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פ״ל
משנה מגידל כט פרק שבת הלכות .זמנים משנה כסף

 מן אדס שימנע השבה מכבוד ואעפ״כ וכו׳ בע״ש ומשתה סעודה לקבוע אסור ד
 ונראה רבינו דברי על העור כסב וכו׳. סעודה מלקבוע ולמעלה המנסה

 0ל״מ (גיעץ הפולס בפרק דגרסק קאמר סהמא דע״ש לקבוע אין המנחה קודם דאף
 .עכ״ל נעקרו ושתיהן וכו' ואחת בע״ש סעודתה קבעה אחת בירושלים משפחות'היו שתי

 מפרש דרבינו זה נתיישב ה״ה דברי ומתוך
 סעודה בקביעות דוקא השולח דפרק ההיא

החול: בימות בה רגיל שאינו
ך תו מ  דקאמר המנחה דמן מבין ה״ה דברי ו

 ודלא ולמעלה שעות מתשע היינו רבים
 סעד ויש ולמעלה. ממצות שהוא שכתב כהראב״ד

 למנחה סמוך ע״ס בר*פ מדסנן ה״ה לדברי
 ק״ז:) ואסיקנא(פסחים שתחשך עד אדם יאכל לא

דסמוך

ט כח ״ ו  רבינו: כלשון שם מימרא כ״ו:) שוחעין(דף הכל סוף בחולין וכו׳. להיות שמל י
 ומוסכם מבואר זה .וכו׳ הכפוריס יום במוצאי הבשמים על לברך צריך ואינו

 שהוא למעלה כנזכר ליו״ע בסו״ש ולא יו״ע במוצאי לא הבשמים על לברך שלא והמנהג
נמה שהיתה שבת ביציאת אלא דואבת הנפש שאין לפי עעס נחנו וכבר מברךיקנה״ז.

באחד להיות יו״גי כשחל ומ״מ מלאכה מכל
 שבת שהרי עליו מברכין הכפירים ביום לחיה או לחולה

ח מעבירה:  שבת באמצע להיות שחל טוב איום כ
 לחושך אור ובין לחול קדש בין המבדיל בהבדלה אומר

 המעשה ימי לששת השביעי, יום ובין לעמים ישראל ובין
 הוא ההבדלות שסדר שבת במוצאי שאומר כדרך
הנר. על ולא הבשמים על לא לברך צריך ואין .מונה

:הכפירים יום במוצאי הבשמים על לברך צריך אינו ובן
ט מברכים ולמה כ  שבת ליציאת דואבת [ע] שהנפש מפני שבת במוצאי הבשמים על ̂'

:טוב בריח אותה ומיישבין אותה משמחין

שלשים ®־ק
ה א ע ב ר  מפורשין והן סופרים מדברי ושנים התורה מן שנים בשבת נאמרו דברים א

 כבוד הנביאים ידי על ושנתפרשו .ושמור זכור שבתורה .הנביאים ידי על ׳
 חכמים שאמרו זה כבוד לאיזהו ב : מכובד ה׳ ולקדוש עונג לשבת וקראת שנאמר ועונג

 ומתעטף [א] השבת כבוד מפני שבת בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ אדם על שמצוה
 .המלך לקראת יוצא שהוא כמו השבת פני להקבלת מיחל ראש בכובד ויושב בציצית
 ונצא בואו ואומרים ומתעטפים שבת בערב תלמידיהן מקבצין היו הראשונים וחכמים
 החול מלבוש יהיה ולא נקיה. כסות השבת.שילבש יומכבוד ג :המלך שבת לקראת

 מלבושו יהא שלא כדי טליתו משלשל [ב] להחליף לו אין ואם השבת. כמלבוש
 מכבסים העם שיהו תיקן ' ועזרא” .החול במלבוש
 סעודה לקבוע *אסור ך• השבת: כבוד מפני בחמישי
 ומותר .השבת כבוד מפני שבת בערב ומשתה

[ ג  מכבוד כן ואע״פ .שתחשך עד ולשתות לאכול [
סעודה מלקבוע ולמעלה המנחה מן אדם שימנע השבת

 על ואף שבת בערב שולחנו אדם ימסדר ה :לאכול מתאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי
 אלא צריך שאינו פי על ואף שבת במוצאי שולחנו מסדר וכן .לכזית אלא צריך שאינו פי

.השבת כבוד מפני יום מבעוד ביתו לתקן וצריך .וביציאתו בכניסתו לכבדו כדי לכזית.
צ״ט:) פסחים(דף ערבי פ׳ כן ומבואר להתחיל ן• :הן שבת לכבוד אלו שכל מוצעת ומטה לאכול ערוך ושולחן דלוק נר ויהיה

מצוה במול בה שנהג סעודה ולקבוע יוסי. וכר׳ ׳ ־ י..............׳ ■׳ ־.............................................׳ 1 ׳ 1 1
 רבינו שסבור לפי ולמעלה שעות מתשע להמנע
 עד והולך אוכל דאמר כר״י דקי״ל דאע״ג
 כנ״ל סעודה קביעות בלא דוקא דהיינו שתחשך

:הוא ונכון רבינו לדעת
 כתבי(שבת כל מימרות וכו׳. אדם מסדר ה

 שלחנו אדם יסדר לעולם קי״ט:)
 ולעולם לכזיח אלא צריך שאינו אע״פ בע״ש
 צריך שאינו ואע״פ במו״ש שלחנו אדם יסדר
:לכזית אלא

הראב״ד השגת
כו׳. ומשתה סעודה לקבוע *אסור  כתב ו

 המנחה מן לקבוע שאסור דוקא ז״ל הראב״ד
:עכ״ל f ולמעלה

 רבינו וכתב .בבשמים עולה יו׳׳ש עונג בשבת
 הנאה ברכס הריח שברכת לפי צריך ואינו
 כמבואר זמן ובכל עת בכל אותה ומברך היא

: ברכות בהלכות .
ס ר  בשבת נאמרו דברים ארבעה א ל פ

וכו׳. זהו אי וכו׳:
 מנן רב אמר כ״ה:) מדליקץ(שבת במה ^

 ידים רחיצת חובה בשבת נר הדלקת רב אמר
 מצום מאי מצוה אומר ואני רשות בחמין ורגלים
 יהודה ר׳ של מנהגו היה כך יהודה רב דאמר

 חמין מלאה עריבה לו מביאין ע׳׳ש אלעאי בר
 בסדינין ויושב ומתעטף ורגליו ידיו פניו בה ורוחן

:ע״כ המצוייצים
 כתבי(דף בכל וכו׳. הראשונים וחכמים ב

 וקאי מיעטף מנינא ר׳ קי״ט)
 לקראת ונצא בואו אמר שבתא דמעלי אפניא

:מלכא שבת
כו׳. השבת ומכבוד ג  קשרים אלו פרק ו

 יהא שלא וכבדהו קי״ג) (דף
 רב אמר חול של כמלבושך שבת של מלבושך

 ישל^ להחליף לו אין יחליף להחליף לו יש הונא
 ארוכין: שיראו מניה כלפי ישלשל ז״ל ופרש״י בבגדו

כו', ועזרא קןו  :ב״קבפ׳ממבה(דףפ״ב) תי
 השולח פרק בגיטין וכו׳. לקבוע ואסור ד

 היו משפחות שתי ל״ח:) (דף
 ואחת בע״ש סעודתה קבעה אחה בירושלים

 נעקרו. ושתיהן המדרש בית בזמן פירוש בשבת
 עד לאכול שמומר אע״פ ז״ל המפרשים וכתבו

 שעה לצורך ה״מ נמי להתחיל ואפילו שתחשך
 בכבוד כמזלזל דמיחזי לא תמיד כך לעשות אבל
 ממצות לקבוע שאסור דוקא א״א ובהשגות .שבש

 שסעודה רבינו מלשון ונראה ע״כ. ולמעלה
 לעשותו אסור המול בימות נוהג שאינו ומשתה
 ממימרא כן והוכיח האיסור בכלל היום וכל בע״ש

 סעודה קביעת בלא ולשהות ולאכול דגיטין
מותר היום כל בחול שרגיל סעודה אפילו

 במלאבות להתעסק ולא השוק מן דברים ליקה דרכו ואין ביותר חשוב אדם ישהיה
 הראשונים חכמים כבודו. הוא שזה בגופו השבת לצורך שהן דברים לעשות חייב שבבית

 או בשר מולח או מבשל שהיה מי ומהן .בהן לבשל העצים מפצל [י] שהיה מי מהם
ה] גודל  השבת לצורך שהן דברים וקונה יוצא שהיה מי ומהן נרות. מדליק או פתילות [

משובח: זה הרי זה בדבר המרבה וכל בכך. דרכו שאין פי על אף ומשקה ממאכל
איזהו

« סי׳ טור ד ;ל טשץ סמ׳ג רס סי׳ או׳ח טור ג : וט׳ש רצו סי׳ טור ב :3חט סימן טור א : כה עשין סמ׳ג רמג סי׳ טור ה :שס סמ׳ג ר
שם ברייתא .וכו׳ שיתקן וצריך :לכזית אלא :שס סמ״ג מ סימן טור ז : < משין סמ׳ג רסנ סימן טור ו

וכו׳: השרת מלאכי שני
אבא ר׳ ציבי מצלחי יוסף ורב רבה פתילסא פתיל פפא רב שרגא מדליק הונא רב כן ששמו דג שיבוטא מלח רבא רישא מחריך ספרא רב קי״ט) (דף שם .וכו׳ שהיה אע׳׳פ ו

איוכו׳ בשרא פשיטא אסתירי בתליסר זבין
עוז מגדל

ה ל פרק ע מר ושמור זכור בתלמוד מקומות בכמה זה .מכובד עד וכו' דבריה ארב די אחד נ
מפני עד וכו' כבוד איזהו :לשמוע יכולה האוזן ואין לדבר יכול הפה שאין מה נאמרו

 קי״ע): כתבי(דף כל פ׳ . המלך שבת עד וכו׳ ומתעטף :כ׳׳ה) (דף מדליקין במה פ׳ .השבת כבוד
ד בו כ מ  מרובה ופ' ובירושלמי קי׳׳ג) (דף קשרים אלו ופרק כתבי כל פרק . השבת כבוד עד השבת ו

(דף■ בביעין השולח ופ' ק״ה) פסחים(דף ערבי פ׳ . וכו' סעודה לקבוע אסור :פ״ו) (דף
ב :ל״ח) ת  מגיע איני אומר ואני :עכ״ל ולמעלה המנחה מן לקבוע שאסור דוקא ז״ל הראב׳ד כ
 איריא מאי ותו נמי בחול אפילו בע״ש איריא מאי ולמעלה המנחה מן לקבוע דוקא דאי דעתו לסוף

לפני אדס ישב לא דשבת קמא פ' כדהנן נמי קענה סעודה אפילו גדולה סעודה דהיינו ומשתה סעודה
גדולה למנחה סמוך אפילו ואסיקנא .לאכול ולא עד וכו׳ יכנס ולא שיתפלל עד למנחה סמוך הספר
החוס׳ בעלי רבותינו שהסכימו כמו בשהתפלל דמיירי וכ״ת לאימשוכי אתי דילמא קענה בסעודה ואפילו

מיימוניות הגהות
ה רשב״ל ואמר [ע] מ ש ה יתירה נ תנ ת ב׳ בפרק וכו׳ שבת ערב באדם בו נ תעני  יו״ט ובם' ד

ת שחל ה בם׳ [א] :ע״ש להיו מ הגו היה וכך מדליקין ב ו ול*כך [ב] אלעאי: בר׳ ר״י של מנ הג  נ
ש ת שרגני״ט ללבו סו שלמי להחליף לו שאין מי החול בגדי לכ  אוי יוחנן א״ר גרסינן ובירו

ת עטיפה על לנו שב ת ב טיפ ת עי׳ החול כע כו ל ה ה פ״ו יו״ט ב ק ולשון ט״ז הלכ שמע המעתי  ש
הגו ולכך ממהר״ם ש נ ם להחליף צריך ביו״ט שגם מטעם ביו״ט שרגני״ט ללבו  כי טעמא ונ

שו שמחים העולם ביו״ט ש שהוא שרגני״ט וילב ם מלבו ה ולא הנזיתה יום את ויזכרו מתי א תג  י
ק וכן בע״ש יוסי כר׳ הלכה בע״פ [ג] :ע׳׳ב עליו לבו ״ג ודלא ס״ה וכן רשב״ם פס ה  כ

ל אם אלא יוסי ר׳ שרי דלא שפסק ה אבל להפסיק א״צ התחי חל ת  רבה [ד] :ע״ב לא לכ
ח רבא [ה] ; ע׳׳ב ציבי מצלחי יוסף ורב א רב שיבוטא מל א גדיל פפ ת ל תי א רב פ  הונ

חמן רב שרגא מדליק ף יצחק בר נ ת ף ועייל מכ ת ק מכ : ונפי
 לאימנועי ואתי קנונה היא ואפי' סעודתו אחר דממשיך מינה שמעינן מ׳׳מ פסחים ערבי פרק ריש ז׳׳ל

 תאב כשהוא בשבת שיכנס כדי ולמעלה המנחה מן טובים ימים וערבי שבתוה בערבי אדם יאכל לא ססהים ערבי פרק בריש תניא דהא ועוד נפת תנוס שבעה נפש וכתיב שבע קא דהא שבת עונג מאכילת
 לי למה כר״י ואי יוסי ר' שרי קא שתחשך עד אפילו דהא דוקא המנחה מן אוסר הוא למה יוסי כר' אי בהא ס״ל כמאן ז״ל הראב״ד רבינו עצמך והגע .שתחשך עד והולך אוכל אומר יוסי רבי ר׳י דברי

 דרה בריה פנחס ורב היא דמתרצתא פסחים ערבי ריש אסיקנא הא היא משבשתא ברייתא דהא וכ׳ת וכו' כלל יאכל לא דמשמע קתני יאכל לא דהא ר׳׳י אסר קא פורתא אכילה אפילו דוקא ומשתה סעודה
 תדע דאסיר ומשתה בסעודה כולהו מודו שבת כבוד משום ומ'מ מועטת באכילה ואפילו דמצה חיובא משוס הפסח בערב יוסי ר' דמודה קמן דהא אסרי כולהו ומשתה דבסעודה ש׳׳מ ודאי אלא קבלה אידי

 כע״ש התס והא נעקרו ושתיהן בשבת סעודתא קבעה ואחת בע״ש סעודתא קבעה אחת בירושלים היו משפחות שתי יוחנן ר' אמר בר''אבא חייא ר׳ אמר שנשבה דעבד מתניתין גמרא השולח פ' בגיטין דגרסינן
 שרומז אפדנו אהלי טובו ומה .הלכה שהיא להשמיענו הקדש כתבי כל פ' בהלכות אלפס ר׳׳י והביאה בכך נענשו למה חכמים דברי על שעברו ואלמלא דוקא ולמעלה המנחה מן ולא ז׳׳ל ר׳׳מ כדברי קאמר סתם
 מן אדס שימנע השבת מכבוד ואעפ״כ שכתב לדעתו שכוונתי מ״ש על המורה סברתו לזה וסמך .עכ׳׳ל שתחשך עד ולשתות לאכול מותר וכתב יוסי כרבי הלכה לזה סמך אשר לשונו ודקדוק דבריו בסדור ענינו

 דערבי הא כי דאזלא דשבת דפ״ק התלמוד כלשון בלבד סעודה לשון אלא משתה בלשונו הזכיר לא בזה פסהיס ערבי ליש וכדאסיק עכ״ל, מתאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי סעודה מלקבוע ולמעלה המנחה
דריש כמהקנא ולמעלה המנחה מן כתב ובזה השולח דפרק יוחנן רבי כלשון סתס בע״ש ודכתב משתה של הראשון בפסק גס שכתבתי השולה דפרק כההיא הסעודה עס משתה הזכיר הראשון ובפסק ־פסהיס

:קי״ט) כתבי(דף כל פ׳ הכל .משגת ידו עד וכו' שולחנו אדם מסדר : לפרש ז״ל הראב׳׳ד וכרצון פסחים ערבי ■



133 סזמשנה בסףפ׳ל שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
י ן  :וכו׳ גדולים ודגים תרדין פל פחבפיל מענגו במה קי״ח:) (דף שם .ונו' זהו א

אם  ובערבי .תענוג זהו עשאו שבת ולכבוד מועע דבר אפילו שם .וכו׳ אין ו
 עושה אבל לבריות תצפרך ואל הול שבחך עשה ר״ע שאמר אע״פ קי״ב) (דף פסמיס

:דהרסנא כסא פפא רב אמר היא ומאי מוענו דבר הוא
י ח  קי״נו) (שבח כתבי בכל . וכו׳ שהוא מ

 אנן פפא לרב אבא בר ר״פ בני א״ל
 נישנייה במאי יומא בכל וממרא בשרא לן דשכיהא

 רגיליתו אי אקדימו לאהורי רגיליהו אי להו אמר
:אמרו לאקדומי

ב ט י כו׳. סעודות שלש לאכול אדם חי ו
 סעודות כמה ת״ר קי״ז:) (דף שם

 אומר חדקא ר׳ שלש בשבת לאכול אדם מייב
 שהרית ערבית רבינו ומ״ש .כת״ק וקי״ל ארבע
 באלו לעשותם שמצוה ז״ל שדעתו נ״ל ומנחה

 ז״ל הגאונים בין מחלוקת זה ודבר הזמנים
 בשחרית מפסיק שאפילו כתב הלסת שפעל

 מברך כך ואחר בהמ״ז ומברך סעודתו באמצע
 רמב״ן וכתב .דפרים שאר ואוכל וחוזר המוציא

 הזמנים בחיוב הוזכרו לא שלפ״ז ז״ל והרשב״א
 כמו בהן שאכל וקערות הצלה גני האלו

 . נקס דמילחא אורמא אלא פכ״ג שהזכרתי
 שמצוה והעלה בזה האריך העתים ובספר
 ונחלקו ועיקר. כן והוכיח הזמנים באלו לעשותן

 במיני להשלימן יכול אם האחרונים המפרשים
מת  :רבינו מדברי נראה וכן דלא ר״ת ודעת פי

ך רי צ  מבואר קי״ח) (דף שם .וכו' להזהר ו
 ממקום העובר עני גבי כן שהזכירו

 : סעודות שלש מזון לו מתנין שבס למקום
ם א  הגאונים בדברי מצאתי זה .וכו׳ מולה היה ו

 לעונג אלא אמרו שלא הוא ופשוט ז״ל
 מתענה שהיה או ומ״ש .צער יהיה ולזה שבת
 מהלכות ראשון ס׳ כנזכר חלום תענית כגון וכו׳

 כוכבים עובדי שהקיפוה עיר על או תענית
:לפנינו שיתבאר כמו ומזלות

ך רי צ  בכיצד מ״ב:) בברכות(דף .וכו׳ לקבוע ו
 טובים וימים שפתוח גבי אמרו מברכין

 כתבי ובכל היין על סעודותיו רךבע שאדם
 ככרות שני על לבצוע אדם חייב קי״ז:) (שבת

 ובערבי סועד. שהוא זמן כל גאון וכתב בשבת.
 דבימים הגאונים בשם בהלכות כתוב «)חים
 והאריכו ככרות שני על לבצוע חייב נמי שובים

:זה בטעם
כו׳. בשר אכילת יי■  פסחים ערבי פרק ו

 גבי ויין בשר הוזכרו ק״ט) (דף
 גבי קי׳׳ט) כתבי(שבח כל ובם׳ הרגל. שמחת

 כתבתיה וכבר וחמרא בשרא לן דשכימא אנן שבת
ר למעלה: סו א . לקבוע ו ו׳ כ פרק נגיטין ו

 מצי ומיהו הלילה לסעודת תאב ליכנס סגי דפהכי אלמא קאמר קטנה למנחה דסמוך
 מנחה דנקט דרבינו ללישנא שבקיה ומש״ה בע״פ כמו בעינן קטנה מנחה לזמן קודם שעה

; קאמר לה סמוך שעה חצי דקסני ולמעלה המנחה למימרא.דמן שעות מתשע וכתב
ם ט א מדברי .סעודות משלש פטור תמיד מתענה שהיה או אכילה מרוב חולה היה ו

 שהוצרך תמיד גורס היה שלא נראה המגיד הרב
 היא תמיד וגירסה חלום בתענית להעמידה

: הנכונה
ך רי צ .היין על סשלשסן סעודה כל לקבוע ו

 דברי שמפרש נראה הטור מדברי
 שלישית בסעודה גם שיקדש לומר דהיינו רפינו

 ואין .סעודות בשאר כמו סעודה קודם היין על
 שישתה לומר היינו אלא דבריו במשמע זה
 על סעודתו קובע פירוש זהו כי בסעודה יין

 כתב ובפירוש סעודה שיקדש.קודם לענין לא היין
 השבת ביום היין על לברך ומצוה ספכ״ט רבינו
 רפה קידושא הנקרא וזהו שניה שיסעוד קודם
 ולא קאמר דוקא שניה דבסעודה בהדיא משמע

: בשלישית
א ר ' סו  במקום כשהוא דהיינו ונ״ל .וכו׳ לו א

 אם אבל שבס צרכי להכין שיוכל
 שיבא מוטב שפס צרכי להכין שא״א במקום הוא

 לא שודאי שם משישאר ן להג יוכל אולי לביתו
 אמרים אצל להתארח בהולך ואפילו להכין יוכל

 יישוב במקום עומד אינו ואם .זה מטעם מוסר
 שיגיע עד פרסאות כמה לילך לו מותר בטוח

:נטוח יישוב למקום
אין

 תבשיל לתקן שצריך חכמים שאמרו זהו עונג“ איזהו ז
 של ממונו לפי הכל לשבת מבושם ומשקה ביותר שמן

 מאכלים ובתיקון שבת בהוצאת המרבה וכל אדם.
 משגת ידו אין ואם .משובח זה הרי וטובים רבים
 שבת כבוד משום בו וכיוצא שלק אלא עשה לא אפילו

 ולשאול לעצמו להצר חייב ואינו .שבת עונג זה הרי
 חכמים אמרו .בשבת במאכל להרבות כדי מאחרים

 מי ח לבריות: תצטרך ואל חול שבתך עשה הראשונים
 לשנות צריך כשבת ימיו כל והרי ועשיר ענוג ^שהיה
 לשנות אפשר אי ואם החול. ממאכל שבת מאכל
 ואם מאחר להקדים רגיל היה אם האכילה זמן משנה

 שלש לאכול אדם ̂חייב ט :מקדים לאחר רגיל היה
 ואחת שחרית ואחת ערבית אחת בשבת סעודות [׳]
 שלא אלו סעודות בשלש להזהר וצריך . במנחה [ח]

 סועד הצדקה מן המתפרנס עני ואפילו כלל. מהן יפחות
 שהיה או האכילה מרוב חולה היה ואם .סעודות שלש

 כל לקבוע יוצריך .סעודות משלש פטור תמיד מתענה
 וכן .ככרות שתי על ולבצוע [מ] היין על משלשתן סעודה
 .משגת ידו שהיתה והוא .לו הוא עונג בשבת יין ושתיית בשר אכילת י :טובים בימים

 היה כך אלא .המדרש בית בשעת [י] טובים ובימים בשבת היין על סעודה לקבוע י־ואסור
 לביתו ויבוא הכנסת בבית ומוסף שחרית בשבת אדם מתפלל הראשונים הצדיקים מנהג

 כך ואחר מנחה ויתפלל המנחה עד וישנה יקרא המדרש לבית וילך שניה סעודה ויסעוד
כ] עד וישתה ויאכל היין על שלישית סעודה יקבע א :שבת מוצאי [  לאדם לו יאסור י

 רב היום ועוד לביתו שיגיע כדי היום מתחלת פרסאות משלש יותר שבתות בערבי שיהלך
 ואין לו. להכין כדי יבוא שהיום [ל]יודעין ביתו אנשי אין שהרי לשבת. סעודה ויכין
 הראוי דבר להן הכינו שלא מפני מביישן שהוא אחרים אצל מתארח היה אם לומר צריך

 מן בצרה ואפילו בשבת רחמים ולבקש ולחתחנן ולזעוק להתענות יאסור יב :לאורחין
 בימים ולא .בשבת מתריעין ולא מתענין אין עליהן ומתריעין מתענין שהצבור הצרות
שמתריעין בים המטרפת ספינה או נהר או ומזלות כוכבים עובדי שהקיפוה מעיר חוץ .טובים

עליהן
:שם סמ׳ג רצא רצ סי׳ מור ה : שס במור עיין ד :שם סמ׳ג יצא סי' מור ג :שם סמ׳ג ימח סי׳ עור כ : שס סמ׳ג רמג סימן סור א

שם: סמ׳ג רפח סי׳ עור ז :רעע סי׳ עור ו

 חלקהו דאמר יהושע כר׳ ט״ז:) (ביצה שחל יו״ט פ׳ מבואר טובים ובימים .מדרשא בי בעידן בשפסא סעודתא דקבעי חדא מגכסייהו בתים בעלי נחתי מילי תלת בהני ל״ח:) השולח(דף
 :עונג לשבת וקראת דכתיב לכם נמי דבעינן בשבת מודים הכל רבא אמר ס״ח:) (דף בפסחים דברים אלו ובפרק .לכם כולו או לה׳ כולו או דאמר אליעזר כר׳ דלא לכם וחציו לה׳ חצע
א ף י סו אסור לביתו שאפי׳ אחרון ולשון לשומת שהי שם ואמרו פרסאות משלש יותר שבתות בערבי אדם יהלך לא מימרא מ״ד) וערבה(סוכה לולב פרק .וכו׳ להלך לאדם לו א

הוא: ומוכרח היום מתחלת רבינו וכתב לאושפיזו, לומר וא״צ
. להתעמת לאדם לו אסור יב ט׳ פ״ב: נתבאר לזה וקרוב האמור האלו מעניות סדר וכדק דשבת פ״ק בהלכות מבואר ו

אין

עוז מגדל
 בימשלים שהיו משפמוס כשמי כמ״ש הוא זה .המדרש בייז נשעיז נשגס היין מל סעודה לקמע ואסור

 וכתנס שנשבה דעבד מסניסין גמרא ל׳וז) השולס(דף פרק יויזנן א׳ר אנא נר חייא ר׳ דאמר
 מוצאי עד וכו׳ הצדיקים מנהג היא כן אליא : היא שהלכה להשמיענו כתני כל פרק ז׳ל אלפס ר׳י

 עד וכו׳ שיהלך לאדם אסור : ר׳א דאמר מתניתין גמרא דנרים אלו פרק פסחים במסכת . שנת
קמא פרק .רחמים עד וכו׳ להתענות אסור :מקומות וכמה מ׳ד) (דף וערבה לולב פרק .לאורחין

: ל׳ה) (דף דשנת

מיימוניות הגהות
 דאמרינן בנהמא אם בי שבוז בסעודת חובתו ידי אינש נסיק ליא מי^י בבלי ר׳׳ם בתב ]1{

 אי בגמרא ומפרש אותו מחזירין אין המזון בברבת ר׳ח של* הזביר וליא נועה שאבלו ג׳ ם׳
 סגי דלא פי׳ אוחו מהזירין אבל דלא סגי דלא ויו״ט שבת אכיל לא כעי אי אכיל בעי
 שלש מיניה דמפיק קרא דההוא וטעמא המזון ברבת עלית דמהייבי מידי אביל דלא

 פרק התוספות כתבו וכן ע״ב. לכם ה׳ נתן אשר הלחם הוא דבתיב אלחם קאי סעודות
 תרגימא במיני דנפיק אמרינן הוי אי ואפילו תרגימא במיני השלים דאם אההיא הישן
 לפניו הביאו בדתניא בתוספות בדמשטע טינץ מה׳ שהוא בדבר אלא נפיק לא בפירי מ״ט

ורבינו שלמה רבינו בשם דיומא בתרא בפרק בתוספות כתבו כאשר ודלא ככרות שני על ובוצע .מהר׳׳ם ובן בס״ה פסק ובן ע׳׳ב מזונות מיני בורא עלייתו מברך תרגימא מיני
סעודות שלש ירי יצאו ולא בידם הוא טעות תבשילין שני בין המזון ברכת ומברך שלחנו על דהמפסיק בתשובה ומצאתי יצא. שלישית בסעודה תדגימא במיני השלים דאם יעקב

 בסדר אלא סעודות שלש לקיים דאין תם רבינו בשם •מצאתי וכן [ח] :ע״ב מדאורתא בר דאמר חידקא כרבי ודלא כרבנן [ז] ן ע״ב ומנחה שחרית ערבית דזמנם בדמשמע
 שני על לבצוע [מ] :ע״ב שלישית כהלכה פ׳ג חמץ בהלכות ועיין .כלים הדחת גבי כתבי כל פרק כדמשמע מצותת קיים לא מנחה קודם סעוו..ז שלש שאבל מי אבל הזה

 משמע ותלמודא וקרא מהר׳׳ם נהג וכן ודו״ק ע״ש משה בר יקותיאל ה״ר ובשם ר״י בשם יב״ק ב״ר אלעזר ה״ר של באב תשעה בהלכות מצאתי ובן שלישית בסעודה גם בכרות
 הרי ככרות שני על לבצוע אדם חייב בשבת אבא רבי אמר כתבי כל בפרק איתא דהכי ותלמוד ביניהם חלוק מצינו ולא סעודות שלש ילסינן בקרא דבתיב היום דמג׳ מ־א הבי
שנה. לחם משום אמר וטעמא שבת סעודות כל דמשמע בשבת אמר אלא מהן שחים ולא הסעודות מן אחת שם הזכיר לא  כין חלוק שיש שבו הקידוש מן תשיבני ואל מ

 בשני משלי במדרש וכן וכו׳ בירושלים היו משפחות שתי השולח בס' [י] :ע״ב בלילה ואחד ביום אחד השבת יום את מזכור ע׳׳פ כפ׳ ילפינן דקידוש כלל דמי דלא הסעודות
לאכול שמותר בפירוש בע״פ משמע וכן [כ] !ע״ב ימצא מי חיל אשת בפסוק ,ואוכלים במנחה המדרש בית להניח רגילין שהיו מפני בשבת מנחה בשעת שמתו ר״מ של בניו

בפ״ק כדאיתא המנחה שעת משהגיע סעודה לקבוע אסור המנחה תפלח וקודם המ:חה לאחר שלישית סעודה מצות שעינך כתבי כל בפרק משמע וכן שיחשיך עד המנחה אחר
 לאכול שאסרו הגאונים כמקצת ודלא למעשה הלבה הורה וכן אכלנו כך ואחר ..חלה המנחה תפלת התפלל ביחיד והתפלל בשבת בספינה כשהלכנו במהר״ם ראיתי וכן דשבת

 טוב ביום גדולה מנחה זמן שהוא ומחצה שעות שש' אחר עד הכנסת בבית כששוהין וכו אכילה קודם המנחה תפלת מתפלל הוא בקהל כשהוא ואפילו למעריב מנחה בין
 כתב וכן שבתא במעלי היינו המתים אח גוזל כאילו השמשות בין השותה שאמרו וזה .אכל כך ואחר סעודה קודם מנחה מתפלל היה אז הכנסת מבית לצאת שמאחרים

חה. תפלת אחר בשבת שלישית סעודה לאכול מורה שהיה תם מרבינו ששמע שמחה רכינו מנ  . למערב מנחה בין -מים .בשתיית לאיסור ר״ת נמצא.בשם המקומות בכל אכן ה
אמר דאמרי באיבא וערבה לולב בפרק [ל] ע״כ: מותר שבבית מים אבל הנהר מן דוקא היינו האוסרו ואפילו בדבר אסור נוהג היה ואביו בדבר לחוש שאין להיתר בתב ,וראבי״ה

: ע״כ יה לבית אפילו אלא נצרכה לא כהנא רב
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» . מפליגין א כו׳ ן y< בנהמת ההליכה לאסור בבל חכמי שדעת בחשובה רבינו כחב ז  מובדיכוכביםומזלוחפחות צריןעלעיירוחשל ין6פ״ק(שבחי״מ)ס״ר צריןוכו׳. אי
:בהלכוח זה מעם מבואר וכו׳ שתתישב כיי רבינו וכחב .לשבח קודם ימים משלשה י״ב דחחום וקיי״ל איפשימא לא מעשרה ■למעלה חחומין יש לאם דבעיא דכית *

מפני איסור דאיכא דביבשה השיב ז״ל והוא ולחומרא דאורייהא ספיקא הוי א״כ דאורייתא הוי מיל לשבת קודם ימים משלשה בפחות בספינה מפליגין אין ח״ר שם וכו׳. מפליגין אין זה) (ו
שובת ואינו לשבות ע״מ עמו ופוסק מוחר מצוה לדבר אבל הרשות לדבר בד״א שם שאין במים אבל לחומרא נקפינן איפשימא לא דבעיין דכיון אה״נ דאורייתא תמומין
 למחנה דמי דלא משום דאורייתא תמומין איסור
 נקמינן מדרבנן אלא מיתסר דלא כיון ישראל
 מעשרה למעלה סחומין דאין לקולא נעיין

 מעשרה למעלה הם אם לן דמספקא היכא ואפילו
 לנו שיתאמת עד בהם להלך מותר לאו אם

ק נ ע  להלך אסור שאז מפחים מעשרה פחות ש
 בנהרות אלה ודבריו מדרבנן ^זמוה מון בהם

 בכל מלוחים מים של דאילו מתוקים מים של
:שבת עונג בימול מפני אסור גונא

שבת הלבות סליק

 לצידן ומצור צריך אינו אומר רשב״ג רבי דברי
 איסור במעם הגאונים ונחלקו מוחר בע״ש אפילו

 שנג שהוא מפני שהוא בהלמת והעלו זה
 שלא במשובה כתב ולזה רבינובכאן כמ״ש שבת

 שיארע מה בשביל המלוחים בימים אלא נאסר
 בנהרות אבל והקיא והבלבול הצער מן בהן

 בים אפילו להפליג נהגו ועכשיו ע״כ. מותר
 ללמד חיפש ז״ל והרמבץ .ובשבת בע״ש הגדול

 ימוש נפש שבעל כתב עצמו והוא זכות עליהם
נכונים. דבריו שאין כתב ז״ל הרשב״א גם לעצמו

 ע"מ הספינה בעל הנכרי עם עמו ופוסק ופירוש
 ומקום רבינו וכחב .שישטת צריך ואינו לשבות
נ׳:) (דף פסחים שנהגו מקום פ׳ וכו׳ שנהגו

 לצידן מצור אזלי הוו דלא נהגו בישן בני
 יוחנן דר׳ לקמיה בנייהו אחו שבתא במעלי
 לן אפשר לא אנן להו אפשר הוה אבהתין אמרי
 שמע אבותיכם עליהם קבילו כבר להו אמר
ע״כ. אמך הורת תמוש ואל אביך מוסר בני

 אותן שמושכין קרונות ואותן ז״ל הרשב״א וכתב
 אסור השבוע מחחלת שם שנכנס אע"פ בהמות

 שמא גזירי: בשבת לרכוב שאסרו הטעם מן
:עכ״ל הבהמה להנהיג זמורה יחתוך

ק . וכו׳ הממה תשמיש יד  אע״ס פי
 של עונה ס״ב:) (דף בכתובות

 מע״ש יהודה רב אמר אימת חכמים תלמידי
ר :לע״ש ת מו  בשבת לכתהלה בתולה לבעול ו

 מומר והלכתא ז׳) (דף קמא פרק שם .וכו׳
לכתחלהבשבת: לבעול

 אחת כל ומזלות סכביס ועבודת השבת טו
מצות שאר כל כנגד שקולה מהן

. התורה ׳ ט  כוכבים כעובדי הם והרי כולה התורה לכל מומרין אלו הרי בפרהסיא שבתות וממלל ומזלות כוכבים שהעובד (חולין,ייה׳) שוחמין הכל פרק דגמרא מסקנא ו
״גמורים ומזלות . ולשמור החדוש אמונת בנפשו ולקבוע להאמין צריך ולפיכך כולה ההורה בכל כופר בחדוש וכופר החדוש על מורה שהוא לפי השבת ומעם .מקומות בהרבה ומטאר .

:עליו נאמן אות שהוא השבת

רחמים: עליהן ומבקשין ומתחננין לעזרן בשבת עליהן
 פחות ומזלות כוכבים עובדי של עייירות על צרין **אין יג

 אנשי דעת שתתישב כדי .השבת קודם ימים משלשה
בשבת. וטרודים מבוהלים יהיו ולא עליהן המלחמה

 השבת קודם ימים משלשה פחות בםפינה מפליגין *=אין
 יותר יצטער ולא השבת קודם עליו דעתו שתתישב כדי

.שבת בערב אפילו בים מפליג מצוה ולדבר .מדאי
 וכיוצא לצידן ומצור .שובת ואינו לשבות עמו ופוםק

] שנהגו ומקום שבת. בערב להפליג מותר הרשות לדבר אפילו בהן מ  בערב יפליג שלא [
ד :מפליגץ אין כלל שבת  חכמים תלמידי עונת לפיכך .הוא שבת מעונג המטה תשמיש י

 ואין בשבת לכתחלה בתולה לבעול ^ומותר . שבת ללילי שבת מלילי משמשין הבריאים
 אחת כל ומזלות כוכבים ועבודת השבת טו :לה צער משום ולא חובל משום לא בזה

 ובינינו הקב״ה שבין האות היא והשבת התורה. מצות כל שאר כנגד שקולה משתיהן
 המחלל אבל ישראל. רשעי בכלל הוא הרי המצות שאר על העובר כל לפיכך לעולם.

 לכל ומזלות כוכבים כעובדי ושניהם ומזלות כוכבים עבודת כעובד הוא הרי בפרהסיא שבת
 שבת שומר בה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי ואומר הנביא משבח לפיכך דבריהם.

 מפורש כבר כהו כפי־ ומענגה ומכבדה כהלכתה השבת את השומר וכל . וגו׳ מחללו
 ה׳ על תתענג אז שנאמר הבא. לעולם הצפון השכר על יתר הזה בעולם שכרו בקבלה

:דבר ה׳ פי כי אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במותי על והרכבתיך

למג: מי' מור ג :דמע סי׳ מוי ב שם: סמ׳ג רעת סימן מוי א

עוז מגדל
 במסכת . שנת ללילי עד הממה תשמיש י׳מ): (דף דשנת ®ףס׳ק .מפליגין אץ עד ונו׳ צרין אין

 :ו׳) ה׳ (דף דכתונות קמא פ׳ .לה צער עד לנעול ומותר :ס׳נ) פי(דף על אף ס׳ כתובות
 :מסכתות ובכמה מקומות בכמה סנהדרין נמסכת .מחללו שנת שומר עד וכו׳ כוכבים וענודס השגת

:קי׳ח) (דף הקדש כתני כל פיק .הפרק סוף עד ענת השומר וגל

מיימוניות הגהות
גוששת שאינה אבל תחומין איסור ומשום גוששת בספינה דוקא היינו פירש ור״ת [מ]

 העולם כל סומכין זה ועל הגאונים בל מפרשים וכן מעשרה למעלה תחומים שאין מותר
 טי בפרק אמנם .שהוציאוהו מי בפ׳ ועיין .הגדול לים לפרש מע״ש בספינה ליכנם

 וכתב איפשיטא ולא לא או מעשרה למעלה תחומין יש אי ליה מיכעיא שהוציאוהו
 יעשת שמא שט משום הטעם נראה היה ולר״י .לחומרא עבדינן איפשיטא דלא ביון מהר׳ם

. ע״כ י׳ב ובהלכתא ג׳ בהלבתא פכ״ז לעיל עיין שייטין, של חבית

שבת הלכות סליה
י־ ■”י■

עירובין להלכות משנה מגיד הקדמת
 ההבדל לבאר יש גדול שתוף שבת מהלכות שרקים וקצת אלו הלכות בין שיש■

 רבים גדרים יש לרשות מרשות ההעתקה שהיא ההוצאה שבענין דע שביניהן.
 מחיצוהיהן חסרון או שלמות מענין לומר רצוני ומהותן הרשויות באיכות מהם מדבריהם

 בו ויחמירו חורה דבר אמור מקום חורת או היחיד ות6ר חורת אחד למקום שיהיה כגון
 גדרי להשלים והוא לעשותו שאמרו ההכשר שיעשה עד הכרמלית כדין וידימהו חכמים

 הזה הרשות בעלי למנין השגחה מבלי לו לעשות שאמרו ההיכר לו לעשות או מחיצותיו
 האמור מן דבר יחסר אם בו והנאמר הנדרים מן החלוק שזה לשי רבים אם אחד אם
 מבוארים החלק זה ועניני ונשתתשו. שנתערבו מרבים או אחד מאיש בהיותו יותר לא ט

 ז״ל מגדריהם אחר חלק ויש עשר. שבעה שרק עם עשר ארבעה בסרק שבש בהלטת
 ולא המחיצות מענין לו הראוי ההכשר תנאי כל מהמקומות למקום היות שאחר והוא

 רבים הם שאם לשי רבים אם בעליו הוא אחד. אם לדקדק יש עוד דבר לו יחסר
 לזה מיוחד מרשות בהעתקה מוחרין יהיו ואז הדברים מן בדבר ולהתערב להתחבר צריכין
 .עירוב ונקרא מדבריהם זה וענין מיוחד לרשות מזה בהעתקה וכן .רבים לבעלים שמא
 החלק זה ועניני כן נקרא היותו וסבת זה עשות מעם ראשון שרק רבינו הזכיר וכבר

 מהחלק דבר נתבאר שלא ממצא ההלכות בשתי תסתכל ואם .אלו בהלכות מבוארים הם
מששמ באור לצורך נתבאר שכבר במה ההזכרה צד על א״כ אלא שבת בהלכות השני

ב. ממשסמי רו  במחיצוש• ולא אמרתי באמרםבעירובין ממרא נזכרה כבר החלוקה וזו העי
 ענין לבאר שנשאר רק בכלל אלו הלכות עניןרוב נתבאר וכבר מדבריהם^ שהכל ואע״ס
 בענין שבת בהלכות הנזכר עם בשוה שענינו כן גם ודע . בהן שנכלל ההחומין עירוב

 התחומין מששמי נתבארו כ״א ובשרק כ״ו שבפרק וזה .שם שנזכר מה עם החצרות עירובי
 המדידה ואיכות מדבריהם שהוא ומה והגאונים רבינו לדעת התורה מן במה.שהוא

 לשיעור ממון הרחוק חפצו מחוז אל ויגיע לעשות יכול אדם היאך נזכר וכאן ועניניה
 בכאן מבואר הוא זה וענין בשבת. כשיכנס בו עומד שהוא מהמקום מדבריהם המוגבל

 עשה מצות עירובין הלכות אלו הלכות בראש רבינו במ״ש עיון מקום בזה ויש . השלמות על
 אלו בפרקים זו מצוה ובאור המנץ מן ואינה ומדבריהם סופרים מדברי והיא אחת
 עליה שמברכין מצוה והיא תחומין עירובי כן גם אלו בהלכות שנתבארו ואמר .עכ״ל

ת. עשה מצות רבינו אמר למה ש״ו סוף כמבואר ח  שהענינים שאחר זה ותשובת א
 עליהם לומר ראוי בענינם שתוף שיש כל המצות במנין נחשבים ואינם מדבריהם האלו
 נחשב יהיה ואז מהמקומות םpבמ אוכל הנחת הוא הכולל וענינם אחת מצוה שהם

 בדרך חחומין עירוב שיש ואע״ש אחת מצוה שהיא רבינו כתב ולזה שם. שובת כאילו
ז לי נראה זה .ביחד וההחומין החצרות דיני כולל שהזכרתי העני! זה אחרת תייי iקושי< נ

:רבינו דברי על זו

:אלו הלכות פרקי עגיני פרטי אבאר ומעתה
א דבר זה ומאי הוא וכיצד מהו העירוב עטן בכלל ט נתבאר ראשון פרס ה נעשה לא אם ר״ל בחצרות העירוב עשיית חסרון דיני רבינו ט כלל שני פרק מ מ
במול והוא נעשה כשלא בדבר שיש והתקנה מהעדרו המגיע האיסור הוא בענין זה כל ונתבאר העושהו. הוא ומי עשייתו וזמן הנחתו ומר^ם ׳ י

ומי- להם מועילה הנזכרת תקנה או ושעירוב עירוב הצריכין הם ומי מהם לאחד הרשות :המטאות ושתוף החצרות עירובי
הוא


