה מן האנשים.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצט סעיף א

שיבדיל. עד משתחשך ממים, חוץ משקין שאר או יין לשתות אפילו או דבר, שום לאכול                 אסור

היה ואם (ב"י). משתייה) אפילו ) להפסיק א"צ לו, וחשכה יום מבעוד ואוכל יושב היה אם                  אבל

היה אפילו חשיכה בודאי אבל חשיכה, בספק דה"מ וי"א להפסיק. צריך לו, וחשכה ושותה                יושב

 יושב ואוכל פורס מפה ומבדיל וגומר סעודתו. הגה: והמנהג פשוט כסברא הראשונה.

 סעיף י
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הבדיל לא שעדיין פי על אף מותר בתפלה הבדיל ואם שיבדיל, קודם מלאכה שום לעשות                 אסור

ובין הקודש בין ) המבדיל אומר: בתפלה שהבדיל קודם מלאכה לעשות צריך ואם הכוס.                על

שיאמרו ללמדן יש בתפלה מבדילין שאינן נשים וכן הגה: מלאכה. ועושה ברכה, בלא               החול)

כותב כגון גמורה במלאכה זה דכל וי"א בו). (כל מלאכה שיעשו קודם לחול קודש בין                 המבדיל

ומזה חי"ט), ני"ב (ר"י לזה א"צ לרשות מרשות הוצאה או בעלמא הנר הדלקת אבל                ואורג,

ראשונה. כסברא העיקר אבל ברכו, הקהל שאמרו מיד נרות שמדליקים להקל המנהג              נתפשט

וישתה בו שפוגע ומי הבארות כל מו"ש כל סובב מרים של בארה כי מו"ש, בכל מים לדלות                   וי"א

 ממנו יתרפא מכל תחלואיו (כל בו). ולא ראיתי למנהג זה.

 משנה ברורה סימן רצו

דאיתקש שוין ואשה איש שבת דבדיני גרמא שהזמן מצוה דהוי גב על אף - חייבות נשים                  (לד)

וכמ"ש ד"ת הבדלה למ"ד הוא זכור בכלל נמי והבדלה רע"א סימן בריש וכמ"ש לשמור                זכור

דהבדלה ס"ל שחולק מי והיש תקנוה דקידוש דומיא דרבנן הבדלה למ"ד ואפילו הסימן               בריש

דנשים גרמא שהזמן מצות שאר בכלל והיא שבת דיני בעניני תלויה אינה בחול שהיא                כיון

 פטורות:

חיוב עצמן על להמשיך יכולות מ"מ שפטורות למ"ד אפילו כתב והב"ח - לעצמן יבדילו לא                 (לה)

המ"א ומסיק לקמן כמבואר מברכות ואפ"ה פטורות שג"כ ולולב בשופר כמו לעצמן              ולהבדיל

מכוס לשתות שלא הנשים דנהגו בסק"ד לעיל המ"א שכתב מה לפי והנה הב"ח. כדברי                דהעיקר

בעל וכ"כ הכוס לשתות יכולה אינה והלא בעצמה תבדיל האיך הטעמים כל בלאו א"כ                הבדלה

כדי ותשתה לעצמה תבדיל בע"כ דאז לצאת ממי לה בשאין להקל המ"א כונת אלא החיים                 דרך

 שלא לבטל מצות הבדלה:

כדי יבדילו לא בבהכ"נ לצאת שנתכונו או לעצמם הבדילו כבר האנשים ואם - האנשים מן                 (לו)

ברכה הוא חולקין דלהיש ממנו ששומעין קטנים או גדולים זכרים שם אין אם הנשים                להוציא

כמה הביאו יוסף ברכי בספר וכן הבדלה בערך לאברהם זכור בספר והנה וש"א] [מ"א                לבטלה

עצמן להכניס לנו למה מ"מ הנשים בשביל להבדיל יכול כבר שהבדיל מי דאפילו דס"ל                פוסקים

מה ועיין הקודם בס"ק שכתבנו וכמו בעצמה להבדיל יכולה דהיא אחרי ברכה לענין ספק                בחשש

 שכתבנו בביאור הלכה לענין ברכת הנר אם אשה חייבת בה כשמברכת לעצמה:

 משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצט סעיף א

תיכף חשיכה לספק דנקטינן במ"ב רס"א בסימן לעיל ועיין חשיכה בספק ואפילו - משתחשך                (א)

אם שלישית סעודה אכילת דלענין נ"ל ומ"מ מלאכה וכל הנרות הדלקת לענין החמה               מששקעה

לאכול תאב הוא אם אכילה לשאר ואפילו שקיעה אחר אפילו לאכול צריך בודאי מקודם אכל                 לא

המחבר שכתב דמה המ"א כתב צה"כ. שקודם שעה חצי עד להחמיר אין ג"כ               ולשתות

[דיש מבע"י התפלל אם אפילו ערבית התפלל אם אבל ערבית התפלל כשלא מיירי               משתחשך

 אופן שמותר וכבסי' רצ"ג] חלה עליו חובת הבדלה ואסור לאכול עד שיבדיל על הכוס:

עד לאכול ונשתהה מבע"י המוציא ברכת שבירך בעלמא התחלה רק ואפילו - ואוכל יושב                (ב)

 שחשכה [אחרונים]:
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אך ומבדיל פוסק באיסור התחיל אם אבל בהיתר לאכול שהתחיל בזה דוקא - יום מבעוד                 (ג)

שעה חצי בתוך לאכול התחיל אם דאורייתא שהיא ערבית של ק"ש משום לפסוק צריך                בלא"ה

שדרך במקום [ואפילו לבהכ"נ השמש קריאת על לסמוך ואין רל"ה בסימן וכדלעיל צה"כ               שקודם

 לקרות] אלא אם רגיל לילך לבהכ"נ במו"ש :

דהיה מבע"י שהתחיל כיון סעודתו באמצע להפסיק א"צ ותפלה לק"ש ואפילו - להפסיק א"צ                (ד)

לזה ודומה המלך כמגרש נראה באמצע מפסיק היה שאם להפסיק בזה להחמיר ואין               בהיתר

שיכול. כ"ז מאצלו אוהבו שילך רוצה שאינו כאדם ביציאתו שמרהו ושמור זכור במכילתא               דרשו

לאכול ואסור הבדלה חובת עליו דחלה דאפשר המ"א כתב והתפלל הסעודה תוך הפסיק               ואם

 עד שיבדיל:

אם ואפילו לו וחשכה הסעודה בתוך ולא מבע"י לשתות שישב היינו - לו וחשכה ושותה יושב                  (ה)

 רק נעשה ספק חשיכה צריך להפסיק דשתיה לאו דבר חשוב הוא שתועיל התחלתו מבע"י:

אפילו להפסיק צריך אין מבע"י דבהתחיל קמייתא בדעה שכתב מה על קאי דה"מ- וי"א                (ו)

לדעה זו דעה בין נ"מ אין לכתחלה לענין אבל להפסיק צריך זו ולדעה חשיכה ודאי                 כשנעשה

 קמייתא דאף לדעה קמייתא אסור להתחיל לאכול אפילו בספק חשיכה:

 (לב) שום מלאכה - ואפילו חפצים האסורים מדברי סופרים [א"ר]:

עליו שבת קדושת במקצת חל עדיין הבדיל שלא כיון משתחשך אפילו היינו - שיבדיל קודם                 (לג)

 ואסרו חז"ל במלאכה:

זה נקרא אינו ומ"מ החול ובין הקודש בין המבדיל ברוך אומר איתא בלבוש - המבדיל אומר                  (לד)

להכירא שהוא מלאכה עשיית לענין זה בלשון שדי ומה ומלכות שם בה אומר שאין כיון                 ברכה

 בעלמא ללוות את המלך:

שיבדיל עד מהני לא אכילה לענין ומ"מ הבדלה של הלשון כל לומר וא"צ - וכו' הקודש בין                   (לה)

 הבדלה גמורה על הכוס וגם בתפלה:

עדיין הבדיל ולא נפש אוכל מלאכת לעשות ורוצה במו"ש שחל וביו"ט - וכו' ברכה בלא                 (לו)

לענין אבל במלאכה ומותר מלכות שם בלא לקודש קודש בין המבדיל ברוך אומר               בתפלה

 טעימה אסור אפילו הבדיל בתפלה שאמר ותודיענו עד שיקדש כדין:

 (לז) שאינן מבדילין וכו' - היינו שרובן לא נהגו להתפלל במוצאי שבת:

תקנת רק במלאכה מותר הבדלה בלא דמדאורייתא כיון הטעם - וכו' הנר הדלקת אבל                (לח)

 חכמים הוא שצריך להבדיל מקודם הקילו במלאכה שאין בה טורח:

לחלק לנו דמנין בב"י וכן זה מנהג על מאד שמפקפק מ"א עיין - וכו' המנהג נתפשט ומזה                   (לט)

וע"כ בתפלה שהבדיל אחר רק בזה להקל כוון שלא אפשר ירוחם רבינו וגם למלאכה מלאכה                 בין

שום שיעשו קודם לחול קודש בין המבדיל לומר בנותיהם שילמדו ברבים לדרוש דיש               מסיק

ולכו"ע טורח בה שיש מלאכה דהוי מים ומחממות ואש עצים שמבערות אותן ומכש"כ               מלאכה

 אסור וכ"כ שארי אחרונים:

איתא וכן זרוע אור בשם משה בדרכי כמ"ש יעשה נפש ובעל - הראשונה כסברא העיקר                 (מ)

נר להדליק מותר הכנסת חזן אבל קדושה סדר אחר עד נר להדליק שלא במדבר) (פ'                 בזוהר
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בחושך שיושבין הצבור כבוד משום לחול קודש בין המבדיל ברוך אמר או בתפלה שהבדיל                אחר

וגם עדיין התפלל שלא אף שחשכה אחר שני טוב ביום יין ולהביא [מ"א] לכו"ע שרי הנר                  וטלטול

שנתקדש וכיון לחבירו מיו"ט הכנה משום רק מלאכה משום בזה אין דהא שרי אפ"ה קידש                 לא

 היום שרי. מהרי"ל היה מקפל הטלית שלו בכל מוצאי שבת כדי להתעסק במצוה מיד:

מי קודש. שבת במוצאי קדוש עם של הגדול ערכו לשער יוכל מי קכא. ו קובץ הראי"ה,                  אורות

פארה בזיו התנשאה כבר אשר הישראלית, הנשמה קדושת רוממות זיו את כראוי לפאר               יוכל

הגוי הדר יקר על חזון, לחזות לצייר, לשורר, כח יעצר מי ימים. כל חמדת הקדוש, היום                  מקדושת

בקדושת המתנשא לשחקים, המשתרע בקומתו, חמה העונק עולם, במתי על העולה             הנפלא,

ויאיר הופיע עליו, זרח ד' אור השבת יום בכל אשר שחקים, שחקי שפרירי למרומי                חפצו

הגדול הערך דבר על עוד ידבר ומי והודו. בשלותו בתענוגיו, בהרגשותיו, בתפילותיו,              בסעודותיו,

קדושתו, ברוממות לו, הראוי בכבוד ולכבדו השבת את לפאר היודעים והצדיקים, הקדושים              של

וחפצים נעלות הרגשות של קודש ברכות שפעת שמים, שלל עמם, לכל שלל מחלקים               והם

חכמים תלמידי לי נעמתם ראשיהם. עצמו מה אל, רעיך יקרו מה ולי לי, יקרתם מה                 כבירים.

עם אמוני רוח, נאמני לבב, ישרי צדיקים, לי נעמתם ומעלה. סגולה אנשי תורה, חכמי                שבישראל,

רואה יוקדת. קודש אש נשמתם בפנימיות הוא, קודש כולו המונכם כל כולכם, לי יקרתם                סגולה.

תהיו לברכה קודש. ילדי לב, חביבי רוחכם, זוהר ביפי אני ומתפאר מתעטר כבודכם, את                אני

יתהללו, בכם הגויים כל לענפיכם. תתפשטו הקודש אדמת על תתברכו, חמדה בארץ              בארץ,

כל תצא, מכם טהורה מחשבה כל אלהינו. משרתי תקראו, ד' כהני ואתם יראו, מכבודכם                מלכים

 רעיון בהיר על ידכם יתעלה וייתקן, כל נשמה בעזכם תתענג, הכל בכם יפואר, בכם יתגדל.

 ספר סדר היום סדר הבדלה

וסימנא וברכה טובה עניני להראות צריך השבוע שתחלת מפני משובח זה הרי המוסיף               וכל

 מלתא היא:

 פסקי תשובות אורח חיים סימן רצט

ומובטח וכתובים, ונביאים תורה מעט בלימוד, השבוע תחילת להתחיל לאדם לו ויפה טוב               ומנהג

מעט במשנה מעט לעסוק בידו יעלה ואם ידיו, במעשי וגם השבוע, כל בלימודו שיצליח                לו

 בגמרא כמה יפה לו. ויקבל את השבוע עליו לטובה בצהלה ובשמחת לב ונפש.

 פסקי תשובות הערות סימן רצט הערה 163

חמד השדי בעל הגה"צ נוהג היה טליא הוינא כד "דכירנא ז' הערה צ"ז סי' בקצוה"ש .163                

היו מסביב העומדים שכל עד מאד גדול בקול אח אח לומר ההבדלה) נר (את שהריח                 לאחר

מקארלין אהרן הבית הרה"ק בשם שבת במוצאי שמחה עניני שעשו מובא וכן משמחה",               שוחקין

ספר בשם פ"א סי' ח"ב (מונקאטש) תורה דברי ובס' צדיקים. ועוד זצ"ל מסאטמאר               ומהר"י

בזמן ביותר מתגרה שהשטן שבת במוצאי וכעס ממחלוקת מאד שמזהיר ב) (כ"ה הגדול               הקנה

עם ומחלוקת בקטטה המלך את שמלוה ע"י כי א), נ"ב (גיטין השבת בכניסת שמתגרה כשם                 זה

 בני ביתו שורה השטן והקללה לכל השבוע ר"ל.

 פסקי תשובות הערות סימן רצט הערה 162
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הישר בס' הוא וכן הבדלה, אחר ברמב"ם קבוע שיעור שלמד חת"ס במנהגי מצינו ועוד .162               

ללמוד זצ"ל מפאפא יעקב ויגד מבעל לדרך צידה ובקונטרס זי"ע, מליסקא מהרה"ק              והטוב

 לאחר הבדלה ס' תנא דבי אליהו ורמב"ם וכו' עיין שם, וכן נהג אא"ז זצ"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חלק ב
 הלכות מלבן וכיבוס בשבת

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב סעיף א

שמקפיד והוא כיבוס. כמו לה יפה שהניעור חייב שעליה, הטל מן שחורה, חדשה, טלית                 המנער

גשמים. עליו שירדו או במים שנשר בגד לנער שאסור וכ"ש הגה: ניעור. בלא ללבשו שלא                 עליה

עליו, מקפיד אם שעליו, האבק מן בגד לנער דאסור י"א בו). (כל עליו, שמקפיד חדש בבגד                  ודוקא

סימן וע"ל (א"ז). בשבת הבגד מן הנוצות להסיר מותר אבל וא"ז). (רש"י לדבריו לחוש                וטוב

 של"ז.

 סעיף ג

לא שעדיין ובחדשים (אחד), באדם ודוקא ביום. בו ללבשם שבת לצורך בשבת כלים מקפלים                

דלקפלו שאומר מי ויש אסור. התנאים, מאלו אחד חסר ואם להחליף; לו ואין ולבנים,                נתכבסו,

 שלא כסדר קיפולו הראשון מותר בכל ענין, ונראין דבריו.

 סעיף ז

דדמי בחוץ לא אבל כמלבן, לאתחזויי מלתא מוכחא דלא מבפנים משפשפו בגדו שעל טיט                

 למלבן ומגררו בצפורן. ויש מפרשים דה"מ לח, אבל יבש אסור דהוי טוחן.

 סעיף ט

אבל אסור. זה, על זה צדו שמשפשף דהיינו לכבסו, אבל לשכשכו; מנעל ע"ג מים ליתן מותר                  

בדוחק, ולא בקל בסמרטוט מקנחו אלא כבוסו, דזהו לשכשכו, אפילו אסור לכלוך, עליו שיש                בגד

יסחוט שמא מרובים, ולא מועטים מים עליו לתת מותר לכלוך, עליו שאין ובגד הגה: יסחוט.                 פן
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סי' הטור בשם (ב"י ענין בכל אוסרים ויש דיומא). פ"ק והרא"ש וסה"ת וסמ"ק סמ"ג בשם                 (ב"י

 של"ד וסי' שי"ט ותוספות פרק כל כתבי והגהות פ' כ"ב).

 סעיף י

הגה: במפה. שיקנחם קודם יכלתו כפי המים מהם ולהסיר בזו זו בכח לנגבם טוב ידיו, הרוחץ                  

דרך רק זה דאין גוונא, האי בכי כבוסו זהו בגד שריית אמרי' דלא לזה, לחוש דאין שכתבו                   ויש

כדי רגלים, מי תינוק בו שהטיל בבגד ידיו לנגב מותר ולכן ואגור). וב"י (טור נוהגין וכן                  לכלוך,

כדי רגלים המי על ממש מים ליתן אסור אבל (טור) בעלמא. לכלוך דרך רק זה שאין                  לבטלם

 לבטלם.

 סעיף יב

  אסור לנגב כוס שהיה בו מים או יין, במפה, משום דאתי לידי סחיטה.

 משנה ברורה סימן שב

 (א) חדשה - וחדשה מיקרי אם לא נשתמש בה עדיין הרבה שעוד נראה בה חידושו:

הניעור ע"י היפוי מינכר ושחורה דבחדשה והטעם בה לן לית וסומקי חיוורי אבל - שחורה                 (ב)

ולובשו להקפיד דרכו אין אם אבל הכיבוס כמו הניעור חשיבא דאז הטעם עליה שמקפיד                ומש"כ

 לפעמים בלי ניעור מותר לנער אף לכתחלה:

מועט שהוא שם דדוקא לעיל בטל כמו צבעונים לשאר שחור בין חילוק אין ובזה - וכו' גשמים                   (ג)

ויש הבגדים בכל לנער להקפיד הדרך מרובין שהמים בכאן אבל באוכמי אלא לנער מקפיד                אין

 בזה משום סחיטה:

אם ואפילו מים. ע"י שמתקצר לפי לנער עליו מקפיד הוא דמסתמא ר"ל - עליו שמקפיד חדש                  (ד)

כידוע הניעור באותו סחיטה לידי שיבוא בענין בחוזק המים מן מלנערו ליזהר צריך ישן                הבגד

 כשהבגד בלוע ממים הוא נסחט יפה ע"י הניעור [ש"ג והביאו הא"ר]:

המנער הונא רב אמר בגמרא דאמרינן דהא דסברי וסייעתו רש"י דעת הוא - לנער דאסור                 (ה)

מלבן משום וחייב בו שנבלע והעפר האבק מן טליתו כשמנער דהיינו חטאת חייב בשבת                טליתו

לענין לעיל וכמו שם כמבואר בה לן לית וסומקי בחיוורי או בעתיקי אבל ובאוכמי בחדתי                 ודוקא

מקפיד אינו דאם לאשמעינן איסור בלשון דנקט והאי ובאוכמי בחדתי דוקא נמי הרב וכונת                טל

 אפילו איסורא לית בה:

רש"י כשיטת סוברין ראשונים הרבה כי בזה איסור יש דמדינא שכתב בא"ר עיין - וכו' וטוב                  (ו)

כבוד משום לפעמים דאיכא ובפרט א"י ע"י להקל ראשונה דעה על לסמוך דיש נראה ומ"מ                 ע"ש

כדי שימור במקום ובגדיו כובעו להניח לבה"מ בשבת שחרית כשבא ליזהר וטוב בזה.               הבריות

 שלא יפלו לארץ ויעלו אבק עליהם ויבא לחילול שבת:

אלא והעפר המים כמו בתוכו תחובין הנוצות שאין לליבון דומה זה שאין - וכו' להסיר מותר                  (ז)

 עומדין מלמעלה ולכן מותר אפילו בחדש ומקפיד עליו:

בלי בבגד שנארגו דקין וקסמין קשין וה"ה גבשושית שפירושו יבלת לשון - יבולות הלוקט                (ח)

שעושין שטריגיוואנע] [שקורין השלל להסיר דאסור דה"ה האחרונים כתבו כיבלת. דינן             מתכוין
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להסיר האומנין שדרך בזה יש נמי דחיוב ואפשר החתוכים לחבר כדי התפירה בתחלת               החייטים

 בעת גמר מלאכה:

 (יב) לצורך שבת - דאם אין מקפלים רגילים שמתקמטים:

בו להתעטף ויכול היום כל ציצית שמצות פי על אף הטלית לקפל אסור ולכן - ביום בו ללבשם                    (יג)

 מ"מ כיון שאין בדעתו להתעטף בו אסור אם לא במקום שנהגו להתעטף בטליתות במנחה:

מנא כמתקן ונראה הקמטים מתפשטין דבשנים משום אדם בני בשני לא אבל - אחד באדם                 (יד)

 ואם מקפל על הספסל דינו כמקפל בשנים:

תיקון הקיפול חשוב ואין לקמוט ממהרין ואין קשים הם נתכבסו שלא שכל לפי - נתכבסו לא                  (טו)

 כ"כ עד שיהיה נראה כמתקן מנא:

 (טז) ולבנים - דבצבועים הקיפול מתקן יותר:

התירו לא כזה יפה שאין פי על אף לשבת אחר בגד להחליף לו יש אם אבל - להחליף לו ואין                      (יז)

שחל טוב ביום ומ"מ בסקי"ג. וכנ"ל דאסור ביום בו כלל ללבוש דעתו אין אם וכ"ש לקפלו                  לו

והיינו ביום בו ללבשו דעתו שאין אף ולבנה חדשה היא אם כשפושטו טליתו לקפל מותר                 בע"ש

רע"א בחידושי אבל בא"ר כ"כ מחר לצורך להכין לו אסור הרי דאל"ה תבשילין עירובי                כשעשה

 הוכיח דאף בלא הניח ע"ת שרי אם היא סמוכה לשבת:

בו אין אפילו מותר ולפיכך כלל מתקן כאן ואין קיום שום זה לקיפול שאין - ענין בכל מותר                    (יח)

 אחד מאלו הד' פרטים ואפילו אין דעתו ללבשו בו ביום:

לקפל שלא עצמו על להחמיר שרוצה מי ומ"מ לדינא. האחרונים סתמו וכן - דבריו ונראין                 (יט)

שיציע יותר טוב ולכתחלה לשבת שבת מלילי המטות את מציעין [מחה"ש]. עדיף ודאי               כלל

מגונה דבר והוא בביתו עומדת המטה אם ומ"מ שבת למוצאי משבת מציעין אין אבל                מע"ש

 ובזיון לשבת שיעמוד כך מותר להציע דמקרי צורך שבת [מ"א וש"א]:

 (כ) לצורך השבת - אבל שלא לצורך שבת לא וה"ה דאין כובשין בו בגדים שהוא צורך חול:

וזו קטנה הקדמה להקדים צריך סעיפים השני אלו דברי את לבאר כדי הנה - וכו' מותר                  (לט)

שדרכן מינים שאר ובכל בפשתן ובין בצמר בין שייך ולבון מלאכות מאבות הוא המלבן א)                 היא.

חתיכת שמניח שנוהגין [ומה עי"ז להתלבן והפשתן הצמר שדרך דבר בכל מקרי ולבון               להתלבן

בחוט ושיעורו מלבן] בכלל הוא זה גם שתתלבן כדי מים עליו וזורק בחמה אריגתו לאחר                 פשתן

ג"כ שהסחיטה הסוחטן וכן וחייב מלבן תולדת הוי בגדים המכבס ב) טפחים. ד' ארוך                שהוא

לבגד עורות בין חילוק יש אך בקשין אף וי"א הרכין בעורות שייך דכיבוס וה"ה היא כיבוס                  מצרכי

כיבוסן היא זו במים דשרייתן קיי"ל ובבגדים גמור כיבוס שיהיה עד כבוס מקרי לא                דבעורות

דקי"ל בהא והנה ג) [אחרונים]. צבועים שנא ולא לבנים בבגדים ל"ש מכבס משום               וחייב

דהשרייה הבגד על לכלוך דבר איזה כשיש דדוקא י"א בפוסקים דעות יש כיבוסן היא                דשרייתן

שרייה ע"י כבוס מקרי לא לבישה מחמת הושחר ואפילו לכלוך שם אין אם אבל הלכלוך                 מעביר

יבוא שמא גזירה מדרבנן לשרותן אסור ומ"מ מימיהן את שסוחט או ממש שמכבסן לא אם                 לבד

הוא אם דוקא כ"ז אך כיבוסן היא דשרייתן אמרינן כלל לכלוך עליהם אין דאפילו וי"א                 לסחיטה

המים היו אם ואפילו במפה ומקנחן במים ידיו שנטל כגון לכלוך דרך הוא אם אבל כבוס                  דרך
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דדרך כיבוסו היא שרייתו בזה שייך לא אפ"ה המפה הוטפח קינוחו וע"י ידיו על הרבה                 טפוחים

היא שרייתו אמרינן לכלוך דרך כשהוא אפילו מרובין המים היו שאם עוד מחמירין ויש הוא                 לכלוך

עליהם ישאר שלא עד ידיו לנער יראה במפה לנגבן ורוצה ידיו דכשנוטל סוברים הם וע"כ                 כיבוסו

 רק מעט מים ואז מותר ועתה נבוא לבאר את הסעיפים:

נקרא וזה הלכלוך שיכלה עד מים עליו נותן לכלוך דבר איזה מנעל על כשיש ר"ל - לשכשכו                   (מ)

 שכשוך:

אפילו במנעל כיבוס דסתם משמע זה מלשון והנה המכבסים. כדרך - וכו' שמשפשף               (מא)

אפילו איכא דאיסורא פוסקים הרבה מדעת דמשמע שביארנו הלכה בביאור ועיין ליכא              איסורא

ועיין כיבוס חשש שום בו אין לכו"ע עץ בכלי אך בלבד בשכשוך רק מותר ואינו בעלמא                  בכיבוס

 מה שכתבנו לקמיה בס"ק נ"א:

 (מב) אסור - וחיובא נמי איכא דכיבוס שייך אף בעורות:

 (מג) לכלוך - אפילו רוק בעלמא:

 (מד) לשכשכו - פי' שאסור ליתן עליו מים כלל ואפילו מועטים:

בו דשייך אף מנעל משא"כ וחייב מלבן בכלל והוי כיבוסו זהו שרייתו בגד ר"ל - כיבוסו דזהו                   (מה)

 כיבוס מ"מ שרייתן אין זה כיבוסן אא"כ מכבס ממש וכנ"ל:

משום במרובים אסור ומ"מ לכלוך עליו כשיש אלא כיבוס הוי לא דשריה - מים עליו לתת                  (מו)

מוכח [כן אסור מועטין במים אפילו לכבסו המים בנתינת מכוין דאם ודע יסחוט. דשמא                חשש

 בהדיא בספר התרומה וכן משמע ג"כ בסמ"ג אח"כ מצאתי שכ"כ בא"ר בסימן ש"א ס"ק ע"ז]:

גזרינן לא המים עם זמן כמה ומניחו מימיו על מקפיד שאין דבר הוא ואם - מרובים ולא                   (מז)

 שמא יסחוט בזה כמ"ש סימן ש"א סמ"ו:

ולכן לכלוך עליו שאין בבגד אפילו הוא כיבוסן זהו שרייתן דאמרינן דמה ס"ל - אוסרין ויש                  (מח)

כמ"ש שרי לכלוך דרך הוא הבגד על מים נתינת אם ומ"מ כיבוס משום אסור במועטין                 אפילו

 בסעיף יו"ד בהג"ה ויש לחוש לדעה זו להחמיר בשל תורה:

 (מט) טוב וכו' - אבל מדינא שרי לשתי דעות הנ"ל בהג"ה לקנח במפה וכמ"ש בהג"ה:

דבכל דס"ל ל"ט בסס"ק למעלה שכתבנו מחמירין היש דעת גם לצאת כדי הוא - בכח לנגבם                  (נ)

דאין סוברין מים מעט הוא דאם אלא לכלוך דרך שהוא אף כיבוסו היא זו שרייתו אמרינן                  גווני

כשר דמנהג כתבו לכך מעט מיקרי איזה בקיאין אנו דאין משום אך כיבוס חשש משום                 בזה

 שינגב ידיו בכח:

דרך שאין בהן וכיוצא במפה ודוקא המפה את בהם ומטנף מלוכלכות שידיו - לכלוך דרך                 (נא)

אסור בו הבלועים מימיו על בחול להקפיד שדרך בדבר לנגב אבל הטפוחים המים על                להקפיד

דדוקא שהכריע בפמ"ג ועיין המ"א כ"כ סמ"ו ש"א סימן וכמש"כ סחיטה לידי יבוא שמא                מטעם

וכ"פ כלל לסחיטה חיישינן לא הידים סיפוג ע"י שמצוי כמו מועטים במים אבל מרובים                במים

לכו"ע בו וכיוצא השלחן על מים נשפך אם אבל טעמייהו ע"ש הידים בסיפוג להקל ותו"ש                 הא"ר

 אסור לקנחו בבגד שמקפיד עליו אם הוא מים מרובים שמא יבוא לידי סחיטה:

 (נב) לנגב ידיו - שנוטל ידיו במים ומנגבם בהבגד:
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  שש"כ פרק יא סעיף מא

לקפלן מותר אבל אורחים לכבוד לעשות שרגילים כדרך מיוחדת בצורה נייר מפיות לקפל               אין

 קיפול רגיל. מפית בד שקיפולה נפתח אין לחזור ולקפלה שוב וכמבואר להלן פרק טו סעיף מז.

 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב

על להניחם כדי מיוחדת בצורה כשמקפלם נייר קיפולי הוא לזה שהדומה זמנינו גדולי               וכתבו

שמשחקים נייר קיפולי זה ובכלל וכדומה, מאכל מין לקבל קיבול כלי כמין כשעושהו או                השולחן,

בשבת מלעשותם לימנע יש אלו כל מסויימת, משמעות בעלי שונות צורות לעשות הילדים               בו

ולסתרם לפרקם מותר שבת, מערב עשאום אם אמנם מנא', כמתקן ד'נראה זה איסור               משום

 ולהשתמש עם המפיונים והנייר (כשאין בעצם הנייר איסור מוקצה).

זולת כלל, חשש בו אין מסויימת, ומשמעות מיוחדת צורה ללא סתמי באופן ונייר מפיונים                וקיפולי

הוא מלאכתם וגמר קיבול, כלי מהם עושים אשר וקרטון נייר ומשטחי והזמנות וברכונים               עלונים

 על ידי קיפולן היטב במקום המיועד, שיש בו איסור גם משום מכה בפטיש.

  שש"כ פרק טו סעיף מט

וכן הרגיל. בקיפולו השבת צאת אחרי ויקפלו ויחזור הקודם בקיפולו שלא בגד כל לקפל                מותר

דברי או פלאסטיק ניילון או גומי עשויים בגדים כגון בהם ניכר קיפולם שאין בגדים לקפל                 מותר

הבגד קיפול לעצם כוונתו אין אם כביסתם אחרי שנתייבשו כבסים לקפל ומותר וגרביים               סריגה

גם מותרים אלה וכל במקומו הבגד סידור על להקל כוונתו אלא הקיפול צורת על מקפיד אינו                  וגם

 אם אינו מתכוון להשתמש בבגדים המקופלים בו ביום.

 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב

ניילון מיריעת עשוי ואם בחזקה, ולא בקל לנערו רשאי מימיו, על מקפיד שאין כיון גשם מעיל                  ורק

 (וכן ניילון המכסה כובעו, ללא אריג), רשאי לנער גם בחזקה, כי אין בו כלל איסור סחיטה.

אלא ועפר, מים כמו בתוכו תחובים הנוצות שאין בשבת. הבגד מן הנוצות להסיר מותר אבל                 שם:

אוכל פירורי זה ובכלל סק"ז). (מ"ב עליו ומקפיד בחדש אפילו מותר ולכן מלמעלה,               עומדין

שנפלו דקים לכלוכים מיני ושאר דקים, קיסמים עור), (קילופי קשקשים שערות, חוטים,              (יבש),

ורשאי ועפר, כאבק בו נבלעים ואין לבגד, דבוקים שאינם כיון בשבת, להסירם מותר הבגד,                על

 לסלקם בידו ואף בשרוול בגדו או במטלית בנחת, אבל לא במברשת המיועדת לניקוי בגדים.

 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב

 יג. טעם איסור 'הכנה משבת לחול', והאם מותר על ידי נכרי

ואיסורו שבת. למוצאי משבת מציעין אין אבל וכו' לשבת שבת מלילי המטות מציעין סקי"ט:                מ"ב

טעמים ושני האיסור. בכלל כן גם מצוה לצרכי הכנה ואפילו לחול', משבת 'מכין משום                מדרבנן

ב. וצער. לטורח ולא ניתנה לעונג ושבת לצורך, שלא בשבת שטורח משום א. זה. באיסור                 נאמרו

 משום 'זילותא דשבתא', שנראה כמזלזל בקדושת היום כשמכין בו לצורך מחר.

בשבת ממעשיו וליהנות להשתמש נמלך כן ולאחר החול, ימות עבור משבת והכין עבר               ואם

שבת, לכבוד טירחתו היתה דבר של בסופו כי הראשון, הטעם לפי מעשיו לתקן לו הועיל                 גופא,

49 
 



מחר, לצורך כוונתו היתה עשייתו בעת כי השני, הטעם לפי שעשה מה על כפרה צריך עדיין                  אך

 וזלזל בכבוד השבת.

מצוה לצורך או הפסד ובמקום נכרי, ידי על לחול משבת להכין מותר אם הפוסקים דיעות                 ונחלקו

לצרכיו פנוי זמנו שיהיה כדי היהודי, ציווי בלא עושהו מעצמו הנכרי ואם להתיר, יש                ודאי

 האישיים במוצאי שבת, לדברי הכל אין צריך למנוע בעדו.

 טו. להכין משבת זו לצורך שבת הבאה

מותר האם באחרונים והסתפקות חקירה ומצינו שבת. למוצאי משבת מציעין אין אבל              שם:

טוב יום לצורך ראשון מיו"ט או הבאה, שבת לצורך זו משבת והכנה טירחא פעולות                לעשות

הפסד ובלא בקל באפשרותו וכשיש ולכאן, לכאן ראיות ישנם והראשונים חז"ל ובדברי              אחרון,

 לעשותו בימות החול, בודאי הסברא נותנת לומר שימנע מכך בשבת.

 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב

התועלת ואפילו בשבת עשיה שהתירו אופנים כמה עוד מצינו הפוסקים בדברי העיון לאחר               והנה

 מעשייתו הוא בימות החול, ולתועלת המעניינים נסכם הדברים אחת לאחת.

ואפילו פסידא, מיני ושאר יגנב, או הדבר שיתקלקל חשש שיש במקום דהיינו הפסד. במקום                א.

מלאכה סרך בו יהיה שלא (ובזהירות פעולה לעשות התירו שיכחה, חשש או רוחני               הפסד

 האסורה בשבת), אפילו יש בה טורח, הגם שאין לו שום תועלת מעשיה זו בשבת גופא.

הפסד במקום גם מקומות, בכמה והפוסקים השו"ע מדברי שמוכח מה לפי כי לדעת, יש                אמנם

דרך לו ואין גדול מהפסד להציל צריך אא"כ מרובה, טירחא ולא מועט טורח אלא התירו                 לא

לא נכרי ע"י יוכל ואם יתירה, טירחא אפילו מותר שאז בשבת, יטרח אא"כ להציל כיצד                 אחרת

 יעשה ע"י ישראל.

רשאי רחוקה, אפשרות ואפילו בשבת. גם מעשייתו תועלת לו שיהיה אפשרות שיש כל               ב.

להקל, אין יתירה בטירחא בזה שגם אומרים ויש ממנה, יהנה לא שלמעשה אפילו               לעשותה,

ימות לצורך כוונתו עיקר אפילו מותר ואז בשבת, גם מעשייתו תועלת לו שיהיה השערתו                אא"כ

 החול, ובלבד שלא יאמר זאת בפיו.

בו מעשייתו יהנה שלא ודאי יודע אפילו פעולה לעשות רשאי מצוה ולצורך הדחק ובשעת                ג.

 ביום, ובתנאי שלא יהא ניכר שעושה לצורך הלילה ולא יאמר זאת בפיו.

לעשותו מותר שבדבר. הצורך על שחושב ובלא טירחא בלא הרגל מתוך שעושה דבר כל                ד.

לצאת סמוך ואפילו לימודו, בגמר ספר להחזיר כגון החול, בימות מעשייתו התועלת              אפילו

אלא לו יצטרך לא אפילו ביתו של מפתח בכיסו ליטול לביתו, הכנסת מבית להחזירו ואף                 השבת,

וגם ומיניו, הלולב מחזיר סוכות של טוב וביום התפילה, בגמר לביתו הטלית מחזיר וכן                בלילה,

לומר לא יזהר בהם וכיוצא אלו בכל גם אמנם בזה, כיוצא וכל יכמושו, שלא כדי לעטפם                  רשאי

 שעושה זאת לצורך ימות החול.

  שש"כ פרק יד סעיף לז
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מניר העשויות (אלו לחות בממחטות הידים או הפנים את לנגב או תינוק ולקנח להקל מקום                 יש

יסחטו לא במעשהו אז כי בחוזק יקנח לא ואף הממחטה את בידים יסחט שלא ובלבד מבד)                  ולא

 הנוזלים ולכן אין בזה משום איסור סחיטה.

 פסקי תשובות אורח חיים סימן שב

ומותר עליו, מקפיד שאין כיון וכיבוס, ליבון דין בו שאין האחרונים גדולי כל הסכימו נייר:                 ולענין

 להרטיבו ולהשרותו במים ושאר משקין, ולקנח בו נוזלים, אך מכל מקום איסור סחיטה יש בו.

ידי על הוא בהן השימוש שמטרת כיון למיניהן, לחים' 'מגבונים ב בשבת להשתמש לענין                ולכן

הספוג הנוזל כשאין להתיר הכותבים ויש סחיטה, איסור משום בזה יש מהם, הנוזלים               סחיטת

שלא כשמקפיד הרבה ברטובים גם להתיר הכותבים ויש להטפיח', מנת על 'טופח בגדר               בהם

מכל המקילין, על לגעור בידינו אין כי אם ולכן בקל, מקנח אלא לסוחטו, מנת על הנייר                  לדחוק

אלא בהם, להשתמש ולא להחמיר והנכון מהראוי סחיטה, באיסור ליכשל יכול שבקל כיון               מקום

 אם כן ירטיב קודם לכן במים את המקום שרוצה לקנח.

  ילקוט יוסף

[ובלבד לחה. בממחטה צרכיו שעשה תינוק בנחת בשבת לקנח שמותר אומרים יש              לז:

ליה דניחא אחר תורה, לאיסור לחוש יש מבד, העשויה לחה וממחטה שבת]. מערב               שיפרידנה

לברר ויש מבד, ממחטה עושים לא שכיום הטוענים ויש שבממחטה. הלחות עם              בקינוח

שהרי לחה, כשהיא בה לקנח שלא להחמיר יש מבד, עשויה הממחטה אכן ואם בדבר,                המציאות

עמ' תשס''ד ב' [שבת דאורייתא. חשש בזה יש סי''ח) שכ (סי' מרן ולדעת זו, בסחיטה ליה                  ניחא

 תרפח]. ומותר להרטיב נייר טואלט ולקנח בו בנחת בשבת, ואין בזה חשש סחיטה.

  ילקוט יוסף

כתם, עליו שיש בגד ולכן התורה. מן ואסור מלבן, תולדת הוא הרי בשבת, בגדים המכבס                 א:

והן מים, ידי על הן בשבת בגד לנקות ואסור הבגד. כל את מכבס שאינו אף במים, לנקותו                   אסור

הצבוע לבגד שחור בגד בין בזה הבדל אין וכן וכדומה. טלאק, אבקת נתינת או שפשוף ידי                  על

לנקותו אסור הבגד, ניקיון על מקפיד אינו אם וגם ישן. לבגד חדש בגד ובין צבעים,                 בשאר

  בשבת. אלא יעביר עליו את ידו, או יקנחו בסמרטוט יבש, אבל לא ישפשף.

מותר בשבת, שלג או גשם עליו וירד כלל, בד בו ואין סינטטי, מחומר או מניילון העשוי בגד                   ז:

כלל, בד בו ואין ארוג), (שאינו פלסטיק או מניילון העשוי גשם מעיל ולכן בחוזקה. אפילו                 לנערו

כאן ואין בו, נספגים המים שאין שעליו, המים מן בשבת בכח לנערו מותר הגשמים, מן                 שנרטב

 חשש סחיטה.

המטות את מציעין אין אבל לשבת. שבת מליל המטות את ולסדר השמיכות את לקפל מותר                 יט:

כיון מקום מכל בשבת, המטה על לישן שיוכל כדי ביום שהות יש אם ואף שבת, למוצאי                  משבת

דעתו ואם ואסור. לחול משבת כמכין הוא הרי שבת, למוצאי עד המטה על לישן דעתו                 שאין

דבר והוא בבית, עומדת המטה אם וכן מטות. עשר הן ואפילו לסדרה, מותר המטה, על                 להסב

 מגונה וביזיון לשבת שהמטה תעמוד כך, מותר להציע המטות, דזה מיקרי צורך שבת.
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קודם יכולתו, כפי המים את מהם להסיר כדי בזו זו בכח לנגבם טוב בשבת, ידיו הרוחץ                  לג:

שטבל מי וכן בזה. להקל נהגו רבים ולכן ההלכה. מעיקר חיוב זה אין אך במגבת.                 שיקנחם

טוב בזה], מקילין שאנו [למנהגינו בשבת, צוננים במים גופו כל שרחץ מי או צוננים],                [במים

אינו זה וגם במגבת. יתנגב כך אחר ורק ינטפו, גופו שעל שהמים כדי רגעים איזה                 להמתין

''שרייתו בזה לומר שייך לא ליבון, דרך זה שאין כיון בניגוב, נרטבת שהמגבת שאף הדין,                 מעיקר

 זהו כיבוסו''. ומ''מ טוב להמתין כנז'.
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 הלכות איפור והתייפות בשבת
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שג סעיף כה

בשבת, לכחול אסורה זה ומטעם צובע. משום פניה, על סרק בשבת שתעביר לאשה               אסור

  ומטעם זה אסורה לטוח על פניה בצק, דכשנוטלתו מאדים הבשר.

 סעיף כו

ויש הגה: שערה. לחלוק יכולה אבל קליעתה, להתיר ולא בשבת, שערה האשה לקלוע               אסור

באצבע אבל כלי, ע"י לעשות לאסור נהגו וכן . השייטי"ל לעשות דהיינו שערה, לחלוק                אוסרים

  בעלמא נהגו להקל.

 סעיף כז

אבל שערות. יעקרו שלא שא"א חזיר, משער שעושים אותו ואפילו בשבת, במסרק לסרוק               אסור

 מותר לחוף ולפספס ביד (ב"י).

 משנה ברורה סימן שג

אף ומשמע סרק בו שיש בבגד פניה תקנח שלא איתא ובתוספתא אדום צבע הוא - סרק                  (עט)

את ליפות בכך דרכה דאשה כיון הדבר וטעם הוא רישא פסיק לצביעה מתכוונת דלא גב                 על

סוף כמ"ש צובע מקרי לא בכך דרכו שאין איש אבל כצובע שפיר מחזי פנים צביעת ע"י                  עצמה

האכילה בעת וידיו פניו דצובע גב על אף הצובעים פירות ושאר תותים לאכול דמותר ש"ך                 סימן

האדם עור על מדאורייתא צביעה דאין דרבנן אלא אינו ג"כ אשה ע"פ סרק העברת אפילו                 ומ"מ

 ועיין בבה"ל:

 (פ) לכחול - עיניהם:

במיני ומעורב מהותך בחלב שערותיהם להחליק איסור דבר שנוהגין ויש - פניה על לטוח                (פא)

וראוי ממרח משום בזה שיש דנראה מחטאת להם וחוששני פומאד"ה בלשוננו שקורין              בשמים

 להזהיר בני ביתו ע"ז [מאמר מרדכי]:

כמ"ש אורג משום חייב בתלוש נימין הקולע אבל לבנין דדמי משום מדרבנן - לקלוע                (פב)

להתקיים סופה דאין ועוד בראשו מחובר דהוא משום אריגה חשיב לא בשער והכא               הרמב"ם

נכרית פאה שער והקולעת במחובר כ"ז והנה התוספות]. בשם וש"א [מ"א לסתירה              שעומדת

סופה דאין נימא אם דאף אורג משום עכ"פ אסור בונה משום בזה דאין אף פארוק]                 [שקורין

 להתקיים עכ"פ מדרבנן מיהו אסור ומ"מ נראה דאין כדאי למחות במקום שלא ישמעו לנו:

 (פג) ולא להתיר קליעתה - דדמי לסותר:

דאינה כיון ס"ל דמקלת ראשונה והדעה תלישה חשש משום - שערה לחלוק אוסרין ויש                (פד)

 מתכוונת לזה ולאו פסיק רישא הוא:

 (פה) אסור לסרוק - משום תלישת שער הגוף דהוי תולדה דגוזז:

ובגמרא רישא פסיק דהוי אסור ג"כ השער לתלישת מכוין אינו אם אף וע"כ - וכו' שא"א                  (פו)

מתכוין לגמרי] נעקרו לא ועדיין קצת שנתלשו [היינו המדולדלין נימין להשיר הסורק דכל               איתא

לא אם אסור ג"כ רישא פסיק שאינו רך במסרק דאפילו מזה ונ"מ שערותיו היטב להפריד                 כדי
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לסרוק מקילים אנשים ראיתי יעקב ישועות בספר כתב הנ"ל. הנימין להשיר מכוין שאין               באופן

נפש בשאט לעבור רואות שכך לעינים ואוי אצלם כהיתר הדבר נעשה וכמעט בשבת               ראשם

ומה עכ"ד מוסר ויקחו ישמעו אולי ע"ז להזהיר בעירו חכם לכל ומהראוי בידים שבת                לחלל

ההיתר באופן לעשות יכול הלא חבריו בפני יתגנה שלא כדי שערותיו לתקן שמוכרח               שמשיבין

איסור יעבור ולמה ביד שערותיו ולפספס לחוף יכול הלא כ"ז ומלבד בסקפ"ז כדלקמיה וגם                כנ"ל

 חמור כזה בידים:

חזיר משער העשוי בכלי הראש שער את מעט לתקן מותר ומ"מ - שערות יעקרו שלא                 (פז)

שיהיה ונהגו בזה אף אסור ובמסרק שרי מעט לתקן אבל שער דמשיר בו אסור לסרוק                 דדוקא

 הכלי העשוי משער חזיר מיוחד לשבת כדי שלא יהיה מחזי כעובדין דחול:

בידו שערו על חופף איתא וברמב"ם מזו. זו שערותיו בידיו שמבדיל היינו - ביד ולפספס                 (פח)

ועיין ישיר שלא ואפשר להשיר כונתו אין שהרי חושש אינו עי"ז שער נפל אם ואף בצפרניו                  וחוכך

 לקמן בסימן שכ"ו ס"ט ויו"ד ובמ"ב שם שלא יחוף בדבר שמשיר שער ודאי:

  שו"ת מאמר מרדכי כרך ד הלכות שבת סימן נא שימוש באיפור שלא מתקיים

  שאלה: האם מותר להשתמש בשבת באיפור שנשאר רק לכמה שעות?

כך הפנים על אותה לפזר שאפשר אבקה, פודרה, לייצר רצו מצרפת יצרנים כמה האחרון                בזמן

הזאת, האבקה את לנו והראו בארץ כאן והיו זמן. הרבה תשאר ולא שעתיים או שעה                 שתשאר

  וראינו שלשעה שעתיים היא כן מתקיימת.

לצבוע מתכוונת הרי האשה אבל עראי, צביעת היא השבת לכל מתקיימת שלא שצביעה אף                ולכן

ללא אבקה אולם, שעתיים. שעה רק מתקיים זה אם גם אסור ולכן הזו, באבקה שלה הפנים                  את

היא עוד כל מותר מהדין שלה, הקמטים את לכסות בכדי הפנים על אותה מפזרת שהאשה                 צבע,

  בהגדרת אבקה ולא משחה.

ברכות" ב"שבע חתנים של בסעודה כן ועל שבת, ביום מיוחד פנים מאור שיש אומרים                חז"ל

יתירה נשמה יש כן ועל חדשות". "פנים נקראת: שבת כי חדשות", "פנים כשאין גם לברך                 אפשר

  בשבת, ויש גם לאשה נשמה יתירה בשבת!

של פניה את מאירה היא השבת של פנים מאור אותו יתירה, נשמה אותה חכמנית: אשה                 ואמרה

 אשה ללא כחל וללא סרק.

 קצור שו"ע ילקוט יוסף

יש אבל המתקיים. דבר שאינו כיון פניה, על צבעונית פודרא אבקת בשבת לתת לאשה                ז- מותר

יש איש החזון ולדעת המתקיים. בדבר בהיר צבע שהוא הפנים, על סרק בהעברת               להחמיר

שמשחה שכוונתו כל המג''א לדעת אבל קרם. או במשחה מעורבת תהיה לא שהפודרא               להקפיד

למרוח לו אסור כבריא, והולך המתחזק אדם אך ממרח. איסור בזה אין האדם, בגוף                תבלע
 משחה על הידים, משום איסור רפואה בשבת, כל שניכר שעושה כן לשם רפואה. 

יום, מבעוד צבועות היו השפתיים אם וגם טוב, ויום בשבת השפתיים את לצבוע לאשה                ח- אסור
  אסור לחזור ולצובען בשבת ויום טוב. 
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האכילה ידי שעל אף הצובעים, פירות ושאר אדום, ולפת תותים בשבת לאכול לאשה               ט- מותר
  היא צובעת את השפתיים. 

שקופה. ללקה צבעונית לקה בין בזה הבדל ואין בשבת, הצפורניים על לקה לתת לאשה                י- אסור
  אך אין לאשה להסיר את הלקה מעל צפורניה בשבת. 

שעל פי על שאף וידיה, פניה על בושם מי או ורדים מי טוב וביום בשבת לתת לאשה                   יא- מותר

להקל ויש זה. איסור שייך לא אדם בבשר מקום מכל בשבת, בבשרה טוב ריח מולידה זה                  ידי

לחוש ואין הבקבוק. פקק על לחיצה ידי על החדר בחלל מתפזר שהריח בושם בבקבוקי גם                 בזה

התפלה בשעת בשבת אירע אם ולכן ואוכל. פסולת של תערובת כאן שאין זורה, לאיסור                בזה

שמחת בשבת יש כאשר להקל ונהגו ביהכ''נ. בחלל אויר ממטהר טוב ריח לפזר מותר רע,                 ריח

אלא אינם בזה והנזהרים לתורה. העלייה קודם בושם מי הידים על מזלפים מצוה, בר או                 חתן

בושם, או ורדים מי שם לתת להקל מקום יש הזקן או הראש בשער ואף מעשה. ואנשי                  חסידים
  אך אין לזלף מי בושם על מטפחת או על בגדים, משום איסור מוליד ריח טוב בשבת. 

אסור וכן קליעתה. להתיר ולא צמות], לעשות [כדי בשבת, שערה את לקלוע לאשה               טז- אסור

כמו מגולגלות יהיו שהשערות הגורמות מיוחדות סיכות בהנחת השערות את בשבת             לקלוע

או ביד, ולתקנן המפוזרות השערות את לקבץ מותר אבל גודלת]. כעין [דהוי קטנים,               בקבוקים
  לקשרן בסרט גומי או בקשת וכדומה. 

כדי בשבת אותן ומפרקין שבת, מערב בשערותיהן אותם נותנות שהנשים מיוחדות             יז- סיכות

חשיב ולא בשבת, הסיכות את להסיר להן מותר תלתלים, קצותיהן מסולסלות יהיו              שהשערות
  כמתיר קליעתה, מאחר שכבר נתפס הסלסול. 

בגדים במברשת השער את להחליק מותר אבל בשבת. במסרק להסתרק מדרבנן             יט- אסור
  רכה, או ביד. 

 שו"ת יחוה דעת חלק ד סימן כח

נתינת גם לאסור להוסיף אין אבל להחמיר, ערוך השלחן מרן פסק אלא לנו אין שאנו פי על                   ואף

יש ולכן שפתים. ואודם סרק העברת כמו בפנים, נדבקת אינה וגם כלל, מתקיימת שאינה                פודרא

לרבינו וראה קרם. או במשחה מעורבת תהיה שלא ובלבד צבעונית, גם פודרא נתינת               להתיר

על יתגנו שלא מטעם כזה, בנידון להקל שהתחשב שנ"ד), (סימן הראב"ן נתן, בר               אליעזר

עבודה במסכת כמבואר המיקל, אחר הלך סופרים ובשל בכך. הרגילה לאשה בפרט              בעליהן,

 זרה (דף ז' ע"א). וכן פשט המנהג להקל והנח להם לישראל.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קיד

  להתקשט לאשה בליפסטיק /באודם/

ומאיסור ממחק מאיסור טעמים משני אסורה הנה בליפסטיק, להתקשט לאשה מותר אם              ובדבר

מדין פניה את לצבוע לאשה אסור וכן צביעה. איסור עכ"פ יש ממחק שליכא לח הוא ואם                  צביעה

איסור בזה אין כלל מתקיים שלא הפנים על לבן /האבקה/ הפאודער את לזרוק אבל                צביעה

 צביעה.

  שש"כ פרק יד
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או קעא במשחה מעורבת איפור אבקת בפודרה וביו"ט בשבת להשתמש האשה אסורה              סה:

עור אל היטב מתדבקת אינה אם גם הפנים על איפור פודרת לתת שלא נכון ואף סבון                  בפודרה

 הפנים.

אינו לנצבע דבוק אינו שהצבע דכל כ ס"ק ריש בבדה"ש קמו סי קצוה"ש עיין קעג: הערה                  שם

וע"ש זצ"ל אויערבך הגרש"ז דעת וכ"ה אוסר קיד סי ח"א או"ח אג"מ בשו"ת אולם צביעה                 בגדר

מפקפק זצ"ל והגרש"ז מותר כלל נדבקת ואינה הפנים על האבקה את זורקין רק דאם                באג"מ

יש ראשונים כמה שלדעת ובפרט להתיר מנלן מועט לזמן אפי לצביעה שמכוין דכל בזה                גם

מסתבר הרי כך פניהן לצבוע נשים שדרך כיון איפור ופודרת מתקיים בשאינו גם תורה                איסור

 דכתיבה בכהאי גוונא ודאי אסור ומנ"ל להתיר בצובע.

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נח עמוד א

בפני כקוף - אדם בפני חוה אדם, בפני כקוף - חוה בפני שרה אדם, בפני כקוף שרה בפני                    הכל

דרב) שופריה דרב, שופריה (מעין כהנא דרב שופריה אדם. בפני כקוף - שכינה בפני אדם                 אדם,

אבינו דיעקב שופריה אבינו, דיעקב שופריה מעין אבהו דר' שופריה אבהו, דרבי שופריה               מעין

 מעין שופריה דאדם הראשון.

 רש"י בראשית פרשת וירא פרק כא פסוק יב

 (יב) שמע בקולה - למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות:

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג עמוד א

קרחה בן יהושע רבי כהדסה. בינונית, אלא היתה קצרה ולא ארוכה לא אסתר אומר: עזאי                 בן

 אמר: אסתר ירקרוקת היתה, וחוט של חסד משוך עליה.

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד א

[רחב הש"ס: +מסורת רחב) (ואביגיל, שרה בעולם: היו יפיפיות נשים ארבע רבנן:              תנו

 ואביגיל]+, ואסתר. ולמאן דאמר אסתר ירקרוקת היתה - מפיק אסתר ומעייל ושתי.

 אור חדש למהר"ל על פרק ב

האומות כל על מולכת להיות אותה הש"י נתן אסתר כי לומר בא היתה ירקרוקת שאמר מה                  וכן

כי אמר ולכך סופו עד העולם מסוף שהוא הזה למלכות הוא וראויה הכל אל שייכית שיהא                  עד

ויש הכל אל שייך הבינוני כי הלבן ובין השחור בין בינונית ג"כ שהוא ירקרקות וכן בינונית                  היתה

 להבין אלו דברים נאמרים בחכמה מאוד.
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 הלכות דיבור וממצוא חפצך
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיג עמוד א
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דרבי הא וכי חול. של כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא - וכבדתו דרכיך, מעשות                 וכבדתו
חול. של כהילוכך שבת של הילוכך יהא שלא - דרכיך מעשות מכבדותי. למאניה קרי                יוחנן
שבת של דבורך יהא שלא - דבר ודבר מותרין. שמים חפצי אסורין, חפציך - חפצך                 ממצוא

 כדבורך של חול. דבור - אסור, הרהור - מותר.
 תוספות מסכת שבת דף קיג עמוד ב

לר"ת נראה ואין וממכר מקח כגון בקונטרס פי' - חול של כדבורך שבת של דבורך יהא                  שלא
אימא ליה הוה יוחי בן ר"ש רבה בויקרא כדאמר ר"ת אומר אלא חפצך ממצוא נפקא כבר                  דהא
לדבר כך כל שאין משמע שתקה הוא שבתא אימא לה אמר סגיא מישתעיא דהות                סבתא

 בשבת כמו בחול וביר' אמרי' בטורח התירו בשאלת שלום בשבת.
 תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק טו

ממאמר. שבות את אף ממאמר. שבת הוא ברוך הקדוש מה כה'. שבות לה' שבת                אר"א
במוצאי לגדרו וחשב אחת פירצה שם וראה בשבת בכרמו לטיול שיצא אחד בחסיד               מעשה
לו זימן הוא ברוך הקדוש לו פעל מה עולמית. גודרה איני לגדרה וחשבתי הואיל אמר                 שבת
אמר ימיו. כל מתפרנס היה וממנה ניזון היה ממנה וגדרתא לתוכה ועלת נצפה של אחת                 סוכה
לאימיה חמי הוה כד רשב"י בא בר חייא א"ר בשבת. שלום לשאול התירו מדוחק חנינא                 רבי

 משתעיא סגין הוה אמר לה אימא שובתא היא.
 ילקוט יוסף שבת ב הערות סימן שז, סעיפים א-יא - דיני שבת התלויים בדיבור

יהא שלא דבר ודבר שכתבו הנ"ל הדיעות כשתי תפסו שז סימן ריש ערוך והשלחן                והטור
פלונית סחורה או למחר אעשה פלוני דבר לומר אסור הלכך חול של כדיבורך שבת של                 דיבורך
כשיטת וזה להרבות אסור בטלים דברים בשיחת ואפילו רש"י כפירוש וזה למחר              אקנה
לדינא העיקר שתפסו דנראה והוסיף, ב'), אות שז (סימן השלחן בערוך כתב וכן               התוספות.
כן לעשות אדם לכל שראוי חסידות ממדת זהו ובירושלמי, במדרש שאמרו ומה רש"י,               כדעת
עונג חידושים ודברי שמועות שסיפור אדם ובני שכתב, הרמ"א מדברי לזה וראיה שבת.               לכבוד
שיתענג כדי לאומרם אסור מתענג שאינו מי אבל בחול. כמו בשבת לספרם מותר להם,                הוא
למי התיר איך הכי לאו דאי הדין מעיקר אסור דאינו לומר צריך כרחך ועל חבירו.                 בהם
ודאי אלא בשבת, חול של בדיבור שמתענג למי דבר ודבר איסור נתיר אטו בכך,                שמתענג
ולכן וחסידות, לחומרא היינו התוספות ופירוש רש"י, כפירוש היינו דבר ודבר פירוש              דהעיקר
בזה שהחמיר הקדוש מהזוהר הביא שו) (סימן לאלפים חסד בספר גם שמתענג. למי               שרינן
מוכרח, הוא וממקומו בשבת. בטלים דברים שמדבר מי על נאמר מחלליה כי ואמרו               מאד,
יוצרינו שציונו נמצא שבת. השביעי וביום וגו', ימים ששת כי תשבות השביעי וביום כתיב                שהרי
עלתה שכך לדור ואוי נעשו, שמים ה' בדבר דכתיב מדיבור, שבת והוא כשביתתו,               לשבות
מהשרידים. איזה וגם הארץ, מעמי לרבים גמור כהיתר נעשו חמורים איסורים שהרבה              בימיו,
ישמור נפשו שומר מהן, כא' זה וגם מישראל. איסורן תורת נשתכחה כי בעד, יכפר הטוב                 וה'
בקיצור אם כי ההכרחי, אפילו לדבר שלא והמחמיר יתרים, דברים בשבת מלדבר ולשונו               פיו
שמועות שסיפור אדם בני הדין פי שעל ונהי ברכה. עליו תבא לחכם ורמז הקודש                ובלשון
ואם הדבר, טוב לא מקום מכל לספרם, להם שמותר אומרים יש להם הוא עונג חידושים                 ודברי
קודש. בשבת וכמה כמה אחת על ליצים, מושב זה והרי בטלים, דברים איסור עון גדול                 בחול
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לחבירו לספר שאסור שכן וכל חבירו, שיתענג כדי לספר אסור מתענג שאינו מי פנים כל                 ועל
 איזה דבר שמצטער בו, או שמצער את חבירו.

 פלא יועץ ערך שבת
גדול אמנם ענג, קוראי שבת שומרי קדושים, ישראל דרובא רובא יתברך, לאל תהלות               והנה
ורחמנא בשבת, חול דברי מלדבר נזהר שלא מי יש כי בעוכרנו, היו אשר שתים על                 הכאב
על תתענג אז הדבור תשמר אם כי ה', על תתענג אז יד) (שם לה וסמיך דבר. ודבר                   אמר
דברי שהמדבר יאמינו ולא יבינו ולא ידעו לא העם והמון יצמיח. מהרה דוד צמח ואת                 השם,
כי תשבת השביעי וביום כתוב שהרי ממקומו, מכרע והדבר שבת, חלול חשוב בשבת               חול
לא והוא הוא, ששבת כמו שנשבת יוצרנו שצונו נמצא שבת, השביעי וביום וכו' ימים                ששת

 שבת אלא מדבור דכתיב בדבר ה' שמים נעשו:
 תניא קונטרס אחרון על כמה פרקים

היעוצה עצה לזאת לו. כראוי להתענות ואחד אחד בכל כח אין הדור חלישות מחמת                ולהיות
כל על מוטל לכן דייקא. כהלכתו עוונותיו. כל על לו מוחלין כהלכתו שבת השומר כל                 כמארז"ל
בטילה שיחה שום לשוח שלא מאד יזהר וגם לשבתא. רבתא בהלכתא בקי להיות ואחד                אחד
הוא מהשבת וחיצונית וחיצוניות פנימיות יש המצות בכל כי לי"ח זאת מודעת בהיות               ח"ו.
היא השבת ופנימית גשמיים. וארץ שמים מעשות ה' ששבת כמו גשמיית מעשיה              שביתה
זכור. בחי' היא וזו אלקיך לה' שבת כמ"ש אחד בה' לדבקה ובת"ת השבת בתפלת                הכוונה
שנבראו מאמרות מיו"ד ה' ששבת כמו גשמיים מדיבורים השביתה היא בפנימיות שמור              ובחי'

 בהם שמים וארץ גשמיים כי זה לעומת זה כו':
 תולדות יעקב יוסף קונטרס אחרון

והקשה. א). קכז (שבת שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה ביאור ממורי שמעתי               עוד
הכנסת גדולה מ"מ וכו', לה"ר ספורי או תורה ביט[ו]ל הוא אורחים הכנסת שלפעמים               והעולה,

 אורחים.
 פסקי תשובות אות ד

בדברי דווקא להתענג הכי בר האורח ואין ובנעימים בטוב שירגיש אורח לענג מתכוין               ואם
כל וכן ליהדות רחוקים קירוב זה ובכלל בדיבורים להרבות ורשאי מצוה כלדבר זה הרי                תורה
לעודד שכן וכל וידידיו וקרוביו ביתו לבני וביותר ועידוד חיזוק לדבר ומצפה זקוק אשר                איש
לבם להשיח כדי הא ועל דא על עמם ולשוחח חולים או ונדכאים יום קשיי אנשים                 ולחזק

 מטרדתם ודאגתם ודאי מצווה קא עביד וביותר בשבת שאסור להיות בעצבון ובשברון רוח.
במיעוט נזהרים אינם אשר וקטנים ונשים תורה בני אינם אשר לאנשים גם זכות לימוד                ומכאן
כי בהפסדם שכרם ויצא רוח ושברון עצבון לידי יבואו הדיבור בחסרון כי בשבת בטילה                שיחה

 העצבות אסורה בשבת ושבת לעונג ניתנה ולא לצער.
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז סעיף א

אעשה פלוני דבר לומר: אסור הלכך חול; של כדבורך שבת של דבורך יהא שלא : דבר                  ודבר
וב"א הגה: להרבות. אסור בטלים דברים בשיחת ואפילו למחר, אקנה פלונית סחורה או               למחר
שאינו מי אבל בחול; כמו בשבת לספרם מותר להם, עונג הוא חדושים ודברי שמועות                שסיפור

 מתענג, אסור לאומרם כדי שיתענג בהם חבירו.
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 משנה ברורה סימן שז ס"ק א
איסור רק הוא אם ואפילו בשבת לעשותו שאסור דבר הוא אם ודוקא - למחר אעשה                 (א)
אבל למחר אעשה לומר אסור וכה"ג ס"ת כתיבת כגון מצוה דבר דאפילו שכתבו יש                דרבנן.
נכון ומ"מ שרי מצוה לדבר דכל וסוברים עליהם חולקים יוסף וברכי מרדכי במאמר וכן                בא"ר
שרי לכו"ע אז בדבר שיתרשל מתיירא ואם היום בדבורו לזה צורך כשאין להחמיר               לכתחלה
בשביל בשבת יהודי האינו לעכב אסור בתו"ש]. [שם כנדר הוי לגבוה דאמירה נפשיה               לזרוזי
הא"י עכבת לא מדוע לשופט בחול אח"כ לומר יכול אבל חפצך ממצוא בכלל הכל דזהו                 החוב
שיש מי מתיר קמ"ו סימן הב"ח ובתשובת לו כשיזדמן הבאה לשבת ויעכבנו שיבין כדי                בשבת
לילך מותר עוד ישוב שלא ואפשר העיר מן ילך שהוא לו נודע ובשבת האנס אצל חוב                  לו
אצל תפוס שהיה יהודי אינו גזרו. לא פסידא דבמקום שיפרענו השר אצל עליו לקבול                בשבת
ויניח יהודי מאינו ערבות שיקבל להשופט לומר יוכל לו חייב שהיה יהודי בשביל               השופט
יהודי אינו אם רמ"ד סימן בא"ר כתב [אחרונים]. בערכאות שיכתוב לו יאמר לא אבל                התפוס
ואסור הא"י. לחבירו בשבילו שיתן כדי אליו להתראות יכול בשבת יסע שמא וירא לו                חייב

 לעכב נכסי ראובן ביד שמעון בשבת [אחרונים]:
דברי בהם אין וגם כלל ולעסקים מלאכה לעשיית זכר בהם שאין היינו - בטלים דברים                 (ב)

 גנאי וקלות ראש דאל"ה אפילו מעט אסור:
 (ג) עונג להם - ואסור לספר בשבת איזה דבר שמצטער בו:

אכילה כמו גמור עונג שהוא בדבר דאף בזה הרבה מלהמשיך יזהר ומ"מ - וכו' מותר                 (ד)
בימות בתורה עוסקים שאינם דלאלו הרבה להמשיך דאין ר"צ בסימן מבואר ושינה              ושתיה
איתא ג"כ השבוע ימות כל בתורה היגעים לת"ח ואפילו לד"ת עיקרו שבת ניתן               החול

 באחרונים שלא ירבו בו יותר מדאי משום בטול תורה:
שהם במה מתענג הוא ואם חבירו בשביל דבר ודבר על לעבור לו דאין שיתענג- כדי                 (ו)

 מתענגים אפשר דיש להקל:
 שערי תשובה סימן שז

שו"ת בשם ומ"ש הבר"י דעת נראה וכן מותר מצוה דלדבר חולק ובא"ר עבה"ט אעשה.                [א]
בשבת בספר לקרות שאסור רדב"ז בשם בר"י וכ' כה"ג קס"ב סי' יעב"ץ בשאילת עיין                הב"ח
יגיה טעות ימצא ואם לקרות מכוון אם אבל למחר, אותו להגיה הגה הצריך מקום להכיר                 כדי

 למחר מותר:
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז סעיף טז

אסור מלחמות, ספרי וכן עמנואל, ספר כגון חשק, ודברי חולין שיחת של ומשלים               מליצות
תפנו אל משום ועובר א), א, (תהילים לצים מושב משום אסור בחול ואף בשבת; בהם                 לקרות
יצר מגרה משום תו איכא חשק, ובדברי מדעתכם; אל תפנו לא ד) יט, (ויקרא האלילים                 אל
ונראה הגה: הרבים. את מחטיאים המדפיסן, לומר וא"צ שהעתיקן, ומי שחיברן ומי              הרע;
לע"ז, בלשון כתובים אם דוקא היינו מלחמות, וספורי חולין בשיחת לקרות דאסור הא               לדקדק
 אבל בלשון הקודש, שרי. (וכנ"ל מלשון שכתבו התוספות פרק כל כתבי, וכן נהגו להקל בזה).

 משנה ברורה סימן שז
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שמהם יהודה ושבט כהן ר"י של הימים ודברי יוחסין וספר יוסיפון זה בכלל ואין - חולין                  (נח)
 ילמדו דברי מוסר ויראה וע"כ אפילו כתובים בלעז שרי:

לקרות לקונים אותם וממציאין כאלו בענינים הסוחרים ספרים מוכרי וכן - המדפיסן ואצ"ל               (סא)
גדול ואחז"ל מאד זה בענין שהאריך א' בתשובה חיים מחנה בספר ועיין זה בכלל הם                 בהם

 המחטיא לאדם יותר מן ההורגו שההורגו הוא רק בעוה"ז והמחטיאו הוא גם בעוה"ב:
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז סעיף יז

וע"פ שמתיר, מי ויש אסור; חכמות בספרי ואפילו בד"ת; זולת ויו"ט, בשבת ללמוד               אסור
 סברתו מותר להביט באצטרלו"ב בשבת, (ולהפכה ולטלטלה כדלקמן סי' ש"ח).

 משנה ברורה סימן שז
הרמב"ם כי בזה להחמיר ראוי שמים דירא בא"ר וכתב להקל נוהגין וכן - שמתיר מי ויש                  (סה)

 והר"ן אוסרים.
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח סעיף נ

להסתפק יש הרמב"ם ולדעת החכמות, ספרי וכן בשבת, האצטרלו"ב לטלטל מתיר             הרשב"א
 בדבר.

 משנה ברורה סימן שח ס"ק קסד
בספרי בשבת ללמוד דאסור סי"ז ש"ז בסימן לעיל שכתוב מה היינו - הרמב"ם ולדעת                (קסד)
דאסורים ה"ה דלדידיה אפשר הכוכבים] בו שחוזין כלי [הוא באצטרלו"ב להביט וכן              החכמה
מצדד לימוד בענין וגם בטלטול מותר להרמב"ם דאפילו שדעתו הגר"א בביאור ועיין              בטלטול

 כשיטת הרשב"א ועיין מה שכתבנו לעיל בסימן ש"ז סי"ז:
  שש"כ פרק כט סעיף מח

וממכר מקח בענייני לעיין לא ואף לקרוא אסור אבל בעתון החדשות לקרוא מותר הדין                מעיקר
ומכירה קניה הצעות מתפרסמות שבהן במודעות ולעיין לקרוא לא ואף בעתון             המתפרסמים
בעתון בכלל לקרוא ולא להחמיר שמים ירא לכל וראוי וכיו"ב בישול, הוראות עבודה,               והצעות

 בשבת וביו"ט.
 הערה קכד שם

מלמדים ולא הואיל דיתכן זצ"ל אויערבך מהגרש"ז ושמעתי חפצך ממצוא משום ביה אית               דג"כ
שיהא התבשיל את להטעים איך מלמדים רק האש על קדירה להעמיד ואיך אש להבעיר                איך
אם האסורים דברים מלמדים ולא תורה דעת עיין קנה וידיעות חכמה זוהי אולי טוב טעם                 לו

 מלמדים רק איך שהתבשיל יהא יותר טעים עכ"ד.
  ילקוט יוסף

וכן זו. מקריאה נהנות הן אם אף בישול, בספרי בשבת תקראנה לא הנשים שגם להחמיר                 נכון
תקראנה לא שהנשים להחמיר נכון אלה, בענינים [החרדית] בעיתונות כתבות מתפרסמות             אם

 בשבת כתבות אלה.
  שש"כ פרק כט סעיף מח

או ומתן משא עניני בה שאין מקצועית ובעתונות בספרות לעיין הדין מעיקר להקל יש                וכן
ובעתונות בספרות לעיין אסור אבל לימודית בתערוכה לבקר ואף לימוד בספרי             לקרוא
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בספרות המהנדס כגון בשבת האסורים עיסוקיו בעניני או מסחר בעניני העוסקת             המקצועית
 ההנדסה וראוי לכל ירא שמים להימנע מכל עיון בספרות ובעתונות בשבת וביו"ט.

 ילקוט יוסף
לעסוק אלא לישראל טובים וימים שבתות ניתנו שלא תורה, בדברי אלא בשבת ללמוד               אין
ומיהו אסור, רפואה ספרי כגון חכמות בספרי ואפילו דשבת). טז פרק סוף (ירושלמי               בתורה,
המתמחה תלמיד וכן כן. לעשות רשאי היום לצורך הרפואה בספרי לעיין צריך הרופא               אם
הרמב''ן דעת על לסמוך רשאי דוחק, והזמן השבת, אחר זה על למבחן ועומד               לרפואה,
גם בשבת, הניתוח חכמת ללמוד ואסור בשבת. חכמות בספרי לעיין שמתירים             והרשב''א
גוי, רופא אצל הניתוח חכמת לומד ואם נפש. פקוח משום בזה יהיה לו יצטרכו שאם                 בניתוח
במת, ליגע שלא ליזהר יכול אם בזה, להקל מקום יש החול, לימות זה לימוד לדחות אפשר                  ואי

 ושלא להכשל ח''ו בשאר איסורי שבת. ונכון לעשות שאלת חכם בכל מקרה.
  פנקסי הראי"ה ח"א פנקס א אות לח

בסיפורים אפילו להרחיבם ראוי החיים ציורי כל אמנם כי תלמדנו והערוה הצואה כיסוי               מצות
באופן צדדיהם לכל החיים את וללמדהו באדם, הרוחני והעונג הדעת את להרחיב              וציורים,
מצב מצד המכוערים בין הטבע, מצד המכוערים בין שבחיים, המכוערים הצדדים אמנם              בולט.
דקדוקי בכל הדברים את והמרחיבים ערום. קלון וכסה לכסות, צריך אותם האדם, של               המוסר
וקוראיהם, רואיהם מלבבות האלהי ההוד את מסלקים הם המכוערים, באופנים גם             החיים

 ועוברים על האזהרה הרבתי והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר.
 קובץ ו כט 

בשביל צומח שהוא מה ובין בטעם ומשובח מזין שהוא מה בין הבחין לא הפראי                האדם
ולעס לקח ברעבונו, לו שנזדמן מה כל הכל, את האדם. אכילת בשביל לא               מטרות אחרות
התבואות הפירות את לו ובחר ביותר לו המסוגל את לו לברר המבחן על עמד                וברבות הימים
מה מכל ספרות, מכל העולם יונק ג"כ הנשמה בחיי הלאה. וכן למזונו,              והצמחים הנאותים
לאדם, הראוי הרוחני המאכל מהו ויתברר ימים יבאו האדם. של הציורית על הקרקע              שצומח
דברים כמה מהפכת שהתעשיה וכשם ד'. בשם כולם לקרא ברורה שפה העמים אהפוך אל               אז
רעיונות המון להפוך העליונה החכמה תשוב כן ומועילים מזינים מועילים לדברים            בלתי
יש עוה"ב של דוגמא ומעין הנפש את משיבים לדברים ערך, כעת להם הרוח שאין               ותבואות

 לצדיקים קדושי עליון גדולי דעה בעוה"ז ועליהו לא יבול אלו שיחת חולין של ת"ח. 
 אורות התחיה לז

של והעדין הגדול כחה את להכיר העולם יתרומם יתקדשו, הסופרים תתקדש,             הספרות
תתבע האיתנה התביעה ויפרוץ, האור ילך עילויו. בכל בעולם הרוחני היסוד             הספרות, הרמת
של הפרצוף בחכמת מכירות מרגישות, נשמות צמאות, רבות, נשמות הם שלה. התובעים             את
מוסרית, מליצה כל אותם תכסה שלא רבים, שבסופרים הרעיון טומאת את             המבטאים והסגנון
עבור בכלל, הטומאה רוח ככל זה, טומאה רוח הוא. ואנוש הלב עקוב הלבשה שירית.               כל
הרוממות את לדעת יחל סופר וכל תתקדש, והספרות יחלוף, וכליל העולם יבטל מן              יעבור,
תקדים לפחות רעיון. וקדושת נשמה טהרת בלא עטו יטבול ולא הקודש שבעבודתו,             ואת
בטהרתה, היצירה תצא אז יצירה. כל לפני עמוקים, תשובה הרהורי של תשובה,             המחשבה
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של תעודתה היא זאת ידה. ועל בתוכה ותגלה בה, תגבל כולו הגוי ונשמת תחול עליה, ד'                 רוח
חכמת של הגדול הסרחון אחרי ישראל, של בתחייתם להגלות העתידה            היצירה החדשה
זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא בפיך שמתי אשר ודברי עליך ורוחי אשר                סופרים,

 אמר ד' מעתה ועד עולם. 
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 הלכות ריקוד ונגינה בשבת
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלט סעיף ג

יתקן שמא גזירה מרקדין, ולא ירך, על כף להכות מספקין ולא כף, אל כף להכות מטפחין                  אין
המשוררים, כדרך אחת כנגד אחת או הלוח, על או הקרקע, על באצבע להכות ואפי' שיר.                 כלי
שמא גזירה אסור, בו וכיוצא זה כל שישתוק, כדי בזוג בו לשחק או לתינוק, באגוז לקשקש                  או
בהו מחינן ולא האידנא ומרקדין דמספקין והא הגה: מותר. יד, כלאחר ולספק שיר; כלי                יתקן
שיר כלי בעשיית בקיאין אנו דאין שרי, הכל הזה דבזמן וי"א וכו'. שוגגין שיהיו דמוטב                 משום

 וליכא למגזר שמא יתקן כלי שיר דמלתא דלא שכיח הוא ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל.
 משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלט סעיף ג

גזירה משום וכולם שמחה מחמת ובין הצער לעורר ובחמתו באבלו בין - וכו' מטפחין אין                 (ז)
 שמא יתקן כלי שיר לעורר האבל או השמחה:

משום דתורה קילוסים שאומרים בשעה לרקד מותר תורה שמחת וביום - מרקדין ולא               (ח)
אפ"ה בנשואין כגון מצוה של שמחה בשאר אבל שבות משום אלא בזה דלית כיון התורה                 כבוד
וכ"ש וזגים בפעמונים קשקוש ולא וריקוד טיפוח אלא להתיר כדאי אין התורה לכבוד וגם                אסור

 שאר כלי שיר דאסור [אחרונים]:
עריבות תנועות בזה ועושין בנעימה האגודל על באמה שמכין אלו כגון - וכו' כנגד אחת או                  (ט)
משמע משנתו לחבירו להקיץ כדי בחזקה זה עושה ואם המשוררים כדרך שסיים וזהו               [ב"י]
גם דלרש"י משמע רש"י שיטת בתו"ש שביאר מה לפי אכן הוא שיר דרך דלאו דשרי                 ממ"א

 בזה יש להחמיר וכן משמע בפמ"ג:
הנזכרים דברים שאר על ולא וריקוד וסיפוק טיפוח על קאי בכל להקל האי - בכל להקל                  (י)
הנח משום אלא מצוה במקום שלא המנהג להניח כדאי אין וריקוד בטיפוח ואפילו זה                בסעיף

 להם וכו':
 ערוך השולחן אורח חיים סימן שלט סעיף ט

בעת זה היה חז"ל דבזמן מעולם נאסרה לא שלנו וריקוד דסיפוק פשוט טעם נראה                ולענ"ד
אבל בירושלמי משמע וכן השיר סדר ע"פ ומרקדין ומספקים מטפחים והיו שיר בכלי               שמזמרים
מטפחים שמחה שירי בפה ששוררים בעת אלא שיר בכלי שמזמרים בעת כלל זה אין                עכשיו
וגם כלל לנו נודע לא ירך על כף דסיפוק והך השיר סדרי ע"פ ולא בעלמא טיפוח כף אל                    כף
ואין סדרים בלא מרקדים אלא נשים כרקודי בסדר שלהם כריקוד אינו השמחה בעת               הריקוד
גם ולכן חכמים גזרו זה על ולא כלל לזה זה שייכות להם דאין שיר כלי יתקן שמא גדר                    כאן
[מג"א לרקד מותר התורה דלכבוד הטעם וי"א הס"ת לפני ומטפחים שמרקדים תורה              בשמחת
זה דאין שפיר אתי שכתבנו מה לפי אבל זה מפני דרבנן שבות לבטל בעיני וקשה                 סק"א]
שמחה בעת בידם מטפחים שגדולים ראינו פעמים וכמה חכמים שאסרו והטיפוח             הריקוד
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מטעם נאמר לא אם אפילו הגדול הכהן אצל הכיפורים יום בליל צרדה האצבע גם א"ש                 [ובזה
 דאין שבות במקדש וגם לא הוי קול כלי שיר כמ"ש המג"א סק"ב]:

 פסקי תשובות סימן שלט
שבת בליל הלבנה מקדשין שאין הטעם לענין כותב סקי"ב שעה"צ תכ"ו בסימן במשנ"ב               והנה
וזה וכו' ריקודין לידי לבוא ורגיל בשמחה המצוה את דעושין משום לומר יש פשוטו פי על                  ויו"ט
לדחות אפשר דאי התם שאני תורה בשמחת וכמו התירו מצוה של דריקודין ואף בשבת                אסור
מדבריו משמע השבת לאחר לדחות או השבת קודם אפשר לבנה קידוש הכא משא"כ               היום
אמנם ההיתר בכלל מצוה ובר מילה כברית ביום בו שזמנם מצוה של שמחות שאר                שגם

 כאמור כאן במשנ"ב סתם לאסור גם בשמחת נישואין.
הגולה מאורי ורבותיהם תלמידים אשר קודש קהילות הרבה מנהג ומפורסם ידוע כבר              והנה
טובים וימים בשבתות להשי"ת ותשבחות שירות בעת בידיהם ומספקין ברגליהם            מרקדין
כמבואר השו"ע לדעת גם המתירות השיטות ובצירוף אחריהם להרהר מקום שום אין              ובודאי
הנוהגים על לפקפק שאין ליישב איתנים יסודות לנו יש לשבח טעמים כמה ועוד ב' אות                 לעיל
גוף בתנועות המלווים מריקודים לימנע יש אמנם כל. אדון לפני וברצון ברחמים ומתקבל               כן
הידים בשני מלהכות לימנע יש וכן מסויים שיר סגנון לפי המותאמים שגרתיים ובלתי               מיוחדים
כדי תוך השולחן על להכות רשאי אחת ביד אלא מתופף כעין קצבי באופן השולחן                על
בלבד אך בהם ומכה וכדומה כוס או כף בידו כשמחזיק ואפילו והזימרה מהשירה               ההתלהבות

  שלא יכה באופן שמלווה את השירה בצליל נעים וערב.
 שם הערה 31

ב"ט סי' ח"א אלעזר מנחת שו"ת בוטשאטש אברהם באשל גדולה ובהרחבה באריכות              ע'
לאהבת מצוה של שמחה לשם שהכוונה כיון דבריהם ותורף מ"ב סי' ח"ב יהושע דבר                שו"ת

 השי"ת שנתן לנו את השבת לא גרע משמחת חתן וכלה שהתירו.
 שם הערה 33

כלי כל שכמעט דבזמנינו י"ל ועוד אהדדי מדכרי דרבים סק"א רפ"ב סי' יו"ד דיעה שערי                 בס'
כלי יתקן שמא חכמים גזרו דלא ויתכן חשמליים בחיבורים גם מלווה פעולתם וזימרה               שירה
איסורי בהם שיש באלו ולא שבות משום אלא בהן אין בהם כשמנגן שאף שיר בכלי אלא                  שיר

 תורה ובדילי מיניה אינשי לחלוטין.
 שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן נח

 שאלה: האם יש מקום להתיר בזמן הזה מחיאות כפים וריקודים בשבת?
שיר, כלי לתקן יבוא שמא גזירה משום בשבת, וריקוד כפים מחיאות בכלל להתיר אין                בסיכום:
שפסק ערוך השלחן מרן הוראות עלינו קבלנו אשר המזרח ועדות הספרדים לנו              ובייחוד
ואם לאסור. בגלילותינו פשוט המנהג וכן הזה. בזמן אף וריקוד טיפוח לאסור חריפא               בסכינא
ההלכה, נגד שזהו ולהודיעו אזנו למוסר להעיר ראוי בשבת, ולרקד לטפח בזה שמיקל מי                יש

 ודברי חכמים בנחת נשמעים. ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב.
 שש"כ

שהאדם פעולה כל ידי על כלי עזרת בלי אף קצב לפי או שיר בדרך קול להשמיע אסור                   מב
האצבע באמה האגודל אצבע הקשת או כפים מחיאת ידי על כגון גופו מאיברי באחד                עושה
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כגון החול בימות לעשות שרגילים כפי שלא בשינוי או מצוה של בשמחה לא אם                האמצעית
להעיר כדי רגילה בדרך אפילו כפים למחוא מותר אבל האחרת היד גב על האחת בידו                 שיקיש

 את הישנים או כדי להשתיק את המסובים וכדו' ובלבד שלא יעשה כן לפי קצב מסויים.
  מג השריקה בפה מותרת בשבת וביו"ט לרבות שריקת ניגון או שיר.

 מד אין לרקוד בשבת וביו"ט אם לא בשמחה של מצוה.
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תרח סעיף ב

אין הקדש, על מחול להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשכה, עד ושותות שאוכלות               נשים
שיהיו מוטב אמרינן: איסור דבר בכל וה"ה הגה: בזדון. לעשות תבואו שלא כדי בידן                ממחין
אם אבל דאורייתא; שהוא פי על אף בתורה, מפורש שאינו ודוקא מזידין; יהיו ולא                שוגגין
פעם רק להוכיחן, ברבים יאמר לא נשמעין, דבריו שאין יודע ואם בידן. מוחין בתורה,                מפורש
עד להוכיחו חייב ביחיד אבל אליו; ישמעו שלא שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא אבל                אחת,

 שיכנו או יקללנו.
 משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תרח סעיף ב

למחות צריך יקבלו שמא בספק אבל ממנו יקבלו שלא בודאי ביודע ודוקא - בידן ממחין אין                  (ג)
 אפילו במידי דרבנן:

חילוק אין זה ובכל וכנ"ל. ממנו יקבלו שלא לו בשברור ג"כ ר"ל - וכו' איסור דבר בכל וה"ה                    (ד)
 בין רבים ליחיד:

וכנ"ל ממנו יקבלו לא להם יאמר שאם לו בברור ג"כ ר"ל - וכו' שוגגין שיהיו מוטב אמרינן                   (ה)
אף להוכיחם צריך במזיד ועוברין אסור שהוא כשיודעין אבל שוגגין הם בשעכשיו דוקא               וכ"ז
שלא לו שברור כיון חטאם עבור נענש אינו מוכיח שאינו דמי ונהי יקבלום שלא לו                 כשברור

 יקבלום מ"מ מצוה להוכיחם:
שלא ומה בזה הם ומוטעין ששוגגין לתלות יכולין אנו דאז ר"ל - בתורה מפורש שאינו                 (ו)
שיהיו מוטב בזה אמרינן ולכן הדבר להו דקיל מחמת אסור שהוא להם שנאמר מה לנו                 ישמעו
לומר בהו שייך ולא שוגגין אינם בודאי ע"ז עוברין והם בתורה המפורש בדבר אבל וכו'                 שוגגין

 מוטב שיהיו שוגגין ומחינן בהו וענשינן להו עד דפרשי:
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף יב עמוד א

הלכתא יוסף: רב אמר חשכה. עם שבת ערב בבגדו למשמש אדם חייב אומר: חנניא                תניא,
 רבתי לשבת.

 רש"י מסכת שבת דף יב עמוד א
 למשמש בבגדו - שלא יהא כרוך בשום דבר, פן יוציאנו.

 הלכתא רבתי - דבר גדול יש כאן להפרישו מאיסור שבת.
 עין איה שבת פרק א ואת מב

רבתי הלכתא יוסף א"ר חשכה, עם ע"ש בבגדו למשמש אדם חייב אומר חנניא רבי                תניא
החיים ערך אל החיצוניים החיים את להשוות הוא השבת קדושת מיסודי אחד              לשבת.
אדון לו ששם מצביונו רחוק יותר ויהי' האדם מצב יגרע שביניהם המרחק רב שכפי                הפנימיים,
האדם לחיי המיוחדות הסגולות המה העידון, המנוחה, הקדושה, בהצלחתו. החפץ            כל
שנסתבכו החיצונים, מהחיים המה רחוקים מה אבל והשלמתם. טהרתם על כשהם             הפנימיים
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אלהים עשם אשר את מצדם ושכחו האדם, בני להם שבקשו הרבים החשבונות אותם ע"י                ככה
שהתעמר מה ע"י שנחלש הפנימיים, החיים כח את מחזירה היא בקדושתה השבת ע"כ               ישר.
על דרכו יסול יעשה, יתרה זאת ועוד לו. המתנגדת העכורה בצורתו החיצונים החיים כח                בו
עדן רוח וקדושה, מנוחה רוח עליהם למסך הפנימיים, החיים אל להשוותם החיצונים              החיים
חכמים בו אסרו ע"כ החיצונים. בצדדיו גם מאד השבת בקדושת נשמר להיות צריך ע"כ                וחן.
יהא שלא "וכבדתו", הנביאים, ע"י החיצונים הדברים והוסמכו עין, מראית משום הרבה              ז"ל
על עודפת חיצונית וקדושה כבוד מיני ובכל נאים בבגדים כבדהו חול, כשל שבת של                מלבושך
להשרות תיקון, הצריכים הם שהם החיצונים החיים על שתפעל כדי העיקרית,             הפנימית
אמנם שבת, חילול בכלל יבא לא הרוחני מושגו לפי אשר דבר ע"כ ומנוחה. קדושה רוח                 עליהם
הכלל מכח חלילה, קדושתה מעמם להיות החיצונה הצורה על יפעל בתדירות מזדמן              בהיותו
ההלכה, שורת לפי בבגדו דבר איזה שכחת הזהירות. בזה יתחייב השבת תכונת של               הגדול
מבחנת אינה החיצונה הצורה אמנם בתוספות. כדכתבו הוא מתעסק שבת, חילול מכלל              אינה
אדם ימשמש ע"כ זה. מצדה מתחללת השבת קדושת ונמצאת בכונתם, הלב ארחות              בין
רב אמר וע"ז החיצונה. בצורתה גם שלמה השבת קדושת תהי' למען חשכה, עם ע"ש                בבגדיו
מעלתו מרום השבת קדושת כח את ומבריח ההולך גדול כלל רבתי, הלכתא שהיא               יוסף
השבת קדושת את משכללת באיכות, ורב בכמות רב דבר שהוא החיצונה, צורתו עד               הפנימית
החיים לקדושת החיצונים החיים קדושת להשוות - הרבתי לתכליתו ומתאמת צביונה,             ושומרת

 הפנימיים, שהם החיים השכליים והמוסריים של האדם מצד צורתו וצלמו צלם אלהים.
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקדמה להלכות מוקצה
 שמות פרק לא פסוק טז

 ְוָׁשְמרּו ְבנֵֽי־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹולָֽם:
 אור החיים הק' פרשת כי תשא

יאמר ולא מהזולת בין ממנו בין חול דבר בו יהיה לבל השבת את לשמור שצריך ירצה                  עוד
שומר שיהיה צריך אלא בכך מה מהזולת יתחלל ואם מחללו עצמו שנשמור במה לי די                 אדם
דבר לידו יבא לבל לשמור שישתדל זה גדר ובכלל ופרדסו גנו ששומר כמו יתחלל לבל                 אותו
הסייגים וכל הנר לאור יקרא לא א) י"א (שבת ז"ל אומרם דרך על שבת בו שיתחלל                  שוגג

 והשמירות לבל יתחלל שבת אפילו במציאות שהוא פטור עליהם:
 ספר מסילת ישרים פרק יא
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לחים ענבים לאכול אסור יין, לשתות שלא נזיר נדר שאם כשם הוא, - ברוך - הקדוש                  אמר
עקר. - כל בה ליגע אסור שלך, שאינה אשה אף היין, מגפן היוצא וכל ענבים ומשרת                  ויבשים

  וכל מי שנוגע באשה שאינה שלו, מביא מיתה לעצמו וכו'.
פי - על - אף אשר לנזיר, הזה האיסור את המשיל כי הזה, המאמר דברי נפלאו מה                   והבט
והיה היין. עם שייכות לו שיש מה כל תורה לו אסרה הנה יין, שתיית אלא אינו האסור                   שעיקר
לעשות בידם שנמסר במשמרת לתורה הסייג הם יעשו איך לחכמים תורה שלימדה לימוד               זה
התורה שעשתה ונמצא, לה. דדמי כל גם העקר בעבור לאסור הנזיר מן ילמדו כי                למשמרתה,
של רצונו שזה דעת למען המצות, כל בשאר שיעשו לחכמים שמסרה מה נזיר של זאת                 במצוה

 מקום. וכשאוסר לנו אחד מן האסורין, ילמד סתום מן המפורש לאסור כל הקרוב לו.
 עין איה שבת פרק א אות נב

הנר לאור יקרא לא מיתיבי: מותר. - הוא חשוב אדם אם רבא: אמר הנר. לאור יקרא                  ולא
ובקש קרא אחת פעם אטה. ולא אקרא אני אלישע: בן ישמעאל רבי אמר יטה.                שמא
אומר: נתן רבי הנר! לאור יקרא לא אומרים שהיו חכמים, דברי גדולים כמה אמר:                להטות.
לכשיבנה בשבת, נר והטיתי קריתי אלישע בן ישמעאל אני פנקסו: על וכתב והטה               קרא

  בית המקדש אביא חטאת שמנה.
ע"ד לעבור מזה לבא יכול שהוא עצמו בדבר אדם יכניס שלא לתורה, בסייג חכמים               גזירות
ע"ד תורה יעבור שלא המעשי המכשול להסיר הפשוטה, הכונה שתי כונות. בזה יש             תורה,
יבא הסייג על שיעבור ומתוך יכשל באמת, כשהעובר כ"א תבטל לא הכונה זאת אמנם               בפועל.
ד' וקיומה יראת יסוד שהרי שניה, כונה עוד בזה יש אמנם תורה עצמה. דברי גוף על                לעבור
נזהר כשאדם והנה אדם. של בלבו דברי תורה של ערכם רוממות ציור באיכות תלוי תורה                של
זאת הזהירות התורה, מן ע"ד לעבור שיבא חשש איזה שיש למצב הכניס עצמו לבלי              בעצמו
הוא רב וכמה התורה, שמירת ערכה של הוא גדול כמה חזק רושם בלבבו חוקקת               בעצמה
שיבא חשש איזה שיש במצב להכנס אפילו שהרי אחד מה"ת, דבר בעבירת             ההפסד
נפשו, סכנת עצמו מחשש את מרחיק שאדם כמו עצמו את מרחיק הוא מה"ת דבר               לעבור על
עליו. מגין הוא איבודו של רחוק מחשש שגם יקר ונחמד, אוצר משמר מכל שומר שהוא                וכמו
יעבור, ולא שיזהר תורה, אע"פ של ע"ד לעבור עלול שהוא כזה במצב נכנס              ולהיפך כשהאדם
הדבר אין שהרי בכלל. התורה קיום ערך על איזה ירידה בלבבו עצמו זה דבר מרשים                מ"מ
על לעבור חשש שיבא שיש במקום מהכנס עצמו שישמור חש אינו שהרי נשגב אצלו,              כ"כ
דבר על בפועל יעבור כשלא גם לרעה התורה פועלת קיום כלל על הרפיון ופעולת תורה,                דברי
מדר"י מקשה השניה, הכונה לצד מותר, חשוב אדם רבא שאמר דברי על ע"כ              מה"ת.
שיתכן מצב הוא שעכ"פ המצב לומר שייך חשוב באדם דגם הרי להטות, ובקש              ב"א שקרא
שלא מ"ד להך דר"י, בעובדא כמו בפועל אינו עובר אם אפילו ע"כ התורה, דברי על                לעבור
ע"ד לעבור לחשש קרוב עצמו שמכניס במה הדבר פועל כבר בנפש רפיון בפועל, מ"מ              עבר
הנר, לאור יקרא לא שאמרו חכמים דברי כמה גדולים אמר ע"כ להטות. ביקש שהרי               תורה,
לדברינו, יטה, והכונה שמא פירשו שלא במה הגדולה דתלה הגר"א, שנאמר בשם            וכמו
לחשש צד שיש למצב הכניסה על כ"א יטה בפועל, שמא על מיוסדת הגזירה אין               שבאמת
הכונה תורה. ולצד של הנשגב וערכה לכבודה הראוי ערך חסרון בלב שכבר פועל             הטיה,
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לאדם אין בפועל שגם להורות שקרא והטה, דאמר נתן מדרבי מקשה הפשוטה,             הראשונה
שפועל הדבר בכלל התורה ערך של רפיון לאותו וחוץ חז"ל, נגד הגבלות נפשו חקר על               לבא

 של זלזול סייג לתורה, עוד אין שום אדם בטוח שלא יהיה נפגע בעבירה בד"ת עצמה. 
 מוסר אביך א, ה - סיגות התורה 

בענינה כמו-כן רעה שהעבירה שכמו רק לעבירה, ההבאה עצם מצד אינו התורה סיגות              ענין
 כל הענינים שמקושרים בה, בקשר עילה ועלול, רעים בעניינם, וכדאי לפרוש מהם מאד.

 משנה ברורה סימן שח
כתב חז"ל שגדרו מוקצה טלטול איסור הנה קטנה. פתיחה אקדים זה סימן שנבאר קודם                הנה
בחול עושה שהוא כדרך בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים אסרו וז"ל כ"ד בס"פ               הרמב"ם
כהילוכך בשבת הילוכך יהא שלא וצוו נביאים הזהירו אם ומה אמרו זה באיסור נגעו מה                 ומפני
כטלטול בשבת טלטול יהא שלא ק"ו דבר ודבר שנאמר החול כשיחת השבת שיחת ולא                בחול
או לבית מבית או לפנה מפנה כלים ולתקן להגביה ויבא בעיניו חול כיום יהא שלא כדי                  בחול
שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהם וכיוצא אבנים                להצניע
לאיסור שמלאכתן כלים ויטלטל כשיבקר ועוד ינוח למען בתורה שנאמר טעם ובטלה              שבת
אלא אומניות בעלי אינם העם שמקצת מפני ועוד מלאכה לידי ויבא מעט בהם שיתעסק                אפשר
מותר יהיה ואם ממלאכה שובתים הם ימיהם שכל קרנות ויושבי הטיילין כגון ימיהם כל                בטלים
בדברים שביתה לפיכך הניכרת שביתה שבת שלא נמצא הימים כשאר ולטלטל ולדבר              להלך
יטלטל שלא ואסרו הטלטול באיסור נגעו אלו דברים ומפני אדם בכל השוה שביתה היא                אלו
להוצאה גדר שהוא טעם נתן והראב"ד עכ"ל. שיתבאר כמו להם הצריך כלים אלא בשבת                אדם
שי"ב ס"ס עד דמכאן ודע לר"ה. מרה"י להוציא גם עי"ז יבוא דבר כל לטלטל נתיר                 שאם
מקפיד שאדם כלי דהיינו כיס חסרון מחמת מוקצה אחד חלק מוקצה. של חלקים ד'                נתבאר
כגון בהמה מאכל ולא אדם מאכל ולא כלי שאינו דבר ב' חלק יתקלקל. ולא יפגום שלא                  עליו
במקום שמונחים וצמוקים וגרוגרות ובע"ח ומת וחול ועפר וקורות ועצים ומעות וקנים              אבנים
לאיסור שמלאכתו כלי ג' חלק גופו. מחמת מוקצה ומקרי חזי דלא בזה כיוצא וכל                שמתיבשים
כיון בשבת הוסרו ואפילו מוקצה דבר עליו ומונח להיתר שמלאכתו כלי ד' חלק ג'.                בסעיף
מוקצה חלקים ב' עוד [ויש יומא לכולי אתקצאי לביה"ש דאתקצאי מגו השמשות בין עליו                שהיה
שנית טוב. יום בהלכות יתבאר וזה צידה מחוסר או מחובר השמשות בין שהיה דבר                אחד
מכאן אלו דינים וביאור סוכה] בהלכות אי"ה ויתבאר ונויה סוכה עצי כגון מצוה מחמת                מוקצה

 עד סוף סימן שי"ב כ"כ הב"י ולכן המעיין בסימנים אלו יבין כל דין איזה חלק מוקצה הוא:
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 הלכות מוקצה בשבת
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח

 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת, ובו נ"ב סעיפים. סעיף א
מילה, של או שחיטה של סכין כגון כיס, חסרון מחמת ממוקצה חוץ בשבת נטלים הכלים                 כל
לעשות שלא שמקפידים כיון הקולמוסים בהם שמתקנים סופרים של וסכין ספרים, של              ואיזמל
ואפי' הגה: גופו. לצורך או מקומו לצורך ואפילו בשבת לטלטלו אסור אחר, תשמיש               בהם
שמקפידים בשמים של לקורנס וה"ה (מהרי"ל). לטלטלו אסור סכינים, שאר עם בנדן              תחובים
פ"ה מיימוני בשם (ב"י עליהם ומקפיד לסחורה המיוחדים כלים וה"ה הגה: יתלכלך. שלא               עליו

  והמגיד פכ"ז).
 סעיף ב

  כל כלי, אפי' הוא גדול וכבד הרבה, לא נתבטל שם כלי ממנו לא מפני גדלו ולא מפני כבדו.
 סעיף ג

שהודלק נר כגון השמשות בבין לאיסור נשתמש ואם ) לטלטלו, מותר לאיסור, שמלאכתו               כלי
קורדם אגוזים, בו לפצוע נפחים או זהבים של קורנס כגון גופו לצורך בין רע"ט), סי'                 ע"ל
ומותר שם, מונח שהכלי במקום להשתמש שצריך דהיינו מקומו לצורך בין דבילה; בו               לחתוך
אלא לטלטלו צריך שאינו דהיינו לצל מחמה אבל שירצה; מקום באיזה ולהניחו משם ליטול                לו
בנגיעה אבל בטלטולו, אלא אסור אינו מוקצה כל הגה: אסור. שם, יגנב או שישבר שירא                 מפני
או עליו, דולקות שנרות הכנסת שבבית במנורה ליגע מותר ולכן שרי. מנדנדו, שאינו               בעלמא
דבר לטלטל מותר וכן מוקצה. דבר על המונח היתר דבר ליקח מותר וכן אש. בו שדולק                  בתנור

 מוקצה ע"י נפוח, דלא הוי טלטול אלא כלאחר יד, ולא מיקרי טלטול (תשובת מהרי"ל).
 סעיף ד

אבל יגנב; או ישבר שמא הכלי לצורך אלא אינו אפי' לטלטלו מותר להיתר, שמלאכתו                כלי
כלל. לצורך שלא אפי' לטלטלם מותר ואוכלין, הקודש כתבי לטלטלה. אסור כלל, לצורך               שלא
לצורך אם כי לטלטלו אסור ושופר בב"י). ועיין (תרה"ד לצורך אם כי לטלטלם אין ותפילין                 הגה:

  גופו או מקומו (הג"א סוף פרק במה מדליקין).
 סעיף ה

 יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפי' מחמה לצל ע"י ככר או תינוק.
 משנה ברורה סימן שח

 (א) כל הכלים וכו' - ר"ל אפילו כלי שמלאכתו לאיסור ניטל עכ"פ לצורך גופו או מקומו
אותם ומקצה לטלטלם שלא עליהם מקפיד הוא הפסד חשש שמחמת ר"ל - כיס חסרון                (ב)

 מדעתו:
כדי אחר תשמיש בהם להשתמש שלא עליהם שמקפיד דברים שארי וה"ה - הקולמוסים               (ג)
חלק נייר או רצענים של סכין או הקורות את בה שמנסרין גדולה מגרה כגון יתקלקלו                 שלא

 שעומד לכתיבה כמו שכתבו הפוסקים וכל כה"ג:
 (ד) לצורך גופו - דהיינו שצריך לגוף הדבר למלאכה אחרת של היתר:

שאר עם תחוב והוא הואיל דהו"א לטלטלו אסור סופרים של הסכין אותו פי' - לטלטלו                 (ה)
בתוכו ג"כ שהוא אף לטלטל שרי הסכינים עם הנדן אבל דאסור קמ"ל עליה קפיד לא                 סכינים
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הזה הסכין ואם מתוכו הזה הסכין את ג"כ לנער ומותר ולהיתר לאיסור בסיס נעשית                דהא
 חשוב יותר מסכינים דהתירא אסור אז לטלטל הנדן כלל:

 (ו) שמקפידים עליו - ואם הוא אינו מקפיד לא הוי לדידיה מוקצה מחמת חסרון כיס:
אף עליהם מקפיד אינו אם אבל יתקלקלו שלא כדי בהם להשתמש שלא - עליהם ומקפיד                 (ז)

 שהם מיוחדים לסחורה ונתנם באוצר ג"כ שרי לטלטל:
שמיוחדים דהיינו עליה כלי תורת יש אם גדולה וקורה גדולה אבן וה"ה - הרבה וכבד                 (ח)
אמרינן לא מ"מ החול בימות לטלטלה רגיל אינו אפילו מותר ובכלי לטלטלן שרי               לתשמיש
החול בימות דאם ונראה מלטלטלה. מדעתו אותה ומקצה מקום לה קובע הוא כבדותה               דמפני
חסרון מחמת מוקצה בכלל הוא ממילא ותתקלקל תפסד שלא כדי ממקומה להניעה זהיר               הוא

 כיס ואסור לטלטלה:
 (ט) ולא מפני כבדו - ואפילו אם הוא משוי של כמה בני אדם [עירובין ק"ב]:

רוב רק אם ואפילו בשבת לעשות שאסור לדבר שמיוחדת כלומר - לאיסור שמלאכתו               (י)
 מלאכתו לאיסור הוא ג"כ בכלל זה:

שהודלק נר כגון וכדמסיים איסור דבר השמשות בין עליו מונח שהיה פי' - נשתמש                (יא)
בשבת לטלטלו דמותר פשיטא בקורנס מלאכה עשה אם אבל האסור לדבר בסיס אז               דנעשה

 לצורך גופו ומקומו:
 (יב) בין לצורך גופו - ומיירי שאין לו כלי היתר לתשמיש זה דאל"ה אין לו להשתמש בכלי זה:

לא דזה מותר המוקצה דבר לצורך אפילו בגופו מוקצה דטלטול ס"ח שי"א בסימן איתא                (יג)
שלא כדי ברגליו לדחפו מותר הארץ על מוקצה דבר איזה מונח אם ולפ"ז כלל טלטול                 נקרא

 יבוא להפסד:
 (יד) שישבר - דהיינו שיתבקע בחמה:

 (טו) או יגנב שם - דהוא דומיא דמחמה לצל. וע"י א"י י"ל דשרי בכל זה [פמ"ג]:
 (טז) אסור - ואם חושב עליו גם לתשמיש מותר לטלטל אפילו עיקר כונתו מחמה לצל:

דבר לצורך היא דהנגיעה דהיכא שם ובמ"א ס"ו ש"י בסימן עיין - וכו' בעלמא בנגיעה אבל                  (יז)
בביאורו שם והגר"א בה ליגע שלא ליזהר צריך לשמרה המוקצה על כלי שכופה כגון                המוקצה

 פסק כהרב המגיד דנגיעה בכל גווני שרי אם לא יבוא לנדנוד ע"י הנגיעה וכ"כ בדה"ח:
 (יח) או בתנור- היינו אפילו בתנור המיטלטל ומותר ליגע אפילו בשעה שדולק בו האש:

מ"מ מתנדנד ההיתר לקיחת וע"י תלוי מוקצה כשהדבר אפילו היינו - היתר דבר ליקח                (יט)
 שרי דזה מקרי טלטול מן הצד לצורך דבר המותר [פמ"ג]:

מניה דעתו מקצה לא ג"כ ולהיתר לאיסור מלאכתו היה אם וה"ה - להיתר שמלאכתו                (כ)
כלי בכלל היא ולפירות למים בה משתמשין לפעמים ורק לבישול הוא שמלאכתה              וקדרה

 שמלאכתה לאיסור אם לא שיש בה מהתבשיל:
יום באותו לו יצטרך אם אבל כלל יצרכנו לא היום כל אם היינו - כלל לצורך שלא אבל                    (כא)

 והוא מטלטלו כדי שיהא מוכן לו בשעתו שרי [ט"ז]:
מצדד ופמ"ג מגילה לענין בש"ת ועיין בהן לקרות שמותר הספרים כל פי' - הקודש כתבי                 (כב)

 כהאליהו רבה דמגילה נמי בכלל זה:
עלייהו חלה לא בתשמיש דתדירין השלחן שע"ג וסכין וצלוחיות וקערות כוסות וה"ה - כלל                (כג)
ויש כלל לצורך שלא אפילו לטלטלן מותרין וע"כ דמי הקודש וכתבי וכאוכלין כלל מוקצה                תורת

 מחמירין אפילו בכלים אלו:
ומ"א והט"ז בזה וכיוצא בחמה יתקלקלו שלא או יגנבו שלא כדי היינו - לצורך כ"א                 (כד)
בסימן וכנ"ל בשבת להניחן אסור דהרי לאיסור שמלאכתו כלי מקרי דתפלין וסוברין              מחמירין
ומ"מ למקומן או מהמזיקין] שישמרוהו כדי [היינו לגופן בצריך כ"א לטלטלן אין וע"כ               ל"א

 במקום הדחק יש להקל כדעה הראשונה.
לאיסור. שמלאכתו כלי מקרי וע"כ בשבת אסור דהוא לתקיעה מיוחד הוא דהרי - אם כי                 (כה)

 ולולב אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו ומקומו דאין עליו שם כלי כלל:
דעה והנה בתוכה המותר חפץ שאר נתן אם הדין הוא ככר דוקא לאו - תינוק או ככר ע"י                    (כו)
אלא ותינוק ככר התירו דלא וס"ל ע"ז חולקין מהראשונים הרבה אבל הרא"ש דעת היא                זו
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שהוא אף מוקצה דבר בשאר לא אבל ס"א שי"א בסימן וכדלקמן ידיהם על לטלטלו בלבד                 למת
אבל לה מיוחד שאינו דבר שאר הכלי בתוך יניח אם דוקא וכ"ז אחרונים הרבה הכריעו וכן                  כלי
קצת בקדירה שמונח או בה ששוחקין במדוכה שום כמו לה המיוחד דבר שם מונח                אם

 מהתבשיל לכו"ע מותר לטלטל הכלי אגב המאכל:
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח סעיף יח

לטלטלו מותר ובכרמלית אמות; מד' פחות פחות לטלטלו מותר הרבים, ברשות המונח              קוץ
 להדיא, משום דחיישינן שמא יוזקו בו רבים, ובמקום הזיקא דרבים לא גזור רבנן שבות.

 סעיף ו
כגון מלאכה לשום ראוים שיהיו ובלבד שבריהם לטלטל מותר בשבת, אפי' שנשברו, הכלים               כל
לשום ראוים אינם אם אבל הפך; פי בה לכסות זכוכית ושברי החבית בה לכסות עריבה                 שברי
או השלחן על שנשברה זכוכית כגון להזיק, שיכולים במקום נשברו ואם הגה: לא.               מלאכה,

 במקום שהולכין, מותר לטלטל השברים כדי לפנותן שלא יוזקו בהם.
 סעיף כז

מותר כזית בהם שאין ופרורים בהמה, למאכל שראוים וקליפים לכלבים, שראויים             עצמות
מנער אלא לטלטלם אסור בהמה, למאכל ראוים הקליפים אין אם אבל השלחן; מעל               להעבירם
עם ולטלטלה הטבלה להגביה מותר השלחן, על פת יש ואם נופלים. והם הטבלא               את
אפילו השלחן, למקום צריך היה ואם הפת; אגב בטלים שהם בהמה, מאכל שאינם               הקליפים

 אין עליה אלא דברים שאינם ראוים למאכל בהמה, מותר להגביה ולטלטלם.
 סעיף לא

תפוח הוא אם וכן לאומצא; דחזי משום לטלטלו מותר כלל, מלוח שאינו תפל אפילו חי,                 בשר
  (פי' מסריח, רש"י), מותר לטלטלו משום דראוי לכלבים.

 סעיף לב
 דג מלוח מותר לטלטלו; ושאינו מלוח, אסור מפני שאינו ראוי.

 סעיף לד
היו אם בהם, וכיוצא תרנגולים של בין אדם של בין וצואה, וקיא רעי כגון: מטונף, דבר                  כל
בחצר היו ואם כלי; בלא ואפי' הכסא, לבית או לאשפה להוציאם מותר בה, שיושבים                בחצר
עליה לכפות מותר בה, יתלכלך שלא התינוק מפני ירא ואם להוציאם. אסור שם, דר                שאינו

 כלי.
 סעיף לט

שיעלו כדי האפרוחים, לפני הסל את לכפות מותר כן ואעפ"י ועוף; חיה בהמה, לטלטל                אסור
 וירדו בו, ובעודם עליו, אסור לטלטלו.

 משנה ברורה סימן שח
פי על ואף היזק כ"כ מצוי דאין לפנותן אסור חרס של הוא אם אבל - בהן יוזקו שלא                    (ל)
אסור בידים לפנותן ודוקא הוא. מתכוין שאין דדבר מותר מ"מ משברן עליהן דורס               שכשהוא

 אבל מותר לדחותן ברגליו דטלטול מוקצה בגופו מותר וכדלקמן בסימן שי"א ס"ח:
מפה וה"ה הלחם עליו לשום כדי השלחן על המונח דף הוא - הטבלא את מנער                 (קטו)
כגון אחר דבר ע"י מעבירם אם וה"ה בידים. מטלטלו דלא כיון הוא ההיתר וטעם                הפרוסה
שם שמונח במקום להשתמש צריך הוא אם דמותר המפה מן סכין ע"י אותם מגרר                שהוא
בסימן וכדלקמן המותר דבר לצורך הוא אם ושרי הצד מן טלטול מקרי דזה והקליפין                העצמות
בידים להעבירן מותר השלחן על כך להניחן עליו ומאוס יחד הרבה נתקבצו ואם ס"ח.                שי"א

 דהוו ליה לדידיה כגרף של רעי [כן משמע בגמרא ע"ש]:
באכילתו איסור [שאין חי בשר וכוססין יפה שדעתם אדם בני שיש היינו - לאומצא דחזי                 (קכה)
דדוקא מבואר ממ"א והנה ס"ז] סימן ביו"ד כמ"ש חי כשהוא כשאוכלו שהודח אחר דם                משום
פוסק בט"ז אבל לטלטלו ואסור לכוס חזי אינו בהמה בשר אבל אווזא ובר יונה כגון הרך                  במין
בשר דאפילו כהט"ז לדינא מסכים הא"ר וכן ע"ש לטלטלו מותר טפל בהמה בשר               דאפילו
לאכול ראוי בשר דכל דאמרינן משום המ"א על ג"כ חולק הגר"א ובביאור לטלטלו מותר                בהמה
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הדחק במקום לדינא המ"א דברי שהעתיקו אחרונים בהרבה שראיתי אף וע"כ ע"ש              באומצא
 יש לסמוך על המקילין:

ע"י לאכול ראוי מלוח שהוא דכיון המינין כל ובין הערינ"ג שקורין המין בין - מלוח דג                  (קכו)
 הדחק כמו בשר דחזי לאומצא וה"ה דג מעושן [תוספות שבת]:

אף לכלבים ראוי היה דאם לכלבים אף ראוי שאינו דהיינו פירש הט"ז - ראוי שאינו מפני                  (קכז)
ואינו אדם לאכילת העומד דדבר כתב המ"א אבל לטלטל מותר כלבים לאכילת עומד               דאינו
דלא משום מיניה דעתיה איניש מקצה כלבים לאכילת הוא דראוי אף מו"ש עד כך לאכול                 ראוי
פסקו וכן לטלטלו אסור אדם לאכילת כך עומד דאינו בהמה של צונן שומן ולפ"ז לכלבים                 קאי

 האחרונים:
להגיע יכול אם ואפילו חזו. לא דהא ואבנים כעצים מוקצה בכלל דהם - וכו' לטלטל אסור                  (קמו)
ואפילו בידים לתפסם אסור אפ"ה לשברם ויכול הכלים ע"ג פורח שהעוף כגון ידם על                להפסד
ליטלם אפ"ה שט"ז בסימן כמבואר צידה חשש משום בו אין דתו מכבר בבית מורגל הוא                 אם
דאיסור בסק"ג במ"א של"ד בסימן וכמבואר מעליהם יפריחנה אלא מוקצה משום אסור              בידים

  טלטול מוקצה הוא אפילו במקום הפסד: 
 

 משחקים בשבת
 שו"ע סעיף מה

 אסור לשחוק בשבת ויו"ט בכדור. הגה: ויש מתירין, ונהגו להקל (תוס' פ"ק דביצה).
 

 משנ"ב
והוי בו לשחוק שראוי מחמת עליו כלי שם שאין עץ של או נייר של היא אם בין - בכדור                     (קנז)

 כאבן שהוא מוקצה מגופו ואפילו בטלטול בעלמא אסור לדעה זו [אחרונים]:
שם בו שייך לא בתמידות לזה ומיוחד לכך שעשוי שכיון שטעמם אפשר - מתירין ויש                 (קנח)
הוא דבקל בשבת בכרמלית ואפילו בר"ה לשחוק אסור לכו"ע ומ"מ בסכ"ב. וכדלעיל              מוקצה
וכ"ז זו. לדעה בו לשחוק בר"ה אפילו מותר טוב ביום אבל לאתויי ואתי אמות מד' לחוץ                  שיפול
בסי' וכדלקמן גומות אשויי חשש משום אסור לכו"ע קרקע ע"ג אבל קרקע ע"ג שלא                כששוחק
יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב וקטנים בנשים למחות אין ומ"מ אגוזים שחיקת לענין               של"ח

 מזידין:
 שמירת שבת כהלכתה
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 שו"ת אור לציון חלק ב פרק מב - דיני משחקים בשבת

 א. שאלה. האם אפשר להתיר לילדים לרכב על תלת - אופן בשבת.
  תשובה. מותר לילדים לרכב על תלת - אופן בשבת.

תחת שמניחים קטנים גלגלים - (סקטים גלגיליות על בשבת ללכת מותר האם שאלה.               ב.
 הרגלים כעין נעלים).

  תשובה. מותר ללכת בשבת על גלגיליות.
 ג. שאלה. האם מותר לילדים לשחק במכוניות המונעות על ידי קפיץ.

  תשובה. מותר לילדים לשחק בכל מיני צעצועים המונעים על ידי קפיץ.
 ד. שאלה. האם מותר לנפח כדור או בלון בשבת.

  תשובה. אין לנפח כל סוג של כדור או בלון בשבת.
 ה. שאלה. האם מותר לילדים לשחק באבני - פלא כגון "לגו" ושאר משחקי הרכבה בשבת.

לפרק בדעתם שאין ואפילו בשבת, פלא אבני סוגי בכל לשחק קטנות לבנות מותר               תשובה.
הגיעו שלא אפילו במשחקים לשחק לבנים מלתת להמנע יש אולם שיצרו, הצורות את               מיד

  עדיין למצוות, שלא להרגילם בביטול תורה. וגדולים אין להם אף לטלטל את המשחקים.
 ו. שאלה. האם מותר לילדים לשחק בפזל (התאמת חלקי ציורים זה לזה) בשבת.

 תשובה. מותר לבנות לשחק בפזל בשבת, אף בפזל המורכב בתוך מסגרת.
 קיצוש"ע ילקוט יוסף

וביום-טוב, בשבת בכדור לשחק לגדולים אסור הש''ע מרן כדעת ההולכים            פד: לספרדים
משחק. לשם מתחלה שעשאוהו בכדור אף כן והדין מקומו. או גופו לצורך אפילו לטלטלו                ואסור
כי בשבת, ובכדור במשחקים לשחק לחינוך] שהגיע [אפילו לקטן להרשות מותר מקום              ומכל
חינוך דיני [ילקו''י למשחקים. חרושת בתי לנו שיש הזה בזמן הכדור על דיבר לא מרן                 שמא
על עובר ולכאורה בידים, המשחק את שנותן ואף שפז. עמוד ב' שבת ילקו''י קצה. עמוד                 קטן
שבזה''ז האומרים סברת וגם הרמ''א, סברת לאיצטרופי חזי מ''מ מרן, לדעת מוקצה              איסור
בנידון להקל יש ולכן כמוקצה, דינם אין מרן לדעת גם למשחקים, מיוחדים חרושת בתי                שיש
מה שפיר אתי ובזה דמילתא. לרווחא הוא והר''ן הרשב''א שיטת לצרף שם שכתבנו ומה                דידן.

  שלוקח המשחק בידו ליתנו לקטן. ודו''ק. וראה בסעיף הבא]. 
בטלטול אסורים כן גם קטנות, ומכוניות בובה או ולגו, פלא אבני כגון משחקים,               פה: שאר
הגיעו שלא הקטנים לבניו להרשות מותר מקום ומכל מרן, הוראות שקיבלנו לדידן              לגדול,
מגדל, או בנין צורת ועושים בזו זו אותן שמחברים ובלגו פלא באבני בשבת לשחק                למצוות
המיוחדים בצעצועים לשחק לקטן לתת לגדול מותר וכן בשבת. אותן ומפרקים             וחוזרים
עמוד ב' שבת ובילקו''י קצה, עמוד קטן חינוך דיני [ילקו''י מוקצה. משום בהם ואין                לקטנים
וכלי רמ]. עמ' ח''ד עולם ובהליכות תיא, עמ' ח''ג יוסף בשארית ועיין תרלו. ועמוד                שצא,
לשחק לקטן להניח אפשר שיר, קול אינו אבל בהליכתם, קול שמשמיעים קטנים של               משחק
רכבת כגון ילדים, משחק של הקפיץ למתוח גם ומותר במשחקו. לו יסייע שגדול מבלי                בו,
והעורכו כלי, מלהיות בטל מהילוכו שפסק שהשעון לעורכו, שאסור לשעון לדמותו ואין              ואוטו.
ואמנם ערוך. כשאינו גם בו משחקים שהילדים תינוקות, של משחק כלי כן שאין מה                מתקנו,

  משחק הפועל על ידי בטרייה, אין לגדול לטלטלו בשבת. 
בזה ואין הצעצועים, לארגז במטאטא לאוספם לגדולים מותר בחדר, שנתפזרו            פו: צעצועים
אומרים שיש לסמוך, מה על לו יש ביד לאוספם והמיקל מעמר. משום ולא מוקצה, משום                 לא

  שבצעצועים שבזמנינו הנעשים בבתי חרושת אין בהם דין מוקצה.
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 פתיחת קופסאות בשבת
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיד סעיף א

ארבעים מחזקת שאינה הגה: חבית, כגון ממש בנין שאינו וה"מ, בכלים. וסתירה בנין               אין
לנקבה יכוין שלא ובלבד שבתוכה מה ליקח לשברה יכול בזפת, שבריה ודיבק שנשברה               סאה,
אפי' לשברה אסור שלמה, היא אם אבל מנא; מתקן ליה הוה דא"כ לפתח, לה שיהיה יפה                  נקב
אם חדש, נקב בה יש ואפי' מחדש, בה לנקוב אסור בעלמא נקב ואפי' כלי. עושה שאינו                  בענין
להוציאו מותר בחבית, מע"ש תקוע סכין היה ואם לכך. שיתכוין ובלבד הגה: אסור.               להרחיבו,
לא אם אבל מבע"י, אחת פעם ג"כ שהוציאו ודוקא הגה: להוסיף. מתכוין אינו שהרי                ולהכניסו

 הוציאו מבע"י, אסור דהוי פסיק רישא דעושה נקב ופתח לחבית.
לנקבה אבל ראשה; שמסיר כיון מכוין, לפתח דלאו בסייף החבית ראש להתיז מותר ו:                סעיף
לפתח דומה ואינו גדול; נקב שעושה ברומח אפי' אסור מגופה, של בין חבית של בין                 בצדה,
שאין מכוין, לפתח דלאו מותר, למעלה, המגופה וליקוב מכוין. לפתח ודאי מצדה דהוי               דכיון

 דרך לעשות פתח למעלה אלא נוטל כל המגופה.
וסותר מתיר בחבל, קשור הכיסוי אם וגרוגרות, תמרים של כלים) מיני (פי' חותלות ח:                סעיף
או אגוזים ששובר כמו זה שכל חותלות, של גופן ואפי' בסכין, אפילו וחותך החבל                שרשרות

 שקדים כדי ליטול האוכל שבהם.
 משנה ברורה סימן שיד

ע"מ כשהוא אלא חייב אינו דסותר קי"ל דבעלמא ואף סתירה מטעם - וכו' לשברה אסור                 (ז)
דאין דס"ל להפוסקים הסכים הגר"א ובביאור אסור מיהו מדרבנן הוא מקלקל דאל"ה              לבנות
השבירה ע"י כלי אותה כשעושה לא אם שלמה בכלי שבירה כשעושה אפילו בכלים               סתירה

 דאז חייב עכ"פ לכו"ע משום מכה בפטיש:
ולא בזפת שבריה שמדובק גרועה בחבית ומיירי בכלים וסתירה בנין דאין - להתיז מותר                (כג)
בחבית אפילו לבד המגופה ראש רק להתיז ירצה ואם בס"א לעיל הכל וכמבואר               בשלמה

 שלמה שרי דלא מקרי שבירה כיון שאינה מחוברת לחבית:
 (לח) חותלות - כלים עשויים מכפות תמרים כמין סלים ומניחים בתוכן תמרים רעים להתבשל:
התמרים שיתבשלו אלא עשוים דאינם הן גמורים כלים דלאו הני ודוקא - אגוזים ששובר                (מ)
פירות בו שתופרים ומחצלת לאיסור ס"ז בריש המחבר סתם כבר גמור כלי אבל               בתוכן

 מסתפק הפמ"ג אם דמי לחותלות:
 שו"ת מאמר מרדכי כרך ד הלכות שבת סימן סד
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לגרום נועד אלא גמור ככלי אינה הכיסוי מטרת שבחותלות מבאר י"ג) ס"ק (שם               המג"א
לקופסת ביותר מתאים זה תירוץ לפותחם. מותר ולכן בישולם, לגמור ולתאנים             לתמרים
השמור האוכל את לכבוש או לשמור אלא ככוס או כצלחת לשמש עיקרה שאין               שימורים
ומותר. שלהם, השימוש עיקר זה אין - כלשהוא שימוש בהם יש פתיחתם לאחר ואם                בתוכם.
חוזר, לשימוש היא כלל בדרך חבית ואילו פעמי חד לשימוש הן שחותלות העיקר, וזה                ועוד,

 וע"כ לסתור כלי שהוא "מוסתקי" מותר משום שאין לזה חשיבות והוי לשימוש חד פעמי.
קודם כבר קיימת הייתה שהקופסא משום היא שימורים קופסאות פתיחת להיתר נוספת              סיבה
ואחר הקופסא את ממלאים קודם שלבים: בשני הוא שימורים קופסאות מילוי שהרי              הפתיחה,
קודם גם קיבול כלי היתה שהקופסא וכיון בהלחמה. או בלחץ פח במכסה אותה מכסים                כך

  פתיחתה ע"י פותחן קופסאות - אין בפתיחתה יצירת כלי חדש.
  האם צריך להוציא את האוכל מהקופסא הפתוחה?

הנמצאים התמרים כל את לאכול חייב אינו - לאוכלם ורוצה תמרים של חותלות               הפותח
וכי שימושה. שזהו כיון פעמי, חד לשימוש מלכתחילה נועדה זו שחותלת פי על ואף                בחותלת,
ככלי זמנית בה להשתמש מותר ולכן הכלי? את פתח אם התמרים כל את לאכול לאדם                 נאמר

  איחסון.
כיון בשטח, חיילים שנוהגים כמו ממנה, ולאכול השימורים קופסת את לפתוח גם              ומותר

  שאחרי השימוש זורקים, וכבר כתבנו לעיל שאם אפשר ירוקן את התכולה לצלחת - עדיף.
  למי אסור לפתוח קופסת שימורים?

לאיחסון או לשתילה הריקה השימורים בקופסת שאחריו חול ביום או בשבת שמשתמש              מי
עושים אנשים ואין במינו יחיד אדם שהוא פי על אף גדולה, או קטנה היא אם בין                  חפצים,
שאפשר פי על אף זה ואדם חדש. כלי מייצר הוא בשבת הקופסאות פתיחת ע"י -                 כמוהו
היא הפתיחה שבשבילו כיון שבת בערב הקופסא את לפתוח לו עדיף כדלעיל, קולות לו                למצוא
ששימושו ומי קודם. כלי היה ב. פעמי. חד א. להיתר: עיקריים נימוקים שני שהרי מלאכה,                 גמר

  בכלי אינו חד פעמי - אין לו היתר.
- והמחמיר בהם. שמשתמש מי אין כי לפתוח, ַלכל מותר - סרדינים של קטנות                קופסאות

  תבוא עליו ברכה, ובלבד שלא ימנע עונג שבת.
את לקחת השימוש אחר נהגו אז כי בשבת לפתוח אסור היה בעבר קילו, חצי של                 בקופסאות
מי אין היום אך ידים. לנטילת בה משתמשים והיו ידית לה שיוסיף לפחח הריקה                הקופסא

  שעושה כן, ואם נמצא אדם כזה - לו לבדו אסור, ולכל האחרים - מותר כי בטלה דעתו.
לפתוח לו אסור - כאלו בקופסאות ומשתמש בביתו שתילים לו שיש או "משתלה" לו שיש                 ומי
לפתוח העולם לכל אוסר זה אין - במשתלות כן שעושין פי על ואף בשבת. כאלו                 קופסאות

  הקופסאות כדלעיל, ורק אוסר להם עצמם.
משוכללים פותחנים ויש רגיל פתח הפותחים יש קופסאות. לפתיחת שונים מכשירים             יש
לפתוח שמטרתו כיון הלכתי חילוק זה בענין אין ולמעשה קצוות. ללא נאה פתח               העושים
- אחרים בשימושים כך אחר להשתמש שיוכל נאה פתח שיהיה בכוונה מכוון אם אמנם                בלבד.

  כבר כתבנו לעיל שאסור לפתוח בכל כלי, ובמיוחד אם עושה פתח נאה.
במשיכה, שנפתח פותחן אליהם שמחובר וזיתים סרדינים כגון: שימורים, בקופסאות לדון             יש
פתח זה שאין ועוד סדוק, כבר נחשב זה למעשה אולם ואסור. יפה פתח זה שלכאורה                 והבעיה
יש וע"כ יפה, לפתח מתכוון לא הוא שבפתיחה ועוד וכו', הידיים את חותך הוא שהרי יפה                  כ"כ

  להתיר.
מהפתח ושותים הלשונית את שמסירים ע"י שתייה פחיות בפתיחת לכאורה בעיה יש              אבל
לשתות אין וע"כ עליו. השפתיים את להניח שיוכל כדי יפה פתח עושים ודאי ובזה                שנוצר,

 מתוך הפחית בשבת אלא אחר שיפתח ירוקן את כל המשקה לתוך כוס.
  שש"כ פרק ט

פתיחתם אחרי חוזר שימוש בהם להשתמש רגילים אשר קרטון ואריזות שקים קופסאות              ב:
בהם להשתמש בדעתו אין עצמו הוא אם אפילו וביו"ט בשבגג לפותחם אסור תכולתם               והוצאת
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את או הקופסה את לפתוח היתר ואין כלי נעשים הם פתיחתם עלידי שהרי נוסף שימוש                 עוד
 השק אלא אם כן יקלקלם תחילה ויעביר את התכולה לכלי אחר.

פתיחתן אחרי חוזר שימוש בהן להשתמש רגילים אין כלל בדרך אשר ושקיות קופסאות גם                ג:
עם התכולה את בהן לשמור אפשרות שקיימת מכיון וביו"ט בשבת לפותחן אין תכולתן               והוצאת
קופסת לפתוח אין ולכן פתיחתן. עם מיד התכולה את יריק אם אפילו לפותחן ואין                פתיחתן
שסגורה נייר שקית מצות חבילת מיץ או חלב של כמו משקין המכילה קרטון קופסת                שימורים,
או הדבקה ידי על מחוברות ששפתותיה פלסטי מחומר שקית סוכר שקית כגון הדבקה ידי                על
קופסאות לפתוח שמקילים יש אולם וכדו'. חלב שקית כגון לחץ תיפור ידי על או חום ידי                  על
אין אמנם אם חוזר שימוש בהן להשתמש רגילים שאין כאלה ואריזות שקיות משקה               פחיות
שאין כזאת בצורה אותן פותח והוא תוכנן הוצאת אחרי חוזר שימוש בהן להשתמש               בדעתו
גם לפותחן אסור חוזר שימוש בהן להשתמש בדעתו ואם לשימוש יפה פתח לעשות               מתכוון
השקית את קרע או הקופסה את ניקב אם הנ"ל האוסרים לדעת וגם האלה. המקילים                לדעת
עוד תהיה שלא כך לפתיחתה עובר בתחתיתה או בצדה החבילה את או הקופסה את                או
בשעת אם הקופסה ממכסה חלק לפתוח מותר גם בה לן לית כלי בתור לשימוש                ראויה

 פתיחתה מיד מעקם את המכסה ומוציא את תוכנה.
בבתי סוכר של קטנות שקיות כמו פתיחתן עם מיד תכולתן את להריק רגילים אשר שקיות                 ד:
שלא לפותחן ויקפיד וביו"ט בשבת לפותחן מותר וכדו ממתקים של שונות ואריזות וכדו               מלון

 במקום האותיות וכדלהלן ואף מותר לחתוך אותן במקום המיוחד לכך.
 ילקוט יוסף

הנייר את או השקית את לקרוע מותר בנייר, ועטופות סגורות מזון חבילות וכן חלב,                כא שקיות
  בשבת כדי ליקח משם את המזון, ובפרט אם עושה כן דרך השחתה וקלקול. 

ממתקים עם שקיות מכינים הכנסת בבית שמחה יש שכאשר נוהגים שיש מה              כב: לפיכך,
דברי לצורך השקיות את לקרוע מותר השקית, בראש חוט וקושרים לילדים, אותם              ומחלקים

  המאכל שבשקית. 
נייר לקרוע או מצה, משם ליקח כדי המצות את העוטף הנייר את בשבת לקרוע מותר                 כג: וכן
קורע אם ובפרט באלו. כיוצא וכל (טרופית) משקה שקית או הגלידה, או הוופל, את                העוטף
צורך משום אסורים, אבל פטורים בשבת המקלקלים שכל פי על ואף וקלקול. השחתה               דרך

  אוכל דשבת לא אסרו. 
לצורך שונים] מזון מצרכי [של שימורים קופסאות בשבת לפתוח מותר הדין             כד: מעיקר
לשבר שמותר תמרים, של חותלות כדין לכך, המיוחד פותחן ידי על ואפילו שבת,               סעודות
אם מקום ומכל חוזר. לשימוש עשוי שאינו כיון שבהן. התמרים אכילת לצורך אותן               ולחתוך

 אפשר לפותחן מערב-שבת, או לעשות חור גם מלמטה, טוב ונכון לעשות כן. 
פתח כמין בפחית נעשה משיכתה שעל-ידי טבעת כמין בראשה שיש שתיה             כה: פחית
לאחר הפחית את לשמור דרך ואין שמאחר בשבת, לפותחה מותר הדין מעיקר              לשתיה,
לפותחה שלא להחמיר ונכון טוב מקום ומכל מנא''. ''מתקן איסור בפתיחתה אין              שהתרוקנה,

 לגמרי. 
 פסק"ת - פתיחה לדיני פתיחת קופסאות שימורים ואריזות ופקקי בקבוקים

אסור קלקול דרך אפילו בשבת וקריעה כלי ששבירת הגם כי אלו, הלכות מכל               המתבאר
השבירה עצם מטרתו שאין כיון מקום מכל אסורים), אבל פטורים המקלקלין (כל              מדרבנן
בשלשה חכמים התירוהו שבתוכו, למה להגיע דרך לפלס כדי אלא עצמו, הדבר של               והקריעה
ומכאן שבת. לכבוד לכך שצריך ג. קלקול. דרך הפתח קורע או שובר ב. גרוע. כלי א.                  תנאים:
אשר אריזות סוגי ושאר השימורים קופסאות האחרונים, בדורות שנתחדש למה ופינה             יתד
ומכסי הבקבוקים פקקי זה בכלל וכן תכולתם, ולהוציא לפותחן כדי לקרעם או לשברם               צריכים
קצר סיכום לכתוב נכון הדברים ובפתח טבעת. מהם ונפרד נקרע פתיחתן שבעת              הצנצנות
קטנה אריזה א. סוגים. לשלשה הדבר ונחלק בעזה"י, להלן שיתבאר מה לכל נפש לכל                ושוה
לקורעה מותר לאשפה, אותה ולזרוק תכולתה כל את מיד להוציא לפתיחתה תיכף הדרך               אשר
בתכולתה להשתמש הדרך אשר אריזה ב. וציורים. אותיות מקריעת שיזהר ובלבד             ולפותחה,
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מי על להם יש והמקילין עולם, גדולי בה נחלקו - אותה זורקים שמתרוקנת ולאחר זמן.                 במשך
שתיכף באופן וקלקול, השחתה דרך יקרענה ואם ברכה, עליהם תבוא והמחמירים             לסמוך,
במקום יקרע שלא (ובלבד הכל לדברי מותר תכולה, שום להחזיק ראויה תהיה לא שוב                ומיד
לגיל הגיעם לפני קטנה או קטן ידי על לכתחילה להקל אפשר וכן וכנ"ל), וציורים,                אותיות
התכולה שגומר לאחר שגם דהיינו פעמי'. 'רב לשימוש ליעדה הדרך אשר אריזה ג.               מצוות.
אם ואף בשבת, ולקורעה לפותחה הכל לדברי אסור חדשה, תכולה שוב בה מניחים               שבה,

 הוא יעשה דרך קלקול והשחתה, בטילה דעתו, וגם יש בו משום 'סותר'.
את והכינו השישי ביום "והיה הכתוב דברי לקיים בארחותיו המדקדק לכל ונכון ראוי               ובודאי
לימלט כדי למיניהן, השתיה ובקבוקי האריזות מיני כל את יום מבעוד ולפתוח יביאו",               אשר

 מכל מיני חששות ופקפוקים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הלכות קשירה בשבת
 הקדמת המשנה ברורה לסימן שיז

מותר ואחד אסור אבל פטור ואחד חטאת חייב אחד חלוקות ג' כאן דיש אמרינן                בגמרא
קיימא של קשר הוא דאם הכי דינא כותייהו דסתם והמחבר והרמב"ם הרי"ף ולשיטת               לכתחלה
שעשוי קשר והוא להתירו בדעתו זמן קוצב שאינו [דהיינו לעולם כך שיהיה שדרכו               כגון
הוא מה בהגה הסעיף בסוף לקמן ונתבאר חטאת חייב אומן מעשה ג"כ והוא תמיד]                להתקיים
קיימא של קשר ואינו אומן מעשה אומן מעשה ואינו קיימא של קשר הוא ואם אומן                 מעשה
והרא"ש רש"י ודעת לכתחלה מותר קיימא של קשר ואינו אומן מעשה אינו אסור אבל                פטור
קשר הוא דאם הוא החילוק דעיקר אלא אומן מעשה הוא אם הקשר בעצם כלל תלי דלא                  וש"פ
הדיוט מעשה הוא אם ואפילו חטאת חייב וכנ"ל לעולם כך שישאר שדרכו דהיינו קיימא                של
מעשה הוא אם ואפילו קיימא לשל קצת דדמי אסור אבל פטור לזמן רק לקושרו דרכו אין                  ואם
עליו קשר שם דאין אומן מעשה הוא אפילו לכתחלה מותר יום באותו להתירו דרכו ואם                 הדיוט
יבוארו ומעתה יום באותו להתיר שדרכו כמו הוי ימים שבעה בתוך להתיר שדרכו מי דכל                 וי"א

 דברי המחבר והרב על נכון:
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיז דין קשירה ועניבה בשבת.  סעיף א

וקשרי הספנים וקשר הגמלים קשר כגון: חייב, אומן, מעשה והוא קיימא, של קשר               הקושר
קשר הקושר אבל בזה, כיוצא כל וכן עשייתן בשעת הרצענים שקושרים וסנדל מנעל               רצועות
של אפילו ש"ק, קשר דכל להו שסבירא חולקים ויש הגה: פטור. אומן, מעשה ואינו                ש"ק
באותו להתיר עשוי שאינו קשר שכל וי"א וטור). ירוחם ור' והרא"ש (רש"י עליו חייבין                הדיוט,
של מקרי לא ימים שבעה דעד לומר מקילין ויש פ"י) והגה"מ בו (כל קיימא של מקרי עצמו,                   יום
לקשרו מותר אומן, מעשה ואינו ש"ק שאינו וקשר ס"י). שי"ד סימן (וע"ל ומרדכי) (טור                קיימא
רצועה לו נפסקה כיצד: (טור), קשירתו לענין כמו דינו התרתו לענין וכן הגה:               לכתחלה,
כל וכן פטור זה הרי בהמה, רסן שקשר או בדלי חבל שקשר או וקשרו, החבל נפסק                  וקשרה,
של שאינו קשר וכל לקיימא. אותם קושר אדם וכל הדיוט מעשה שהם הקשרים באלו                כיוצא
משיעורי אחד למדוד שקושר כגון מצוה, ולצורך אסור; זה הרי אומן קשר קשרו אם                קיימא,
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קשר שום להתיר שלא ליזהר דיש וי"א הגה: קיימא. של שאינו קשר לקשור מותר                התורה,
של בשאינו דאפילו אומן של קשר מקרי איזה בקיאים אנו דאין זה, על זה קשרים שני                  שהוא
נראה ומ"מ קשרים); אלו פרק אלפסי (הגהות נוהגין וכן להתירו, וה"ה לקשרו אסור               קיימא
והא גזרו. לא צער ובמקום דרבנן איסור אלא דאינו להתירו, ומותר לחוש אין צערא                דבמקום
אחד בראש קשר עשה אם אבל ביחד, דברים ב' כשקושר היינו זה, על זה קשרים ב'                  דבעינן

  של חוט או משיחה, דינו כשני קשרים (סמ"ג).
 סעיף ג

מחדש, אותו פותחין אין אבל קיימא; של קשר שאינו כובס, שקשרו מקשר הצואר בית                מתירין
כדרך ביחד תפרו או וקשרו האומן שחזר רק נפתח, כבר אפילו הגה: הוא. מנא                דמתקן
יחד התפורים מנעלים של זוג לחתוך או לנתק אסור ולכן חי"ד); ירוחם (ר' עושין,                שהאומנים
של בין בתפירה חילוק דאין קיימא. של אינה דהתפירה גב על אף עושין, שאומנים                כדרך
בפני להתיר ואין ש"ק, שאינה בתפירה מתירין ויש טומנין); במה פ' (הגמ"ר ש"ק לאינה                קיימא

  ע"ה (ב"י).
 סעיף ה

 עניבה מותר, דלאו קשר הוא. הגה: ואפילו אם עשה קשר אחד למטה, נוהגין בו היתר.
 משנה ברורה סימן שיז

יהיה דלא כיון חייב מידיו באחת להתירו ויוכל שפיר מיהדק לא ואפילו - קיימא של קשר                  (א)
 ניתר מעצמו:

ועומדת אותה וקושרין רצועה של טבעת בו ונותנין בחוטמו לגמל שנוקבין - הגמלים קשר                (ב)
שמתירה ופעמים בה וקושרין טבעת באותה ארוכה רצועה קושר לקושרו וכשרוצה לעולם              שם

 ואותו קשר הראשון הוא קשר הגמלים שהוא קשר של קיימא:
קשר ואותו הספינה שבראש בנקב רצועה מן שעושין טבעת כמין הוא גם - הספנים וקשר                 (ג)
להתירה וכשרוצה בה ומעמידה טבעת באותה רצועה קושר להעמידה וכשרוצה תמיד             מתקיים

 מתיר הרצועה ונוטלה ואותו קשר הראשון של הטבעת הוא קשר הספנים:
קיים והוא לצאת הרצועה תוכל שלא המנעל בתוך שקושר הקשר היינו - עשייתן בשעת                (ד)

 לעולם:
בשאינו גם אמחבר פליגא זו ודעה וכנ"ל. לעולם להתירו דרכו שאין היינו - וכו' קש"ק דכל                  (ה)
זו ולדעה מותר דלהמחבר זמן איזה הקשר שיתקיים דעתו והיה הדיוט מעשה והוא קיימא                של
דלדעה הרמ"א שהביא י"א תרי הני קאי וע"ז קיימא של לקשר קצת דדמי אסור אבל                 פטור
ואסור במקצת קיימא של מקרי עצמו יום באותו להתיר עשוי שאינו קשר כל               הראשונה
 לכתחלה ולדעה שניה כל שמתירו בתוך שבעה ימים לא מקרי של קיימא כלל ומותר לכתחלה:
כלל קיימא של מקרי לא מ"ש בליל להתיר עשוי אם אבל למחר אלא - עצמו יום באותו                   (ו)
ממש דאין גב על אף עצמו שבת ביום להתיר ועשוי ש"ק בליל קושר אם ומיהו לכתחלה                  ומותר

 באותו יום מ"מ י"ל דשרי דכל פחות מכ"ד שעות ביומו מקרי [פמ"ג]:
אבל פטור שהוא וכל התירו על חייבין קשורו על שחייבין קשר הוא דאם ר"ל - וכו' כמו דינו                    (ז)
יכול אינו אם להתירו שמותר קשר וכל [רמב"ם] הוא כן בהתירו גם לכתחלה מותר או                 אסור

 להתירו מותר לנתקו אם הוא לצורך ואין לעשות כן בפני ע"ה שלא יבא להקל יותר:
 (ח) כיצד נפסקה וכו' - אדלעיל קאי בשל קיימא ואינו מעשה אומן דפטור אבל אסור:

 (ט) חבל בדלי - התלוי שם ע"פ הבאר לשאוב בו מים:
שעשהו כיון זו לדעה אסור עצמו יום באותו להתיר בשעשאו אפילו היינו - קיימא של שאינו                  (י)

 מעשה אומן:
 (יא) שקושר - היינו שקושר שני חבלים ביחד כדי שיוכל למדוד בהם שיעור מקוה:

ומיירי שרי מצוה בלא אפילו דאל"ה אומן מעשה הוא אפילו היינו - וכו' לקשור מותר                 (יב)
להתיר יצטרך ולא בו וימדוד לבד עניבה או הדיוט מעשה יעשהו דאל"ה אחר בענין                כשא"א

 איסור דרבנן:
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שהעתיק שמה מאיר בית בספר כתב לזמן. עשוי הוא אפילו היינו - קיימא של שאינו                 (יג)
וברטנורה והתוספות לרש"י אבל והטור הרמב"ם דעת רק הוא מצוה במקום דמותר              השו"ע

 שם מצדד דקשר האסור אסור אפילו במקום מצוה עי"ש:
ביום בו כשמתיר אפילו באומן לכתחלה אסור ורמב"ם דלרי"ף כיון פי' - וכו' ליזהר דיש                 (יד)
אומן של הוי היטב הדק אותו שקושרין קשר דכל ומסתברא אומן של קשר מהו בקיאין אנו                  ואין
שום ומש"כ אמיץ קשר הוי קשרים דשני קשרים שני של שהוא קשר בכל נזהרים אנו                 לכך
דוקא היינו ולהתיר לקשור דמותר זה בסימן לקמן המבוארין קשרים אותן אפילו ר"ל               קשר

 בקשר אחד:
 (טו) דינו כשני קשרים - דאז מתהדק שפיר ומקרי קשר של אומן:

  שש"כ פרק טו
חבל של הקצוות שני קשירת זה איסור ובכלל ביו"ט הן בשבת הן קשר לקשור אסור נב:                  סעיף
קשר ואפילו באמצעו או חוט של בקצהו קשר קשירת כפול, בקשר הנקשר אחר דבר וכל                 סרט
דהיינו שטוח קשר וקשירת הציצית חוטי של בקצוות לקשור שנוהגים זה כגון בלבד               אחד
קשירת לגבי במיוחד אלה בדינים להזהר ויש סבתא קשר אחד בקשר קצוות שני               הקושר
מפית בקשירת למיטה, סדין בקשירת ובשמלות, בשערות סרטים בקשירת ראש,            מטפחת

 לצואר הקטן וכיו"ב הן לגבי קשירת קשר הן לגבי עניבת עניבה.
זע"ז קשרים שני לקשור הנשים שנהגו דמה זצ"ל אויערבך מהגרש"ז ושמעתי קעה:              הערה
במ"ב עי ביום בו להתיר עומד וגם היטב והדק אמיץ קשר בכלל זה דאין די"ל הראש                  במטפחת

 ס"ק יד.
להפתח עומד הוא כעת וגם כלל בדרך אם בשבת לקושרו מותר אמיץ שאינו קשר נד:                 סעיף
תוך להפתח עומד אינו אם גם קשר לקשור מותר מצוה או צער צורך, במקום אחד. יום                  תוך
פצע על תחבושת לקשור מותר ולכן ימים משבוע פחות להתקיים שעומד עוד כל אחד                יום
מיום ליותר שתישאר תחבושת ואילו אחד יום תוך לפותחו עומד הוא אם רופף כפול                בקשר
ידי על אותה גם להדק מותר אפשר אי ואם עניבה בקשר או תחבושת במהדקי יהדקה                 אחד
ראש מטפחת אשה קושרת וכן ימים שבוע תוך לפותחו עומד שהוא בתנאי רופף כפול                קשר
את להסיר רגילה היא אם אבל יום בכל לפותחו רגילה שהיא ובלבד רופף כפול בקשר                 שלה

 המטפחת מבלי לפתוח את הקשר אסורה היא לקשור גם אם עכשיו דעתה לפותחו בו ביום.
הצורך לעת להתירה יכול אינו ואם להתירה מותר לקשר והפכה שהסתבכה עניבה ס:               סעיף

 מותר לנתקה וראה לעיל סוף סעיף נח ודבר זה שכיח בשרוכי הנעליים.
 ילקוט יוסף 

לקושרו מותר ימים, שלשה בתוך לפחות או ימים, שבעה בתוך להתירו שעשוי קשר כל                ו:
שאינו בעצמו שיודע פי על אף בשבת, הנעלים שרוך לקשור מותר ולכן ועניבה. בקשר                בשבת
שהוא כיון מקום מכל ברגליו, אשר בנעלו שבת במוצאי נשאר שהוא כגון שבת, במוצאי                מתירו

 מתירו לאחר מכן בתוך שלשה ימים מותר.
שאינו פי על אף זה, גב על זה קשרים שני בשבת לקשור שלא להזהר שצריך אומרים יש                   ח:
קשרים שני ושמא אומן'', ''מעשה קשר מה לדעת בקיאים אנו שאין מפני לקיימא, כן                עושה
דרבנן איסור אלא ואינו שהואיל להחמיר, אין צער במקום ורק אומן, כמעשה נחשבים               זע''ז
מתהדק שהוא זה, על זה קשרים כשני דינו החוט בראש קשר והעושה גזרו. לא צער                 במקום
כן עושה שאינו כל בשבת, זה על זה קשרים שני לקשור ומתירים חולקים ויש שם.                 היטב
להתיר שבדעתו כל זה, על זה קשרים שני בשבת לקשור להתיר פשוט המנהג וכן                לקיימא.
ונראה ברכה. עליו תבוא והמחמיר ימים. שלשה בתוך לפחות או ימים, שבעה בתוך               הקשרים

 דהוא הדין לקשר אחד בראש החוט.
על זה קשרים בשני נקשר כוונה ובלא ועניבה, בקשר בערב-שבת נעלו שרוך את קשר אם                 יב:
מותר להתירו יכול אינו ואם שבת. בליל להתירו ומותר יום, בכל להתירו העשוי כקשר דינו                 זה,

  לחתכו ולנתקו.
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 הלכות בישול בשבת
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ד

לו ויפה מצטמק אם דוקא וי"א הגה: נצטנן. אם בישול משום בו יש צרכו, כל שנתבשל                  תבשיל
שייך דרוסאי=, =בן ב"ד כמאכל נתבשל ואפילו צרכו, כל נתבשל לא ואם ח"ג); ירוחם                (רבינו
אבל מרק, בו שיש בתבשיל בישול, אחר בישול בו שיש וה"מ רותח; בעודו אפילו בישול                 בו
נתבשל שלא יבש דבר הוא ואם בשבת. בחמין לשרותו מותר יבש, והוא כבר, שנתבשל                דבר
המליח מן חוץ בשבת, בחמין אותו מדיחים אבל בשבת בחמין אותו שורין אין השבת,                מלפני
גמר היא והדחתן מעט אלא בישול צריכים שאינם האספנין קולייס שנקרא הדג ומן               הישן
בשבת, לשרותו דאסור שרייה, בלא כלל לאכול ראוי שאינו קשה דבר כל וה"ה הגה:                מלאכתן.

  דהוי גמר מלאכה.
 סעיף ה

ליתן ואסור בישול, משום בו יש במשקה אח"כ בשלו אם נצלה, או שנאפה דדבר שאומר מי                  יש
בכלי אפילו מקילין ויש שני; בכלי הגה: מתירין. ויש בו, סולדת שהיד שני בכלי אפילו                 פת

 ראשון; ונהגו ליזהר לכתחלה שלא ליתן פת אפילו בכלי שני כל זמן שהיד סולדת בו.
 סעיף ח
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וכל המדורה כנגד כמניחו שדינו י"א האש, שעל מיחם ע"ג צרכו כל שנתבשל קר דבר                 להניח
ע"ג להניחו מותר שיבש, כגון בו, סולדת שהיד במקום המדורה כנגד להניחו שמותר               דבר
צרכו כל נתבשל אם אפילו ואסור לכתחלה כירה ע"ג כמניח דהוי וי"א האש. גבי שעל                 מיחם
אם ומ"מ עיקר. נראה וראשון חומו; לשמור שם נותנו אם ואפילו לו ורע מצטמק אם                 ואפילו

 הוא תבשיל שיש בו רוטב ומצטמק ויפה לו, אסור לד"ה.
 משנה ברורה סימן שיח

אף בו סולדת היד אם אבל עדיין חם קצת שהוא אף בו סולדת היד שאין היינו - נצטנן אם                     (כד)
לענין [ודוקא בישול אחר בישול ואין הוא רותח דבכלל עוד בישול בו שייך לא מרתיחתו                 שנצטנן
על וכ"ש גרוף כשאינו לתנור אבל עמומין שהם או הגחלים מן גרוף כשהוא לתנור                להחזירו
אבל המחבר דעת הוא וכ"ז ברנ"ג] וכדלעיל גמור רותח אפילו לכו"ע להחזיר אסור ממש                האש
בישול משום בו דאין להקל נהגו לגמרי נצטנן שלא זמן דכל כתב בהג"ה בסט"ו לקמן                 הרמ"א

 וע"ש:
 (כח) והני מילי וכו' - ר"ל הא דאמרן דבנצטנן שייך בישול בכל גוונא:

 (כט) מרק - דבדבר לח כיון שאזיל חמימותו ונצטנן בטל ממנו שם בישולו הראשון:
 (ל) אבל דבר וכו' - היינו בנתבשל כל צרכו:

ע"י לאכילה ראוי נעשה שיהיה דבר הוא אם וה"ה שני בכלי אפילו - לשרותו דאסור                 (לט)
הטיי"א עלי בישול דין נבאר ועתה מליח. דג לענין וכנ"ל אסור ההדחה גם בעלמא חמין                 הדחת
ובמזיד בישול משום בו דיש בפוסקים פשוט בשבת טיי"א הנה זה. לסעיף ענינים בכמה                השייך
בו נכשלים רבים ובעו"ה מאד בו ליזהר יש וע"כ חטאת חיוב ובשוגג סקילה איסור בו                 יש
בזה והאיסור ההיתר אופני לבאר אני מוכרח וע"כ ממש בהם שאין בקולות לעצמן               ומקילין
דעירוי דקי"ל מלאכה אב חשש בודאי בזה יש הטיי"א עלי על ראשון מכלי לערות הנה                 בעזה"י.
עד הקאכלין בתוך או התנור על אח"כ יעמידנו אם וכ"ש יו"ד בסעיף כדלקמן קליפה כדי                 מבשל
עלי את ליתן ירצה אם ואפילו עי"ז סקילה איסור לידי לכו"ע יבוא בודאי בו סולדת היד                  שיהיה
אסור ג"כ שני כלי שם המים על שיהיה כדי לתוכה החמין שיערה אחר הכלי לתוך                 הטיי"א
לפי וכ"ש בכ"ש אפילו בשבת שורין אין השבת מלפני בחמין בא שלא דדבר זה בסעיף                 כדקי"ל
שני מכלי בהדחה אפילו שמתבשלים הבישול קלי רכים דברים דיש זה בסעיף שמבואר               מה
דיש האחרונים הסכימו וע"כ זה באופן אפילו דאורייתא איסור חשש ג"כ בהעלים דיש               אפשר
דעירוי במקצת מבושל הטיי"א נקרא יהיה שעי"ז כדי ראשון מכלי רותחין מע"ש עליהם               לערות
למטה מלמעלה הרותחים בתוך היטב הטיי"א את העירוי בעת ויהפך קליפה כדי              מבשל
יריק ואח"כ שמתבשל] במקום העמדה ע"י ממש מבושל שיהיה טוב [ויותר למעלה              ומלמטה
בשבת אח"כ לערות לו מותר ויהיה יבשים הטיי"א עלי שישארו כדי אחר לכלי העסענס                את
דאין זה בסעיף דקי"ל יבש דבר כדין מע"ש נתבשלו שכבר כיון ראשון מכלי חמין מים                 עליהם
הצוננים אלו העסענ"ס מי גם להחזיר לו מותר [ואח"כ נצטנן אם אפילו בישול אחר בישול                 בו
רותח] שני כלי בתוך ליתנו לו מותר שנצטנן לח דדבר לעיל שכתבנו וכמו גופא זה הכלי                  לתוך
שמי לא אם נצטנן אם בישול אחר בישול יש דבלח קיי"ל הרי העסענ"ס משקה בו ישאר                  דאם
לענין הדין וכן למחר עליהן שמערה המים ע"י יתחממו שלא מרובין הם הצוננים               העסענס
והריק מאתמול עליהם שעירה לא אם ראשון מכלי חמין מים עליהם יערה שלא יזהר                קאוו"י
ודע או"ח]. על ובפ"ת ע"ד סימן סופר חתם בתשובות [עיין הנ"ל ככל והטעם מעליהן המים                 את
אעפ"כ מכ"ר מים מאתמול עליהם נתן אם והקאוו"י הטיי"א עלי על חמין לערות שהתרנו                דאף
אין דהא מים עליהם ששפך אחר בקאכלין או בתנור והקאוו"י הטיי"א את יעמיד שלא                יזהר
בתנור העמדה ע"י ועכשיו קליפה כדי רק אתמול נתבשל לא וא"כ קליפה כדי רק מבשל                 עירוי
האחרונים כתבו מ"מ בו הנוהגים ביד למחות שאין אף שבארנו זה אופן והנה לגמרי.                יתבשל
עוד לתוכו לערות יצטרך שלא לגמרי מע"ש העסענס שיתקן דהיינו מזה המובחרת              עצה
אחר בו ששותה הכוס לתוך הצונן העסענס יתן לשתות כשיצטרך ולמחר בשבת למחר               רותחין
חלב כ"ש שהוא הזה הכוס לתוך לתת שמותר וה"ה כ"ש ונעשה לתוכו חמין המים                שעירו
בודאי הוא צונן אינו שלו וכשהעסענס בס"ד וכדלעיל מכ"ר עליהם לערות אסור אבל               שנצטנן

 טוב לצאת בזה ידי כל הדעות:
82 

 



ואפילו צלי אחר בישול יש מ"מ יבש בדבר בישול אחר בישול דאין דאע"ג - בישול משום                  (מא)
דבר ליתן אסור ולכן בישול אחר צלי יש זו דלשיטה וה"ה [אחרונים] הצליה מחמת רותח                 עדיין
להצלות שיוכל מקום בכל דה"ה האש אצל דוקא ולאו [מ"א] רוטב בלי האש אצל                שנתבשל
החום במקום התנור לתוך רוטב בלי מבושל בשר להחזיר שלא ליזהר צריך ולכן התנור                מחום
ודבר צלי אחר צלי אין לכו"ע אבל המפסקת קדרה ע"ג יעמידנו אם ואפילו בו סולדת                 שהיד
יבוא שלא כדי ביותר יקרבנו שלא ובלבד נצטנן אם אפילו האש אצל ליתנו מותר                שנצלה
יהיה שלא כדי תחתיה ריקנית כלי הפסק ע"י אלא התנור קרקעית על יעמידנו לא וגם                 לחתות

  נראה כמבשל ועיין לעיל בסימן רנ"ג ס"ה וה"ה באפיה כה"ג דאין אפיה אחר אפיה:
 (מד) אפילו בכלי ראשון - ס"ל דאין שייך שם בישול אחר אפיה או צליה וה"ה להיפך:

 שש"כ פרק א
אפילו לאש סמוך להניחו ומותר מבישולו לגמרי נצטנן ולא צורכו כל מבושל שהוא לח דבר                 טו:
כזו אפילו קדירה של המכסה על כגון בו סולדת תהא שהיד כדי להתחמם שיוכל                במקום
אפילו או האש כנגד שלא שבכיריים הלהבה את המכסה הפח על או האש גבי על                 העומדת
צונן הוא ואפילו צורכו כל המבושל יבש דבר גם האש גבי על עומד שאינו ראשון כלי                  בתוך
וכנ"ל בו סולדת תהא שהיד כדי להתחמם שיוכל במקום אפילו לאש סמוך להניחו מותר                לגמרי
שהיד כדי שם יתחמם אם גם האש גבי על עומד שאינו ראשון כלי לתוך להכניסו מותר                  וכן
גבי על או בו סולדת שהיד במקום לאש סמוך יבש בהיותו להניחו אין אבל בו סולדת                  תהא

 מכסה שעל קדירה שעל האש אם אמנם קיים חשש שהוא יצלה שם וכדלהלן סעיף סט.
מרק אבקת על נמסים תה או קפה על סוכר על ראשון מכלי מים מעירוי להמנע טוב                  נה:
בתהליך נתבשלו כבר אלה אם אפילו וכיו"ב לשימוש המוכנה קקאו אבקת או חלב               אבקת
לאחר רק האלה החומרים את ויוסיף שני כלי בתוך החמים המים את תחילה יתן אלא                 הייצור

 מכן. אם המוצרים הנזכרים לא בושלו בזמן יצורם או אפילו הדבר בספק ראה להלן.
יש הם אלו לדעת בקיאים אנחנו ואין שני בכלי גם המתבשלים מאכלים שישנם מכיון                נט:
אמנם אם שני בכלי בנתינתו גם בישול איסור משום יש מבושל שאינו דבר שכל ולומר                 להחמיר
סולדת שהיד בשיעור חם בתבשיל חיה ביצה ליתן אסור ולפיכך חם הוא שני שבכלי                התבשיל
בכל עליתה קפהשחור מבושל שאינו טחון קפה רגיל לקקאו באשר הדין והוא שבצלחת               בו
אין אלה כל וכדו'. נענע מנתה ועלי דבש בכפית-תה או בשקית הנתונים כגון שהם                צורה
תה לתוך לימון פלח ליתן אין וכן מכבר זה מבושלים אינם כשהם שני כלי שהיא בכוס                  לתתם

 כשהוא בכלי שני.
מבעוד נתבשלה אמנם אם תמצית-תה או מבושל חלב כגון צורכו כל המבושל לח דבר                סא:
והוא אותם הסיר ושוב שבת בערב התה עלי גבי על ראשון מכלי רותחים מים שעירה או                  יום
שבכלי בתבשיל לתתו מותר ח בסעיף לעיל כנזכר בישול איסור משום בו ששייך פי על אף                  צונן
בושלו מרכיביו שכל שידוע סכרין או סוכר שני שבכלי חמים מים בתוך ליתן מותר וגם                 שני
אבקת או נזילה והן אבקה או קוביות כמו יבשה הן מרק תמצית ממותק לימון מיץ היצור                  בזמן
אמנם ייצורם. בזמן נתבשלו אלה שחומרים מכיון נמסים, ותה קפה וכן לשימוש מוכנה               קקאו
לא אם לדעת יש וכן נתבשלו אלה חומרים אם לוודא יש לזמן מזמן יצורם אופן שמשתנה                  כיון

 מעורבים בהם מרכיבים שאינם מבושלים.
בשבת בישול איסור משום כלל בדרך בו אין צורכו כל המבושל יבש שבדבר מבואר כי אף                  סח:
להיפך וכן וקליה טיגון ואחר צליה אחר אפיה אחר בישול יש הרי בישול אחר בישול ואין                  הואיל
לטבול או המרק בתוך לחם ליתן אסור לפיכך בישול אחר וקליה טיגון או צליה אפיה                 יש
עליהם לערות אסור וכן ראשון בכלי התה או המרק כאשר וכיו"ב התה בתוך ומצות                ביסקויטים
בכוס לתתו שאין שחור קפה טורקי קפה לגבי הדין וכן שני, בכלי לתתם אין וגם ראשון                  מכלי
יש ולכן נד) סעיף (השווה ראשון כלי דין ולכף למצקת אין זה לענין אולם שני שבכלי חמים                   מים

 מקום להקל וליתן לחם במרק שהוצק מכלי ראשון לתוך הצלחת בעזרת מצקת.
אותן לתת מותר לאכילה מוכנות כשהן הנמכרות בשמן מטוגנות איטריות או מרק שקדי               ע:
איסור ואין לבישול נחשב שמן בריבוי הטיגון כי האש גבי על עומד אינו אם ראשון בכלי                  אפילו
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כאלה יש אך לעיל הנזכר כשקדימרק הכנתם שדרך מהם יש קרוטונים בישול. אחר               בישול
 שרק נאפו ולא טוגנו ולכן יש לדון בהם כדבר אפוי.

 ילקוט יוסף
שכבר תמצית-סענס, לעשות כדי נתבשלו שלא תה עלי על חמים מים בשבת לערות               מ: אסור
שהם להסוברים לחוש שיש תה בעלי שכן [וכל קליפה. כדי מבשל ראשון מכלי שעירוי                נתבאר
[ילקוט מערב-שבת. התה עלי את לבשל צריך ולכן שני]. בכלי אף ליתנם ואין הבישול                מקלי

  יוסף שבת כרך ג' עמוד קעט]. 
חמים מים לערות מותר בשבת, התמצית מי וכלו מערב-שבת, התה עלי את בישל               מא: אם
[ואף-על-פי בישול. אחר בישול שאין תמצית, מי לעשות כדי המבושלים העלים על ראשון               מכלי
עלי את מערב-שבת בישלו לא אם אבל העלים]. לגבי במיעוטן בטלים תמצית, מי קצת                שיש
להוסיף שאסור אומרים יש ראשון, מכלי חמים מים בערב-שבת עליהם עירו אלא              התה,
שכן ומעידים בזה מקילים ויש בשבת. התמצית מי כשכלו בשבת חמים מים עליהם               ולערות
כל מידי לצאת מערב-שבת התה עלי את להרתיח ראוי לכתחלה ולדינא, להקל. המנהג               פשט
מים ולערות המקילים, על לסמוך אפשר צורך במקום שבת, מערב כן עשו לא ואם                ספק.

  רותחים על עלי התה הנז'. 
לחזור ורוצים ראשון, מכלי רותחים מים שבת מערב עליה שעירו תה בשקית הדין               מב: והוא
יש צורך דבמקום ראשון, מכלי רותחים מים בשבת עליה ולערות ריקן כוס בתוך               ולהניחה
ואין לגמרי נתייבשו שבשקית התה עלי כן אם אלא בזה להקל שאין שאומר מי ויש בזה.                  להקל
יוסף [ילקוט לחים. עדיין התה עלי אם אף להקל יש הדין ומעיקר מים. של לחלוחית                 עליהם

  שבת כרך ג' עמוד קפא]. 
מי את יתן כך ואחר הכוס, לתוך חמים מים תחלה ישפוך בשבת, תה להכין                מג: הרוצה
ריקן, כוס לתוך התמצית מי את ליתן שלא ונכון טוב ולכתחלה שבכוס. המים על                התמצית
יתן אם שבת, מערב מבושלים התמצית מי אם שאף ראשון, מכלי רותחים מים עליהם                ולערות
בישול איסור משום בזה לחוש יש ראשון, מכלי רותחים יערה ועליהם תחלה, התמצית               ממי
מכלי עליהם הבאים החמים במים מתבשלים מועטים שהם הצוננים התמצית שמי             בשבת.
באוכלים, צביעה שאין לן דקיימא שכשם המים, בצביעת צובע לאיסור בזה לחוש ואין               ראשון.
שהמים אף-על-פי חמים, מים לתוך קפה ליתן שמותר הדין והוא במשקין. צביעה אין               כך
ליתן שנזהרים ויש עה]. סעיף להלן שביארנו מה ראה הקפה בישול [ומדין כך. על-ידי                נצבעים
דיש להאומרים לחוש כדי שני, מכלי חמים מים עליו ומערים ריקן, לכלי התמצית ממי                תחלה
כשם הדין מן אך טוב, ברכת עליהם ותבא חסידות, ומדת חומרא אלא זו ואין במשקין,                 צביעה

 שאין צביעה באוכלין כך אין צביעה במשקין.
חמים מים כוס לתוך מבושלים] [שאינם תה עלי או תה שקית ליתן שלא להחמיר                מד: יש
שמונח כוס על שני מכלי חמים מים לערות מותר אבל שני. כלי שהוא אף בהם סולדת                  שהיד
שהמים אף שלישי, כלי שהוא כוס לתוך שקית-התה את נותן אם וכל-שכן תה. שקית                בתוכו

  שבו חמים בחום שהיד סולדת בהם, שכלי שלישי אינו מבשל כלל.
חשיב צרכו, כל ומבושל רוטב, בו שיש אף יבש, הוא התבשיל שרוב דכל אומרים                נח: יש
יבש כולו התבשיל אם שדוקא ואומרים חולקים ויש בישול. אחר בישול בו שאין יבש                כתבשיל
גבי על בשבת לחממו התירו וכדומה], אורז, שניצל, או דגים, חתיכות או קשות, ביצים                [כגון:
לחממו שאסור לח כתבשיל נחשב מעט אפילו רוטב בו יש אם אבל מכוסה, אש או                 פלאטה
אם אפילו יבש, כתבשיל נחשב יבש שרובו וכל ראשונה, כסברא העיקר הדין ומעיקר               בשבת.
שהרי בו. סולדת היד שיהיה כדי ואפילו בשבת, הפלאטה על לחממו ומותר רוטב, מעט בו                 יש
ואי כלל. רוטב אין קשה בביצה [ורק רוטב, מעט יש בשר חתיכת ובכל לצמצם אפשר                 אי
הרוטב מיעוט שהרי ועוד קשה]. ביצה רק היינו יבש בתבשיל שהקילו דמה לומר               אפשר
[וכ''ד לו. ורע במצטמק בישול אין ירוחם רבינו ולדעת לו. ורע כמצטמק ונחשב               מתאדה
כל ולכן חיים]. ארץ חדש, שם הדביר, פתח שלום, נהר אמת, זרע החיד''א, כנה''ג,                המג''א,
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בהצטמקות טיבותא לו ואין לו, ורע מצטמק ונעשה הרתיחה, בעת מהכמות מתמעט              שהרוטב
מתכוין אינו כאשר ובפרט לגמרי. יבש כדבר שדינו בשבת, הפלאטה על להחזירו מותר               זו,
ומכל בלח. בישול אחר בישול שיש אסור, רוטב, הרבה בתבשיל יש אם אבל כלל.                לרוטב
ברכת עליו תבא בשבת, לחממו שלא רוטב מעט בו שיש בתבשיל עצמו על המחמיר                מקום

 טוב. והאשכנזים נוהגים להקל גם בתבשיל לח כל זמן שהתבשיל לא נצטנן לגמרי.
ורואה הרמ''א, פסקי אחר ההולכים אשכנז יוצאי של בישיבה הלומד ספרדי ישיבה              נט: בן
שהיד בחום חם אינו שהתבשיל אחר חשמלית פלאטה גבי על לח תבשיל בשבת               שמחזירים
לצורך כן עושים אם אף החזרה], תנאי יתר [כשקיימים לגמרי, נצטנן לא עדיין אך בו,                 סולדת
ערוך השלחן מרן שלדעת דאף בידם, למחות צריך אין בישיבה, הלומדים הספרדים              הבחורים
מקום מכל הפלאטה, גבי על להחזירו אסור בו סולדת שהיד בחום חם אינו התבשיל                אם
תנאי יתר [כשקיימים להחזירו מותר לגמרי נצטנן לא שהתבשיל כל הרמ''א שלדעת              מאחר
להחזיר לאשכנזי לצוות לספרדי אין אבל כן. העושה אשכנזי ביד למחות צריך אין               החזרה],
שהיד מחום ירד התבשיל שחום אחר חשמלית, פלאטה גבי על לח שרובו תבשיל               בשבת
לאחר לצוות לו להקל אין ערוך, השלחן מרן כדעת לנהוג צריך שהספרדי דמאחר בו.                סולדת
אם אף מעצמו, כן עושה האשכנזי כן אם אלא גמור. איסור הוא שבשבילו דבר לו                 לעשות

 עושה כן לצורך בעל הבית הספרדי, שאין צריך למחות בידו.
וכל שבקערה, פת על ראשון מכלי רותח מרק לערות המזרח עדות ובני לספרדים               ס: מותר

 שכן שמותר לשרות פת בתוך מרק רותח שבכלי שני.
בישול או אפייה, אחר אפייה אין כך יבש, שרובו בתבשיל בישול אחר בישול שאין                סד: כשם
לאכילה ראוי נעשה שהדבר שכל טיגון, אחר בישול או קלייה, אחר בישול או אפייה,                אחר
שלא והיינו יבש. רובו אם בישול בזה אין שוב וטיגון, בקלייה או באפייה או דרך, באיזה                  לגמרי
בשבת להניח ומותר היבש. את משמש והרוטב לרוטב, כוונתו ואין הרוטב ממיעוט לו               איכפת
בשבת, אפייה לאיסור בזה לחוש ואין לחממן, כדי חשמלית, פלאטה על מצה או לחם                פרוסות
חאו''ח ח''ח אומר יביע שו''ת רכג. עמ' [שם באוכלים. בפטיש מכה שאין בפטיש, למכה                ולא

  סימן לה.]. 
וכן האש, על שאינו ראשון בכלי ואפילו בו, סולדת שהיד חם במרק פת ליתן מותר                 סו: וכן
מכלי מרק לערות מותר ולכן לאכלם. ויוכל שיתרככו כדי במרק יבשים צנימים לטבל               מותר
מותר וכן מרק, שקדי על ראשון מכלי חם מרק לערות כן גם ומותר יבשה, פת על                  ראשון
מכלי עירוי אלא להתיר שאין ליה וסבירא מחמיר הרמ''א ואמנם קפה. על רותחים מים                לערות
אם מקום ומכל הפוסקים. רוב דעת הוא שכן מרן, כדעת להקל ספרד בני של המנהג אבל                  שני,

  אפשר טוב לעשות העירוי מכלי שני. 
 שו"ת מאמר מרדכי כרך ד הלכות שבת סימן עג

אף וטחון, קלוי קפה על האש שעל ראשון מכלי לערות שאסור נחתינן ובהא מסקינן                בהא
והבישול גמורה, ובקליה גמורה באפיה מדובר שם כי וקליה, אפיה לאחר בישול שאין               למ"ד
לו שחוששני ורדים בגינת כתב וכבר מלאכה, לגמור בא אינו אך מחממן, רק הוא                שאחריהם
אחר לבשול לכתחילה לחוש שיש ו') סעי' בא (ש"ש שפוסק הבא"ח לדעת ובפרט               מחטאת.
להכנס בלי בשבת, קפה או תה לשתות ביותר הטובה הדרך ולפיכך, שני. בכלי אפילו                אפיה
ויקחו תה. תמצית או קפה ריקה כוס בתוך שישימו - הוא חטאת לאיסור חשש או                 למחלוקות,
ותבוא התה, או הקפה כוס לתוך יערו זה ומכוס המיחם, מתוך מים עליה ויערו ריקה שניה                  כוס

 עליהם ברכת טוב.
וכך תה) בעלי משתמשים (ומיעוט תה, בשקיות משתמשים האנשים שרוב כיום האמור,              לפי
איסור הוא - השקית על מהמיחם מים לערות דכ"ע שאליבא הוא ברור בישולו, דרך                זהו
- בע"ש אותו והרתיחו תה שקיות לקחו אם אולם בישול. כקלי ממש מבשל מדין                דאורייתא
כוס ויקחו ריקה, כוס לתוך התמצית את שיניחו באופן התה בתמצית להשתמש בשבת               מותר

 ריקה אחרת ובה ישימו מים חמים מהמיחם, וישפכו לכוס אשר בה תמצית התה.
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 הלכות בורר בשבת
  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיט דין הבורר בשבת, ובו י"ז סעיפים.

 סעיף א
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ובכברה בנפה אחר, ממין מין ובורר אוכלים מיני שני לפניו שהיו או פסולת מתוך אוכל                 הבורר
וכל הגה: מותר. לאלתר, לאכול כדי בידו ביררם ואם אסור. אבל פטור ובתמחוי, בקנון                חייב;
עמו, אוכלים אחרים ואפילו לאלתר. מקרי מיד, בה שמיסב סעודה אותה לצורך שבורר               מה
לאכול שצריך מה כל שבו המעופשין העלין מן שלאטי"ן שקורין הירק לברור מותר ולכן                שרי.

  באותה סעודה (ב"י סי' שכ"א).
 סעיף ב

  הבורר אוכל מתוך הפסולת, בידו, להניחו אפילו לבו ביום, נעשה כבורר לאוצר וחייב.
 סעיף ג

ושני הגה: מיד. לאכול כדי) (השני ומניח מאחד אחד בורר מעורבים, אוכלים מיני שני לפניו                 היו
פי על אף מיד, לאכלן כדי בידו, אלא מחבירו א' לברור ואסור אוכלים מיני שני מיקרי דגים                   מיני
שבורר פי על אף א', מין שהוא כל אבל עצמה. בפני נכרת אחת וכל גדולות                 שהחתיכות
ביחד משניהם ובורר מינים שני היו ואפילו ברירה. מיקרי לא קטנות, מתוך גדולות               חתיכות
הדשן (תרומת חבירו מתוך אחד מין בורר ואינו הואיל שרי להיפך, או הקטנות מתוך                הגדולות
הערבים, בין לאכול שחרית שבירר כגון ביום, לבו אפי' זמן לאחר והניח בירר ואם נ"ז).                 סי'

  חייב.
 סעיף ד

טורח יותר ויש מרובה האוכל ואפילו הגה: חייב. אחת, בידו אפילו אוכל, מתוך פסולת                הבורר
 בברירת האוכל, אפ"ה לא יברר הפסולת אפי' כדי לאכול לאלתר (ב"י).

 משנה ברורה סימן שיט
ומיתה בשוגג חטאת ג"כ עליה וחייבין שבת של מלאכות אבות מל"ט אחד הוא בורר                הנה
לבאר אראה וע"כ בורר באיסור נכשלין אנשים הרבה ובעו"ה מלאכות שאר על כמו               במזיד
מן בורר איסור חל אין והוא. קצרה. הקדמה הסימן לזה ואקדים פרטיה בכל בעז"ה                אותה
מן פסולת בורר אם א) בחול. כן היא ברירה דרך שאז אופנים משלשה באחד כ"א                 התורה
מן הפסולת לברור בחול ברירה דרך שזהו חייב ג"כ מיד לאכול ודעתו בידו בורר אפילו                 האוכל
האוכל בורר הוא אפילו חייב וכברה בנפה כגון בה לברור שדרך בכלי בורר הוא אם ב)                  האוכל.
כגון הפסולת מן האוכל בורר הוא פעמים בכלי הבורר דרך שכן מיד לאכול ודעתו הפסולת                 מן
לברור דרך שאין בכלי בורר הוא [ואם להיפוך הוא ופעמים גס הוא והאוכל דקין הכברה                 שנקבי
שדעתו אך ובידו הפסולת מן אוכל בורר הוא אם אפילו ג) וכדלקמיה]. אסור אבל פטור                 בה
שיברור דהיינו אופנים ג' בכל שיזהר באופן כ"א לברור מותר ואינו חייב זמן לאחר                לאכול
לאו שאז מיד לאכול דעתו שיהיה וגם בכלי ולא בידו יהיה שהברירה וגם הפסולת מן                 האוכל
נבאר הפרטים ויתר זה שבסימן הכללים עיקרי אלו - היא אכילה דרך אלא היא ברירה                 דרך

 אי"ה בסימן הבא:
 (א) בנפה ובכברה חייב - שזהו דרך ברירתו ואפילו היה בדעתו לאכול לאלתר:

ד' בסעיף וכדלקמן חייב גווני בכל ולהיפך הפסולת מן האוכל דוקא היינו - בידו בירר ואם                  (ג)
 וה':

כיון לאלתר מקרי שעות כמה הסעודה זמן יאריך אפילו ר"ל - וכו' שבורר מה וכל                 (ד)
 שהברירה היא סמוך לסעודה:

87 
 



אך חטאת חייב אחרת סעודה על או סעודה אחר גם שישתייר כדי כונתו ואם - וכו' לצורך                   (ה)
 אם ממילא נשתייר מברירתו עד לאחר הסעודה אין בכך כלום כיון שכבר בירר בהיתר:

דדרך בורר משום בזה ואין הסעודה בני כל בעד לברור יכול דאחד ר"ל - וכו' אחרים ואפילו                   (ו)
הוא דוקא לאו רמ"א שכתב עמו והאי שרי ג"כ עמהם כלל בעצמו אוכל אינו ואפילו היא                  אכילה

 [ברכי יוסף ע"ש שמוכיח כן מן התוספות וכן משמע בד"מ הארוך]:
העלין ליטול להיפך לא אבל הפסולת מן אוכל דהוי זה באופן ודוקא - הירק לברור                 (ז)
פסולת הללו העלין אין אם ואפילו וחייב האוכל מן פסולת בורר דהוי הטובים מן                המעופשין
מן פסולת כבורר דמחזי מדרבנן לבררם איסור יש אפ"ה הדחק ע"י לאכילה שראויין               גמור

 האוכלין:
וכן ומעופשים מתולעים בהם ויש פירות שאר או קטניות לפניו כשמונח וה"ה - העלין מן                 (ח)
לאותה שצריך מה רק בידו יברור שלא יזהר וצרורות בעפר ונתערבו לארץ שנפלו               פירות
ולא הפסולת מן האוכל דוקא שיברור יזהר וגם חייב דאז יותר ולא תיכף לאכול שרוצה                 סעודה

 להיפוך [פמ"ג וח"א]:
ה"ה בידו ומש"כ וכדלקמיה חייב לאלתר אפי' האוכל מתוך דפסולת - הפסולת מתוך אוכל                (ט)

 בקנון ותמחוי:
מן האוכל לברור הוא מאכל דרך [דלאלתר זמן אלאחר הוא ברירה עניני דרוב - וכו' נעשה                  (י)
הוא דאם אלא כלי באיזה וכ"ש בידו אפילו דבר בכל לברור הדרך ואז האכילה] בעת                 הפסולת
אפי' הוא ברירה דלשם מלתא דמינכר האוכל מן הפסולת בורר שהוא או וכברה בנפה                בורר

 לאלתר חייב:
מאכל תיקון לאיזה בחומץ הבצלים להכין העולם שנוהגין במה ליזהר יש ע"כ - וחייב                (יא)
לסעודה סמוך רק זה יעשו שלא והמתולעים הכמושים מן הטובים העלין ובוררין ג'               לסעודה
ובש"ג בסק"ז. וכמש"כ האוכל מן פסולת הוי דזה הטובים מן הכמושים יברור שלא יזהר                וגם
תע"ב כן ועושה המחמיר והנה בזה הברירה בעניני ליזהר דקשה מע"ש זה להכין דנהג                כתב
בהג"ה בס"א הנ"ל הרמ"א על לסמוך דיכול בשבת ומכינין המקילין ביד למחות אין ומ"מ                [א"ר]

 אך שיזהר בכל מה שכתבנו:
צריך וא"כ פסולת חשוב והשני כאוכל חשוב עתה לאכול שרוצה דאותו ר"ל - השני ומניח                 (יב)
פסולת דהוי לא איפכא אבל בקערה השני ולהניח כאוכל דחשוב מיד לאכול שרוצה זה                לברור

 מתוך אוכל דקיי"ל דאסור לברור אפי' כשרוצה לאכול המין השני לאלתר:
לסעודה להניח שרוצה אותו יברור ולא מיד לאכול שרוצה אותו שיברור ר"ל - מיד לאכלן                 (יג)

 האחרת:
אלא עצמו בפני מין כל מסודרות שאין כיון ברירה בזה שייך דמ"מ ר"ל - וכו' אחת וכל                   (יד)

 מעורבין ביחד:
שנקדחו כגון האחרים חתיכות כמו כ"כ טובים אינם מהם שקצת לא אם - ברירה מקרי לא                  (טו)
הוי דגים חתיכות שאיזה או נקדחו שלא אותן לברור ורוצה דגים חתיכות איזה הבישול                מכח
וצריך ברירה שייך אחד במין אפילו זה בכל מאלו אלו לברור ורוצה מת מדג ואיזה חי                  מדג
בכל דה"ה האחרונים כתבו בס"א. מעופשין לעלין ממש ודמי עכשיו לאכול שרוצה זה               לברור
ליטול שרוצה המין זה לברור צריך וע"כ ברירה שייך ובגדים כלים כגון מינים שני כשהם                 דבר
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הכותל על בגדים כמה תלוים דאם ואפשר להיפוך ולא מקומם על ישארו והשאר               עכשיו
הוי לא הבגדים שאר כל מתחלה לסלק מוכרח ועי"ז ללבשו עכשיו שרוצה בגדו אחר                ומחפש
למטה מונח לאכול שרוצה והמין זה על זה יחד מינים כמה בקערה מונחים אם וכן בורר                  בכלל
ועיין בורר בכלל הוי לא וליטלו שלמטה להמין להגיע שיוכל כדי למעלה שמונחין אלו                ומסלק

 בבה"ל:
 (טז) שבירר שחרית וכו' - וה"ה אם היה זמן מופלג מסעודת בין הערבים:

 ביאור הלכה סימן שיט סעיף א ד"ה * הבורר אוכל
שבת לאותה דאסור י"ל בירר אם דבדיעבד שכתב בפמ"ג עיין - הפסולת מתוך אוכל הבורר *                
הגר"א שכתב מה לפי אולם זה בענין דברים בכמה שמסתפק מה וע"ש שבת ממלאכת                דנהנה

  לעיל בסימן שי"ח ס"א אין להחמיר בשאר מלאכות בשוגג לענין דיעבד וע"ש בבה"ל.
 קצוש"ע ילקוט יוסף

כבורר נחשב ואינו אכילתו, כדרך הדגים, שבתוך הדקים העצמות את בשבת לברור              מ: מותר
יבררם לא הצלחת, שבתוך הבשר, מן או הדגים מן שנפרדו העצמות ורק אוכל. מתוך                פסולת
העצמות, תערובת בצלחת כשיש לאכול לו אפשר אי ואם בצלחת. ישאירם אלא לצד,               לסלקם

  מותר לסלקן לצד.
דרך שכן (קרפיונים), הדגים שבתוך הדקים העצמות לאכילתו סמוך בשבת לברור             מא: מותר
הבשר, מן או הדגים מן שנפרדו עצמות ורק אוכל. מתוך פסולת כבורר נחשב ואינו                אכילתו,

  שבתוך הצלחת, לא יבררם לסלקם משם. [ילקו''י שבת כרך ג עמוד שא]. 
בדרך הבישול, לאחר העוף בכנף שנשתיירו הדקים הנוצות את בשבת לתלוש             מב: מותר
שהוא דכיון גוזז, לאיסור בזה לחוש אין [וגם אוכל. מתוך פסולת בורר משום בזה ואין                 אכילתו,

  אחר בישול אין דרך גזיזה בכך]. 
בורר איסור בזה ואין לאלתר, העוף אכילת לצורך מהעוף העור את בשבת להסיר               מג: מותר

  פסולת מתוך אוכל. [ילקו''י שבת כרך ג' עמוד דש]. 
וכן מרק, בתוך ומונחות עצמן בפני הניכרות ירקות או בשר חתיכות בשבת להוציא               מד: מותר
טורח קצת שיש אוכל של קטנות חתיכות אך להניחם. מנת על שמוציאם אף מהרוטב,                דגים
בורר. איסור בהם יש דשמא לחוש ויש המרק עם כמעורבים נחשבות קטנותם, מפני               בהסרתם
עמוד ג' שבת [ילקו''י למשקה. שנפל זבוב גבי לעיל כמבואר החתיכות, עם מרק מעט יקח                 ולכן

  שה]. 
המיועדת במצקת החמין מקדרת וכדומה בשר חתיכות להוציא שמותר שאומר מי             מה: יש
לצורך כן עושה אם החורים, דרך מסתננים שהנוזלים אף חורים, בה ויש התבשיל, את                להוציא
גם אלא בלבד, לברירה המיועד כלי זה שאין ובפרט בורר. איסור בזה ואין לאלתר,                אכילה
פסיק שהוא אף המאכל, את להוציא אלא לברור מתכוין שאינו וכל מהתבשיל. ממנו               לקחת
רשת עם למצקת יש שמא [כי דרבנן באיסור רישיה פסיק ליה הוה המאכל, את שיברור                 רישיה
עשויה שכולה מצקת ויש ברכה. עליו תבא והמחמיר דמותר. ליה, איכפת דלא ותמחוי] קנון                דין
את ולסלק להזיז ומותר להחמיר. ראוי ובזה מהתבשיל, ברירה לשם עשויה והיא              מרשת

 האוכל הנמצא בחלק העליון של הקדרה, כדי להגיע לחתיכות הנמצאות בתחתית הקדרה.
המים את לשפוך שאסור אומרים יש חמוץ, מלפפון בתוכה שיש שימורים             נא: קופסת
דבר הוא שהמלפפון דכיון להקל, לדינא והעיקר מתירים. ויש בורר. מחשש בשבת,              מהקופסא
חשיב זה ואין איסור, בזה אין המלפפון, עם ממש מעורבים המים ואין המים, שבתוך                גוש

 כבורר פסולת מתוך אוכל.
ושיירי וקליפות עצמות בצלחת, שיש מה כל את בשבת להסיר שמותר פשוט              נה: הדבר

 מאכל, קודם שמניחן בכיור לשטיפה, ואין לחוש בזה לאיסור בורר.
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שעליהם, הריסוס מחומרי או שעליהם, העפרורית או האבק מן וירקות פירות לשטוף              ע: מותר
לומר צריך ואין אוכל. מתוך פסולת בורר איסור משום בזה ואין לאלתר, לאוכלם דעת                על
שבזה היגיינה, מטעמי זהירות לשם אלא כן עושה ואינו נקיים, כשהם הפירות להדיח               שמותר

 לכל הדעות יש להתיר.
לצורך במקומו אחד כל ליתנם לברור מותר ביחד, שמעורבים ומזלגות כפות             עד: סכינים
ועוד, בעיניו. שוים כולם שהרי המעורבים, ואוכל פסולת כאן שאין מפני מכן, שלאחר               הסעודה
עצמו בפני הניכר דבר שכל אומרים שיש ועוד קרקע, בגידולי אלא ברירה שאין אומרים                שיש

 ואינו מעורב אין בו דין בורר. אך לאחר סעודה שלישית אסור לעשות כן.
 שש"כ פרק ג

שם עליהם אין אבל יחד נמצאים אמנם המינים שני כאשר ברירה איסור משום אין וכן                 ד:
אלא כעת הבשר את לאכול בדעתו אין אם גם צלול ממרק בשר להוציא מותר לפיכך                 תערובת
שבשלו המים מתוך מבושלים ביצים או אדמה תפוחי להוציא מותר וכן למקרר להכניסו               רק
שהכניס משקין עם כוס מתוך קרח קוביות להוציא מותר וכן זמן לאחר לשמרם כדי בהם                 אותם

 אותן בה כדי לקרר את המשקין.
את בשבת להסיר לו אסור אדרות בו שיש דג או עצמות בו שיש בשר לאכול העומד                  יב:
האוכל את פיו לתוך יכניס יעשה וכיצד ברירה איסור משום תחילה האדרות את או                העצמות
העצם את להוציא מותר ואז אדרותיו על הדג או שבו העצם על הבשר דהיינו שבו הפסולת                  על

 או את האדרות מתוך הפה ואין בזה חשש איסור ברירה.
מן הבשר את במזלג יסיר או ממנה הבשר את ויאכל בעצם יחזיק לו נוחה אינה זו דרך                   אם
להחזיק מותר גם שבידו בסכין או בידו שבצלחת בעצם מחזיק כשהוא אפילו שבצלחתו               העצם
בשר ללא תישאר שבידו שהעצם פי על אף האחרת ביד הבשר את ולמשוך בעצם אחת                 ביד

 וגם מותר להוציא כל אדרה בפני עצמה אך יש למצצה בפה קודם שיזרקנה.
שמתירים יש קטנות אדרות ובו דג האוכל כגון האלה הדרכים מן באחת לנהוג יכול אינו                 יג:

 להסיר את האדרות יחד עם מעט מבשר הדג הדבוק בהן ויש שמחמירים בזה.
והוא לסמוך מי על להם יש הדג מן האדרות את ולהוציא להקל הנוהגים אלה גם ברם                  יד:

 שיעשו כן ממש בשעת האכילה ולא לפני כן.
להסירו אסור וגם בכלי או ביד לבדו להסירו אסור המשקה או התבשיל לתוך שנפל חרק                 יט
להסירו מותר וכן הכלי מן משקה מעט שפיכת ידי על החרק את להסיר ומותר נשיפה ידי                  על
לאכול בדעתו אין אם גם כן לעשות ומותר נפל שלתוכו המשקה או התבשיל מן מעט עם                  יחד

 את התבשיל או לשתות את המשקה מיד.
פסולת בין להבדיל יש שלהם הפסולת מן במים לשוטפם שרוצים ירקות או פירות               כב:
ירקות או פירות וכדלהלן הפירות גבי על הדבוקה פסולת לבין הפירות עם              המעורבת
כדי במים לתתם אסור כזה אוכלים אדם בני רוב ואין כלשהי פסולת בהם               שמעורבת
יש בזה גם שכן מים זרם ידי על הפסולת את לשטוף אסור וכן מהם תעלה או תרד                   שהפסולת
הפסולת אם ואולם שבת בערב פירותיו את וישטוף יכין אלא האוכל מן הפסולת הפרדת                משום
הזרמת ידי על אלה את להסיר מותר וכד' ריסוס חומר או אבק עליהם שיש או בפירות                  דבוקה
על צנון כגון וירקות פירות לקלוף מותר וכן הפירות לאכילת סמוך רק כן ויעשה עליהם                 מים
חומר ואת האבק את להסיר ומותר לאכילתם סמוך זאת שיעשה והוא בהם הדבוק               העפר
הלכלוך את וגם יבשה במטלית או ביד הפרי שפשוף ידי על אף הפרי שעל וכדו                 הריסוס
שריה ידי על נקיים פירות לחטא ומותר הפרי אכילת לפני ביד להסירו מותר בפרי                הדבוק

 בחומר מחטא.
תפוח של או עגבניה של הקליפה כגון אותה אוכלים אדם בני ורוב לאכילה הראויה קליפה                 לד:
אוכלים אדם בני שרוב הפירות ממיני ואגס אפרסק אותה אוכלים אדם בני שרוב במקום                עץ
את להסיר ומותר בשבת להסירם מותר אלה כל עוף של העור וכן דג של העור קליפתם                  עם
זמן לאחר עד המקולף את ולהניח לקלוף ואפילו (מקלף) לכך המיוחד בכלי אפילו               הקליפה
ראויה הקליפה אם שגם ואומרים שמחמירים יש מותר. היום באותו אחרת לסעודה              כלומר
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לצורך ישתמש ולא לסעודה סמוך רק להסירה יש אז גם אותה אוכלים אדם בני ורוב                 לאכילה
 הקילוף בכלי המיוחד לכך וכמבואר להלן בסעיף לה צג.

לכך מיוחד שאינו בכלי או ביד רק להסירה מותר אדם בני לרוב נאכלת שאינה קליפה                 לה:
 ובתנאי שיעשה זאת רק סמוך לסעודתו.

החרקים את להסיר כדי וכיו"ב סבון מי בתוך וכדומה החסה עלי להשרות או לשטוף ואסור                 מ:
 כי החרקים החיים ימותו במים האלה.

במים שטיפתם אחרי וגם לו המיוחד בתא סוג כל לסדר כדי למיינו אסור מעורב סכו"ם                 פה:
ערמת מתוך לקחת מותר אבל שלו בתא ולהניחו ולנגבו בנפרד סוג כל להוציא אסור                בקערה

 הסכו"ם המעורב מן הבא לידו כלי אחר כלי ללא סדר לנגבו ולהניחו בתוך תאו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הלכות סחיטה ודש
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכ סעיף ד

משקה ליה דהוה האוכל, לתקן כדי תבשיל בה שיש קדירה לתוך ענבים אשכול לסחוט                מותר
  הבא לאוכל וכאוכל דמי; אבל אם אין בה תבשיל אסור.

 משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכ סעיף ד
הפרי לסחיטת בשצריך כ"א אינו וענבים בזיתים מפרק השם כי - האוכל לתקן כדי                (יז)
דהוי פריקתו דרך זה אין בזה משא"כ האוכל מן המשקה שמפרק פריקה חשוב שאז                למשקה
עליו חולקים הפוסקים רוב אך בזה אוסר דר"ח בהג"ה בס"ז לקמיה ועיין מאוכל אוכל                כמפריד

 ולכך סתם השו"ע להקל מצד הדין ומ"מ המחמיר תבא עליו ברכה כמ"ש בתשו' הרא"ש:
לתוך שיסחטנו דבעינן אסור ג"כ לתבשיל אח"כ ליתנו דעתו ואפילו - בה אין אם אבל                 (יח)

 התבשיל ועיין בדרישה שכתב דחיובא נמי יש בזה:
 סעיף ו

 מותר לסחוט לימוני"ש.
 משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכ סעיף ו

כיון בחול לסחטן שדרך ואף למשקין אפילו והיינו ציטרי"ן ובלשוננו - לימוני"ש לסחוט               (כב)
ואפילו בס"א. וכנ"ל פירות כשאר הוי אוכל בו לטבל אלא משקה לצורך לסחטן כלל דרך                 שאין
העולם נוהגין מ"מ לתענוג לשתות צוקע"ר בהם שנתנו מים לתוך בחול לסחטן הדרך               אם
גם הפרי סחיטת מי לשתות כשדרך אלא מיתסר דלא משום ואפשר בשבת זה לעשות                להקל
אותם מערבין ואח"כ לבד מימיו כשסוחטין אלא מיתסר דלא א"נ אחר משקה תערובות               בלא
הזה בזמן ולפ"ז וט"ז]. [ב"י שרי טעם בו ליתן אחר משקה לתוך מימיו לסחוט המנהג אם                  אבל
לסחטן מותר אם גדול צ"ע מקומות באיזה פאנ"ש עם לשתות למאות חבית שממלאין               שידוע
וע"כ עצמם בפני בכלים לסחטן דדרך כיון ורמונים לתותים דדמי דאפשר משקה לתוך               בשבת
לתבשיל לסחטו וכן לאוכל. הבא כמשקה דהוי בפ"ע הצוקער על מקודם שיסחוט ליזהר               צריך
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קודם היינו לימוני"ש לסחוט דמתיר דהשו"ע ודע בס"ד. וכנ"ל דשרי פשיטא האוכל גבי               ועל
 שנכבשו אבל אם כבושים במלח וש"ד דינם ככבשים ושלקות וכדלקמיה [אחרונים]:

 סעיף ט
נותן אבל מימיו, שיזובו כדי דקות לחתיכות לשברם דהיינו אותם, מרסקין אין והברד,               השלג
כנגד או בחמה הניחם אם וכן חושש; ואינו מאליו נימוח והוא מים או יין של כוס לתוך                   הוא

 המדורה ונפשרו, מותרים.
 ילקוט יוסף

בכל בזה להקל ערוך, בשלחן מרן כדעת לדידן לדינא שהעיקר בשבת, לימון לסחוט               יג: מותר
לתוך כשסוחטו ובין לימונאדה, ממנו לעשות כדי ריקן כלי לתוך עצמו בפני כשסוחטו בין                ענין,
לאסור להורות הוראה למורה ואין אוכל. בתוך כך אחר לערבו מנת על או משקה, בו שיש                  כלי
מקום ומכל הוראותיו. שקבלנו דאתרא מרא ערוך השלחן מרן דעת נגד בשבת לימון               לסחוט
לצלחת לימון סוחט ואם ברכה. עליו תבא אוכל, גבי אלא לימון לסחוט שלא לעצמו                המחמיר
מתוכו, הגרעינים יברור לא הסלט לתוך הלימון מגרעיני נפלו שאם ליזהר צריך סלט, בה                שיש
שנ. עמוד ג' כרך שבת יוסף [ילקוט התורה. מן שאסור אוכל, מתוך פסולת בורר ליה                 דהוה
אוכלים שהיו זמנם בין מדעתו וחילק בזה, להחמיר כתב אהבה מנוחת ובספר נז. סי' חן                 לוית
לשם נעשה ברובו שהלימון זמנינו לבין לסחיטה, הרבה עושים היה ולא ''הרבה''              מהלימון
לימון על לברך הלק''ט], [מהריק''ש, בזמנם גם הפוסקים פסקו אמאי דא''כ קשה אך               סחיטה.
שעושים העיד הרדב''ז וגם אכילה. לשם ונעשה ''הרבה'' ממנו אוכלים היו לדבריו הרי               שהכל,
התירו ואפ''ה לסחיטה, ברובו עשוי היה הלימון בזמנם שגם כרחך ועל לרוב, חביות               ממנו

 לסוחטו, כיון שאין סוחטים אותו לצורך המיץ בפני עצמו, אלא לתערובת.
וצלחת קערה לתוך או תבשיל, בה שיש קדרה לתוך בשבת ענבים אשכול לסחוט               יז: מותר
שאין מאוכל אוכל כמפריד הוא והרי כאוכל, דינו האוכל לתוך הבא שמשקה אוכלים, בהם                שיש
אוכל לתוך ואשכוליות זהב תפוחי כגון פירות שאר לסחוט שמותר שכן וכל מפרק. משום                בזה
[שריסקוהו מרוסק גזר או פירות סלט לתוך תפוזים בשבת לסחוט מותר לפיכך הנ''ל.               מהטעם
לצורך מרוסקים תפוח-עץ או בננה גבי על פירות לסחוט מותר וכן להטעימם. כדי               מערב-שבת]
והמשקה מרובה הקערה שבתוך כשהמאכל אמורים דברים במה לתינוקות. מאכל            הכנת
המשקה שכל צריך [ואין כאוכל. נחשב ולכן ומתקנו, בתוכו נבלע ורובו מתערב עליו               הנסחט
של ריבויו מפני עליו צף הנסחט והמשקה מועט דבר הוא המאכל אם אבל באוכל].                יבלע

 המשקה, הרי הוא מפרק ואין בזה היתר כלל.
ג כרך שבת [ילקו''י נפשר. שהקרח אף לקררם, כדי פירות על קרח קוביות ליתן                כח: מותר

  עמ' שסא] 
מותר מקום מכל אבל מימיו. שיזובו כדי לרסקו שאסור והברד, השלג כדין הקרח               כט: דין

 לשבר חתיכת קרח גדולה לכמה חתיכות קטנות כדי שיתנם לתוך כוס מים או יין.
 שש"כ

למעשה משתמש הסוחט אם הן משקה לתוך או ריק כלי לתוך אותו לסחוט אסור פרי כל                  ב:
כלי לתוך או תה לתוך לימון סחיטת גם זה איסור ובכלל ביד סוחט הוא אם הן בכלי                   הסחיטה

 ריק או סחיטת תפו"ז סחיטת גזר מרוסק או ריסוק הפרי עד שהוא נהפך למשקה.
ייספג הנסחט המיץ שרוב כשידוע אוכל לתוך לכך המיוחד בכלי ולא ביד לסחוט מותר                ג:
לתוך לסחוט אסור אבל להלן שיבואר וכפי האוכל טעם את לתקן בא המיץ כאשר או                 בתוכו

 כלי ריק גם אם בדעתו להכניס את המיץ הנסחט לתוך אוכל מיד.
אסור אבל וכיו"ב. דגים או לבנה גבינה גבי על או סוכר גבי על לימון לסחוט מותר ולכן                   ה:
לתתו או גבינה או סוכר עם המיץ את מיד לערבב בדעתו אם גם ריק כלי לתוך לימון                   לסחוט
עמהם יוציא אלא לבדם יוציאם לא הגבינה בתוך או הסוכר בתוך הלימון גרעיני נפלו הדג.                 על
עם הגרעינים את להוציא להיזהר ונכון ברירה איסור משום הגבינה מן או הסוכר מן                קצת

 הרבה מהאוכל או שיוציא את האוכל וישאיר את הפסולת.
מפירות מיץ הוספת ידי על המשקין של לא אבל האוכלין של הטוב הטעם את לתקן רצה                  ז:
נספג הנסחט המיץ אין ואפילו האוכלין על לכך המיוחד בכלי ולא ביד פרי לסחוט לו                 מותר
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סלט על לימון לסחוט מותר לפיכך האוכלין. לתיקון בא רובו לפחות או המיץ שכל והוא                 בתוכם
דעתו אם גם כלי לתוך תפו"ז או לימון לסחוט אסור אבל מרוסקת בננה על תפו"ז וכן דגים                   ועל

 לשפוך את המיץ על האוכלין על מנת לתקן את הטעם הטוב שלהם.
 שש"כ פרק יב

זאת לעומת טוב. ביום ובין בשבת בין המטבח כלי לניקוי בו להשתמש אסור פלדה צמר                 יא:
אם ספוגי) מוצר (לא לכך המיוחדים סינתטי מחומר במוצרים הכלים לניקוי להשתמש              מותר
למוצרים ובאשר רטובים כשהם ואפילו הרבה צפופים ואינם מזה זה מופרדים המוצר              זיפי

 מחומר סינתטי ספוגיים ראה להלן סעיף יב.
רטובים כשהם כלים בהם לנקות ואסור מטלית או ספוג וביו"ט בשבת להרטיב אסור               יב:
הכלים את בהם לנקות אין מים מלאה קערה בתוך המטלית או הספוג כשנמצאים               ואפילו

  אפילו כאשר גם אלה נמצאים בתוך המים.
כלים מנקים בהם אשר סיבים דהיינו סקוטשברייט כגון מלאכותית ליפה וכן טבעית ליפה               יג:
לעיל הנזכר מטלית או ספוג כדין ודינם רטובים הם כאשר וביו"ט בשבת בהם להשתמש                אסור

 סעיף יב.
 משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכ סעיף ט

נתכוין דלא עי"ז מים קצת יזובו אם ואפי' שרי ממנו חתיכה לשבור אבל - דקות לחתיכות                  (לב)
 לזה ועוד שהולך לאיבוד [ב"י]:

פירות יסחוט שמא גזירה א"נ מדרבנן ואסור הללו המים שבורא למלאכה דדמי - מימיו                (לג)
 העומדין למשקין:

בידים לרסק אפילו מתירין ויש ביה גזרו לא בידים מעשה עביד דלא כיון - חושש ואינו                  (לד)
 לתוך הכוס והטעם דכיון שנתערב במה שבתוך הכוס ואינו בעין לא גזרו ביה כלל:

לתוך וכמו נימוח הוא שממילא כיון להניח לכתחלה דמותר וה"ה מהם ליהנות - מותרים                (לה)
אסור מאליו דנימוח דאף להחמיר יש הכא גם בהג"ה סט"ז שי"ח בסימן רמ"א ולדעת                הכוס

 משום נולד ואינו דומה לתוך הכוס דהתם הוא מעורב במים ואינו ניכר:
 סעיף יז

 ספוג, אין מקנחין בו אא"כ יש בו בית אחיזה, גזירה שמא יסחוט.
 משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכ סעיף יז

ששואב ובטבעו וכדלקמיה הערוך כפירוש או הים לחוף נעשה צמר כמין הוא - ספוג                (מה)
 המים והמשקין לתוכו:

 (מו) אין מקנחין בו - את הטבלא ואת הקערה:
לקנח אפשר בו שיאחזנו אחיזה בית עור לו דכשיש פירשו והרמב"ם רש"י - וכו' א"כ אלא                  (מז)
לו שיש דכיון שרי דמ"מ אלא סחיטה בלי לקנח לו א"א דאעפ"כ כתב הראב"ד אבל סחיטה                  בלי

 בית אחיזה הו"ל כצלוחית מלאה מים שמריק ממנה מים:
בגמרא אמרינן דהא סחיטה משום וצ"ל הוא שט"ס הגר"א בביאור כתב - יסחוט שמא                (מח)
וכ"כ אחיזה בית עור בלי באצבעותיו כשאוחזו יסחוט שלא אפשר דאי משום הוא רישא                דפסיק

 המג"א:
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 הלכות טחינה בשבת
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכא סעיף י

  אסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין ראליי"ו.
 סעיף יב

לפני וחרובים גרוגרות לחתוך דאסור וה"ה הגה: טוחן. משום חייב דק, דק הירק               המחתך
לפני לחם לפרר מותר אבל אסור. לזה, וכדומה פירות ודוקא תוספתא). בשם (ב"י               זקנים
ור"ן כ"א פרק מיימוני (הגהות טוחן אחר טוחן דאין לחוש, אין נטחן וכבר דהואיל                התרנגולים,
מידי שרי הכל מיד, לאכלו אם אבל ומניח, בחותך אלא מיירי לא זה וכל וסמ"ג). גדול כלל                   פרק

 דהוי אבורר לאכול מיד, דשרי (תשובת הרשב"א והר"ן פרק כלל גדול), כדלעיל סי' שי"ט.
 ילקוט יוסף

הפוסקים ורוב וחייב. טוחן תולדת זה הרי דק דק בסכין הירק את שהמחתך אומרים                ד: יש
חי, שהוא כמות לאוכלו ראוי שאינו ירק כשמחתך אלא חייב שאינו וסוברים זה על                חולקים
בהם, וכיוצא ופת פירות וכן חיים, כשהם לאוכלם הראויים ירקות אבל לבשלו, דעת על                וחותכו
הפוסקים מחלוקת והיא הואיל הראשונה כסברא להחמיר וראוי דק. דק אפילו לחתכם              מותר
למחר, או זמן, לאחר לאוכלו דעת על הירק את כשמחתך אמורים דברים במה תורה.                באיסור
מאכלו לאכול האדם על חכמים אסרו שלא מותר. ''לאלתר'' לאוכלו כדי בסכין מחתכו אם                אבל
סמוך או מיד, לאכול לאחרים לתת דק דק בסכין חותך אם וגם גדולות. או קטנות                 חתיכות

  לסעודה, ואפילו לסוף הסעודה מותר. [ילקו''י שבת כרך ג' עמוד שפב]. 
כגון, דק. דק בסכין ל''סאלאט'', חיים, שהם כמות הנאכלים ירקות לחתוך מותר              ה: ולכן
ויש לאלתר. אותם לאכול דעת על לאחרים, בין לעצמו בין וכדומה, חזרת, מלפפונים,               עגבניות,
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מן זה שאין פי על ואף קצת. גדולות חתיכות הסלט של הירק לחתוך חסידות ממדת                 נוהגים
  הדין, מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה. [ילקוט יוסף שבת כרך ג' עמוד שפט]. 

סעודה, אותה לצורך סאלאט לעשות מותר בסעודה יושב היה אם לאלתר? שיעור              ו: וכמה
סמוך אלא סאלאט לעשות אין בסעודה, מיסב אינו עדיין ואם מספר. שעות נמשכת היא                אפילו
מבית האנשים צאת עד שחרית בשבת סאלאט לעשות שלא להזהר יש לפיכך לסעודה.               ממש

 הכנסת ומוכנים לסעודה. 
  טו: לפיכך אסור גם כן לגרור גזר או צנון בפומפיה בשבת אפילו על דעת לאוכלם לאלתר. 

 טז: אולם מותר לקלף פירות וירקות במקלף המיוחד לכך.
לאלתר, להאכילו דעת על התינוק, לצורך בחול, כמעשהו המזלג, בשיני בננה למעך              לב: מותר

 ואין צריך לעשות הריסוק בשינוי.
לדללה כדי בשבת מים בה להוסיף ורוצים שבת, מערב הכינוה שכבר שומשמין              לז: טחינה
שומשמין טחינת להכין מותר שאף אומרים ויש ולבחוש. בשבת מים לה להוסיף מותר               יותר,
החרושת, בבית כבר שנילושה גולמית טחינה גבי על ומלח ולימון מים הוספת ידי על                בשבת
היא ואז ולערבב מים מעט בתחלה לה להוסיף העולם שדרך פי על ואף עבה. בלילה                 ונעשית
כדי אלא יותר טעימה שתהיה כדי כן עושים שאין כיון מקום מכל עיסה, כמו קשה                 נעשית
לחוש אין לפיכך רכה, להיות וחוזרת מים לה מוסיפים לבסוף וגם הכנתה, את עליהם                להקל
כדי ובתוך שמאחר ומחמירים, חולקים ויש לסעודה. סמוך כן שיעשה ובלבד לש. לאיסור               בזה

 הלישה נעשית הטחינה כמו עיסה קשה, יש לחוש לאיסור שנראה כלש.
 שש"כ פרק ו

מעיכתו קטנים לחלקים דבר קציצת גם עצמה הטחינה מלאכת על נוסף כולל טחינה איסור                א:
בין הבדל כל איפוא ואין קטנים לחלקים דבר הקטנת של אחר אופן וכל ריסוקו                כתישתו
ידי על אותו הממעך ובין לקמח התבואה בטחינת כגון קטנים לחלקים החומר את               השוחק
כגון אחד גוש המהווה סמיכה דייסה למעין מיד ומתדבק חוזר הנמעך הדבר אם אף                לחיצה

 במעיכת הבננה.
למעך אסור וכן שבה העצמית הלחות מחמת אחד גוש שנשארת אף בננה למעך אסור                ח:
שינוי ידי על כן שיעשה ובלבד מותר לאכול שמתקשה לכך הנצרך בעבור אך וכדו                עגבניה
ויעשה החול בימות לעשות שרגילים כדרך המזלג בשיני ולא המזלג בידית או בכף כגון                גמור

 כן בסמוך לאכילה.
 הלכות רחיצה בשבת ויום טוב

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכו סעיף א
הם אם בין שבת, מערב שהוחמו במים אפילו לבד, ואבר אבר כל אפי' גופו, כל לרחוץ                  אסור
לרחוץ מותר אבל אסור; ולהשתטף, גופו על המים לשפוך ואפילו בקרקע; הם אם בין                בכלי
פרק הרא"ש בשם (ב"י גופו כל רוחץ שאינו כל איברים, שאר או הגה: ורגליו. ידיו פניו                  בהם
צריך ואין יחד, גופו כל אפילו לרחוץ מותר טבריא בחמי אבל האור, בחמי מילי והני                 תינוקת).
בחמי לאיחלופי דאתי לא, בכלי, אבל בקרקע, דוקא טבריא, בחמי דשרי והא בצוננין.               לומר

 האור.
 משנה ברורה סימן שכו

 (א) אסור לרחוץ וכו' - גזירה שמא יבואו עי"ז להחם בשבת:
 (ב) כל גופו - וה"ה רוב גופו דרובו ככולו:

 (ג) לבד - וכ"ש אם רוחץ כדרך הרחיצה כל הגוף ביחד:
 (ד) ואפילו לשפוך וכו' - היינו אפילו ממים שהוחמו מע"ש ואפילו הם בקרקע:

 (ה) בהם- היינו בחמין שהוחמו מע"ש אבל בחמין שהוחמו בשבת אסור אפילו ידיו לבד:
המטונפים במקומות לרחוץ מותרת ויו"ט בשבת לבנים שלובשת ואשה - אברים שאר או               (ו)
ויש סחיטה לידי תבא שלא כדי בבגד ולא בידים לרחוץ שתזהר רק ויו"ט מע"ש שהוחמו                 בחמין
 נשים נוהגות שאין לובשות לבנים בשבת ויו"ט ובמקום שאין מנהג ידוע יש להתיר [אחרונים]:
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פושרין רק יהיה שלא ליזהר צריך המקוה להחם שנוהגין במקום לפיכך - האור בחמי                (ז)
נו"ב ובתשו' /כ"ב/ כ"ד סי' מדליקין במה פרק נתנאל בקרבן ועיין [ח"א] בו לטבול אסור                 דאל"כ

 מ"ת סי' כ"ד:
לקמן ועיין רחיצה איסור עליהן גזרו לא חמין מעינות שארי וה"ה - טבריא בחמי אבל                 (ח)
בהן לרחוץ אסור לרפואה אלא בהם לרחוץ דרך שאין דבמקום סקמ"ט במ"א שכ"ח               בסימן

 בשבת וע"ש מה שכתבנו בזה:
 (ט) בצוננין - ועיין לקמן במ"ב סקכ"א שנהגו שלא לרחוץ בנהר:

 ילקוט יוסף סימן שכו - דיני רחיצה בשבת 
אם ואפילו לבדו, אבר אבר רוחץ אם אפילו גופו, כל חמים במים בשבת להתרחץ                א: אסור
שמש''. ה''דוד ידי על בשבת מאליהם שהוחמו במים להתרחץ אסור וכן מערב-שבת.              הוחמו
כל את כרוחץ נחשב הגוף דרוב אסור, כן גם רובו, את רק אלא גופו, כל את רוחץ אינו אם                     וגם
נכנס אם בין הבדל ואין בשבת. בהם להתרחץ אין פושרים המים אם ואפילו ואסור.                הגוף
גופו מקצת ואולם חמים. מים של למקלחת מתחת עומד אם לבין חמים, מים מלאה                לאמבטיה
סימן ד' כרך שבת [ילקו''י ג'. סעיף להלן וראה בשבת, בחמין לרחוץ מותר ורגליו, ידיו פניו                  כגון

  שכו, עמוד נה]. 
כל ואפילו חמים, במים אף במקלחת, והן באמבטיה הן בבית, טוב ביום להתרחץ               ב: מותר
רחיצה לצורך טוב ביום מים לחמם אין אבל טוב, יום מערב שהוחמו במים דוקא זה וכל                  גופו.
ידיו פניו לרחוץ רוצה ואם טוב. יום מערב שהוחמו במים אף להתרחץ אסור מרחץ ובבית                 זו.
עמוד [שם נפש. לכל השוה הנאה דזו זה, לצורך טוב ביום מים לחמם אף מותר בלבד,                  ורגליו

  נח]. 
באמבטיה טוב, ביום גופו כל בהם להתקלח מותר שמש, דוד ידי על מאליהם שהוחמו                ג: מים
שיכול ובלבד מאליהם. שהוחמו אחר טוב, יום מערב שהוחמו כמים שדינם שבבית,              פרטית
ידי על שהוחמו מים ג/ב. המגבת. סחיטת או שבשערות, המים סחיטת לידי יבוא שלא                להזהר
כיון כלים, בהם לשטוף או בשבת, ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ מותר עצמו, לצורך בשבת                 גוי
יום הלכות על עובדיה חזון לאור יצא שוב בהערה. תה עמ' ד' שבת [ילקו''י בהיתר.                 שהוחמו

  טוב, וזכינו לכוין לדעתו]. 
סחיטת לידי יבא שלא שיזהר ובלבד גופו, כל ואפילו צוננים, במים בשבת להתקלח               ד: מותר
מעליו, המים שינטפו כדי במגבת, שיתנגב קודם מעט שימתין נכון ולפיכך והמגבת.              השער
להתרחץ שלא נוהגים והאשכנזים והזקן. הראש שבשער המים את יסחוט לא וכן בנחת.               וינגב
או באמבטיה מרחיצה גם להמנע נהגו זה ובכלל וכיוצא, שבנהרות, צוננים במים אף               בשבת
להתקלח לאשכנזים גם להקל יש מרובה, מזיעה או מהחום צער שיש במקום אולם               במקלחת.
עמוד ד' כרך שבת יוסף [ילקוט ובמגבת. בשער מסחיטה שיזהרו ובלבד צוננים, במים               בשבת

  ס]. 
לשטיפת או ורגליו, ידיו פניו לרחיצת שמש'' ''דוד מה חמים במים בשבת להשתמש               ה: מותר
שהיד כדי חמים המים אם ואפילו השבת. יום בעצם הוחמו המים אם אפילו וכדומה,                כלים
חמים במים בשבת להשתמש אין אולם ברכה. עליו תבא עצמו על והמחמיר בהם.               סולדת
פושרים המים אם אבל בהם. סולדת שהיד בחום חמים הם אם חשמלי, בוילר ידי על                 שהוחמו
המים ברז פתיחת שעם באופן הקרים, המים ברז את שסגר או בהם, סולדת היד                שאין
ורגליו. ידיו פניו לרחיצת בשבת בהם להשתמש מותר לדוד, צוננים מים נכנסים אין               החמים

  [ילקוט יוסף שבת כרך ד' עמוד קפו, ועמוד תה]. 
אולם ס''ט]. שלא סי' [ש''ע לקטן, גם הוא בשבת, בפושרין או בחמין גופו כל רחיצת                 ו: איסור
פושרים, או חמים במים בשבת לרוחצו מותר יום, בכל לרוחצו שהדרך או נתלכלך, התינוק                אם
והיינו מצטער. מכלל והוא חולי, לידי יבוא הרי בצוננים ירחצוהו שאם סק''ה]. תקיא               [מג''א
להשתמש אסור הכי בלאו בוילר ידי על שהוחמו במים אבל שמש. דוד ידי על שהוחמו                 במים
גם להקל אפשר אחרת אפשרות אין ואם בהם. סולדת שהיד בחום חמים שהמים כל                בשבת,
רישיה פסיק וכל רישיה, פסיק מצד אלא האיסור אין שהרי הבוילר, ידי על שהוחמו                במים

  איסורו מדרבנן אם הוא לא ניחא ליה, ובמקום צער או חולה שרי. ותינוק דינו כחולה.
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 שש"כ פרק יד
או ורגליו ידיו פניו כגון האברים מן חלק בשבת בהם לרחוץ מותר שבת בערב שהוחמו מים                  א:
אבר רוחץ אם אפילו רובו את לא ואף כולו הגוף כל את בהם ירחץ לא אך הגוף אברי                    שאר
ביומו יום מדי כולו הגוף כל את לרחוץ שרגיל מי כאלה. במים גופו כל יקלח לא וגם לבדו                    אבר
להם מותר ביומו יום מידי אותו שרוחצים תינוק וכן חולה או כן עושה אינו אם הרבה                  ומצטער
מקום ומכל כאמור שבת בערב שהוחמו במים שירחצוהו והוא בשבת גם הגוף כל את                לרחוץ

 יזהרו שלא לבוא לידי סחיטת השערות.
אם אף ביו"ט גם אסורה היא כך בשבת חמים במים כולו הגוף כל רחיצת שאסורה כשם                  ז:
שהוחמו במים אחת בבת כולו הגוף כל ולא אבר אבר לרחוץ ומותר יו"ט בערב הוחמו                 המים

 בערב יו"ט ולצורך רחיצת פניו ידיו ורגליו אף מותר להחם מים ביו"ט עצמו.
חלקי את רק ורוחצים קרים במים אפילו הגוף כל את וביו"ט בשבת לרחוץ שלא נוהגים                 יא:
במים אפילו או קרים במים האלה החלקים את לרחוץ ומותר שערות מכוסים שאינם               הגוף
כגון והמצטער המים חום את עוד מרגישים שאין כזאת במידה יום מבעוד שחוממו               פושרים
לסחוט שלא יזהר מקום ומכל החול בימות כרגיל כאלה במים להתקלח אף מותר שרב                ביום

 את השערות.
בלי אף בבריכה או בים להתרחץ לא גם ונוהגים ביו"ט וגם בשבת גם לשחות אסור                 יב:

 לשחות.
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