
        )מבוסס על טור ובית יוס�(קדמה קדמה קדמה קדמה הההה
אמר " :שבת קיחבמסכת הביא את תמצית מה שהובא בטור כשירצה 

רבי יוחנ� משו� רבי יוסי כל המענג את השבת נותני� לו נחלה בלא 

 רבימר  א. בר יצחק אמר א� ניצול משיעבוד מלכיותנחמ�ב  ר.מצרי�

חייא  רבימר  וא. כל המענג שבת נותני� לו משאלות לבו� יהודה אמר רב

בודה זרה ו עובד ער יוחנ� כל המשמר שבת כהלכתו אפיל"בר אבא א

 אלמלי שמרו ישראל שבת ברמר רב יהודה אאמר  . לו� מוחלי,כאנוש

בי שמעו� בר אמר ר' וכואומה ולשו� ראשונה כהלכתה לא שלטה בה� 

  .  אלמלי משמרי� ישראל שתי שבתות מיד נגאלי�� יוחאי

 לו �נותני �ל "י אבוהב ז"כתב מהר �יוס� מבאר את הדברי� כ# בבית 

 מעות בלא נחלה בלא מצרי� הוא מדה כנגד מדה שכש� שהוא מפזר

שיעור לצור# שבת כ� יתנו לו נחלה בלא שיעור וכ� מה שאמרו ניצול 

ת לפי שמקבל עליו עול שבת מעבירי� ממנו עול מלכיות יומשעבוד מלכ

  :וכ� נותני� לו משאלות לבו כדי שיוכל למלאת חפצו מכל עונג שירצה

מפני ששבת שקולה כנגד כל .  מוחלי� לובודה זרהש אפילו עובד ע"ומ

שהיא מורה השגחה וחידוש העול� ) ג"ירושלמי נדרי� סו� פ(המצות 

 שעובד אינו בודה זרה וכיו� שהוא שומר שבת ודאי הע,ותורה מ� השמי�

 ה שאי� כ� מ,י תשובה" ולכ� יש לו תוחלת מחילה ע,מפני שמאמי� בה

  .ז לפי שעולה בדעתו שיש בה ממש שהוא רחוק לשוב בתשובה"בעובד ע

ישראל שבת ראשונה לא שלטה בה�  שמרו יאמר רב יהודה אלמלשומה 

ויהי ביו� ") שמות טז כז(לומדת זאת מהפסוק  ש�גמרא הו. אומה ולשו�

ויבא " כתוב) ' ח'יזשמות (שאחריו  ו"השביעי יצאו מ� הע� ללקוט

 שא� עמלק לא היה נלח� בישראל לא היה ,י אבוהב" וכתב מהר."עמלק

 לה�  לפי שהיו יראי� מ� הניסי� שעשה,שו� ע� ולשו� נלח� בה�

פ ששב עמלו בראשו ע� כל זה " אבל מאחר שבא עמלק אע,במצרי� ובי�

  .נת� יד לפושעי� לבוא להלח� ע� ישראל

מי עשה שבת# חול ואל תצטר# לבריות היינו ב �אמר רבי עקיבא שמה ו

 לוו עלי :נאמרהרי : טוביצה מסכת כ� כתבו התוספות ב. ולא אפשר לש

 במיאמור , ה שבת# חול ואל תצטר# לבריות עש� ומה שנאמר, ואני פורע

� 'זלכה מהלכות שבת ה' בפרק ל� "שאי� לו לפרוע וכ# ה� דברי הרמב 

אינו חייב להצר עצמו ולשאול מאחרי� כדי להרבות במאכל בשבת אמרו 

  :חכמי� הראשוני� עשה שבת# חול ואל תצטר# לבריות

 במה מענגו : בגמראאותו עמודהטור ומביא את הנאמר בהמש# וממשי# 

 חייא בר  רבימר והא דא.בדגי� גדולי� וראשי שומי� ותבשיל של תרדי�

 ואמר רב פפא , דבר מועט ועשאו לכבוד שבת הוי עונגלו אפימר רבאשי א

  . כסא דהרסנא היינו למי שהשעה דחוקה לולואפי

 בגדיה� בחמישי בשבת �ו מכבסייעשר תקנות תק� עזרא ואחת מה� שיה

  .לכבוד שבת

        הלכותהלכותהלכותהלכותפרטי פרטי פרטי פרטי 
 א� יש לו מעט משלו צרי# לזרז עצמו, שצרי# לאחרי�אפילו מי  .א

, עשה שבת# חול ואל תצטר# לבריות:  ולא אמרו,לכבד את השבת

  על כ� צרי# לצמצ� בשאר ימי�.קה לו ביותרשהשעה דחולמי אלא 

  )ע"מר� בשו(. כדי לכבד השבת

את עיקר מצות עונג שבת נתפרש לנו על ידי הנביאי� וכמו שנאמר וקר .ב

רו הוא מ� התורה שהשבת שעיקברי� ו ויש פוסקי� שס.לשבת עונג

הוא בכלל מקראי קודש שנאמר וביו� השביעי שבת שבתו� מקרא 

ל בספרא דהיינו לקדשו ולכבדו "ומקרא קודש פירשו חז' קודש וגו

  )משנה ברורה( .בכסות נקיה ולענגו בעונג אכילה ושתיה

מענג את השבת נותני� לו כל הש ,וה זו ואמרווד במצומאהפליגו ל "חז .ג

נחלה בלי מצרי� וניצול משעבוד מלכיות וזוכה עבור זה לעשירות 

  )משנה ברורה(. עוד כמה מאמרי� בעני� זהו

 : שלושה מאמרי� שוני�ל"חזאנו מוצאי� בדברי ה זו ומצוקיו� בגדר  .ד

צרי# לענגו בדגי� גדולי� וראשי שומ� ותבשיל של תרדי� שאמרו  )1(

לפי מנהגו קו� שזה היה מאכל חשוב בזמניה� וכ� בכל מקו� ומ

 .יענגוהו במאכלי� ומשקי� החשובי� לה� עונג

אפילו דבר מועט שעשאו לכבוד שבת קיי� מצות עונג שבת שאמרו  )2(

 . בשמנ��ינו דגי� קטני� מטוגניהי �  כסא דהרסנאלוואפי

  .עשה שבת# חול ואל תצטר# לבריות, בי עקיבאאמר ר )3(

  :חילוק כל אלו המאמרי� הוא באופ� זהה .ה

 . צרי# לכבדו כפי יכלתוואפשר ל שמיל הוא –הראשו� המאמר  )1(

' מי שיש לו ממו� כדי לקנות מזה מזו� גל הוא –השני המאמר  )2(

' סעודות ויותר מזה קצת מחויב להוציא אות� על שבת כדי שיקיי� ג

 מי שאי� לו כלו� והוא מוטל הכל והוא הדי�, סעודות וכסא דהרסנא

,  וכסא דהרסנאסעודות' על הצדקה הרי הגבאי� מחויבי� לית� לו ג

 בזה עשה שבת# חול ואל נאמרלא אד� נכבד הכל לפי כבודו ווב

  .במי שעדיי� לא נצטר# ליטולאלא , תצטר# לבריות

מי שהשעה דחוקה לו ביותר היינו שאי� לו להוא  �השלישי המאמר  )3(

ע עשה שבת# חול ואל תצטר# "סעודות לשבת בזה אמר ר' רק מזו� ב

 .סעודות ולא בכסא דהרסנא'  ואינו מחויב לא בגריותלב

שלש די� פטור מש, � מי שהשעה דחוקה לו ביותראש ,אחרוני�הכתבו   .ו

 מ�  נכו� מאד שיראה להשתדל להיות,כל מקו� מ, וכסא דהרסנאסעודות

  . סעודות וכסא דהרסנאשלושיו� ק � כלומר, הכת האמצעית

ג� טוב שיאכל בכל � בכל סעודה ושלא יפחות משני תבשילי ליזהר טוב  .ז

א� לא שאי� נאותי� לו לפי טבעו או , סעודות דגי�השלושת סעודה מ

  )משנה ברורה( .ששונא� ושבת לעונג נית� ולא לצער

 נכו� לתק� שלא יקנו דגי� איזה , השער�מוכרי הדגי� מייקרי �א .ח

הביא דלא יעשו תקנה היטב בבאר  ו.שבתות עד שיעמוד השער על מקומו

ליה  אבל בא,ד�ורק א� הוסיפו המקח יתר על שליש מכמו שהיה מק

א� פחות משליש יוקר יש לעשות תקנה משו� ש , כתבורבה ובפרי מגדי�

לענג השבת שהרי אפשר , שבתאי� בזה משו� בטול מצות עונג ו, עניי�

  )הרמשנה ברו(. במאכלי� אחרי�

היינו בית לצור# סעודת שבת או סעודת מצוה י בר�וילו �שאמרו מה  .ט

 דבר מאכל א� שלחו לו )משנה ברורה( .מישראל בדר# היתרגוי או מ

  )משנה ברורה( .בחול  אותובשבת לא יאכל  אותושיאכל

לעשות מה� לחמי� לבצוע עליה� ,  כדי שיעור חלה בבית, ללוש�נוהגי  .י

  )הא בהג"הרמ(. ואי� לשנות, ט"והוא מכבוד שבת ויו, ט"בשבת ויו

שבה , ה פשטידלאכולבליל שבת יש שכתבו שבמקצת מקומות נהגו   .יא

 שהיה מכוסה למעלה ולמטהזכר למ� כ, בי� דפי העיסהמכוסה הבשר 

 )א בהגה"הרמי "עפ(. ולא ראיתי לחוש לזה

כבוד מפני , בגדי� בחמישי בשבתאת המתקנת עזרא שיהיו מכבסי�   .יב

  )ע"מר� בשוי "עפ(. השבת

  שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
ישראל להיבדל עתה שהאריכה הגלות בעוונותינו הרבי� יותר מדאי יש ל

ולקדש , מהבלי העול� ולאחוז בחותמו של הקדוש ברו# הוא שהוא אמת

ולא , ולא לשקר לא לישראל ולא לגוי, )יבמות כ א(עצמ� א� במותר לה� 

שארית ישראל לא יעשו עולה ): "צפניה ג יג(שנאמר , להטעות� בשו� עני�

  ".ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיה� לשו� תרמית

כלו� אד� זורע ): פסחי� פז ב(, "וזרעתיה לי באר)): "ושע ב כהה(עוד כתיב 

 כ# לא הגלה הקדוש ברו# הוא את ישראל �סאה אלא להכניס כמה כורי� 

וכל זמ� שה� מתנהגי� . לבי� האומות אלא כדי שיתווספו עליה� גרי�

   )אורחות צדיקי שער האמתי "עפ(. ידבקו בה�, עמה� בלא מרמה

   'ח תשס- ה                   ד"בס
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