
שבתהלכדת

:מעיפיםג"יובושבתבנצודלהזהררמב

וקראת]שנאמר"וענגכבורוהםהנביאיםיריעלבשבתנתפרשודבריםשניא
מקראיבכא(א)הואשהשבת)התורהמןועיקרןמכובר'הלקרושענגלשבת

חכמיםפירשוקרשומקרא'וגוקרשמקראשבתוןשבתהשביעיוביום"שנאמרקרשי
קרששמקראאומריםןויש,ושתיהאכילהבענגולענגונקיהבכמותולכברולקרשו
מדבריהןבשבתוהענגט"ויובשבתהכבוראבלמלאכהעשייתבאימותלקרשוהוא

שיתבארכמוהתורהמןהואומשתהבמאכלט"ביווהשמחההענג(ב)אבל)"מופרים

אחרוןקונטרס

וכן.ט"מיושכןבמכלואתיא"ץודשמדאיץרי,משמענמיהכיבלאוברמקראיבבלל(א)

הואיפהבמנהדלכבדומכלל)שמאיכביתשפירש'וגוזכור]פסיקעלי"מפרשמוכח
אלאמצוהשאיןלי"זם"להרמבכ"משא.'כובמאכללץדשוהואודש,דמשום,מדאורייתא

היוםשבתכיהיוםאכלוהומדכתיבןליהונפלא,"ח"תי'סיי"בבכמבואר,בולהתענותשלא
אכילתמצותמכללדנפץאמשום,ג"בתרילההשיבולא.להתענותיאכורדבשבתמכלל'לה
לץדשו"בכפרודרשו'וגויהיהץודשמץראשנאמריט"וביו."לדורותנוהגתשאינההמן
ממלאכהלשבותמצותששמנה]'המצותבמניןשהרי,היאבעלמאדאכמכתאל"כ,""בו

ולא,י'ז"תפ'כיי"הבש"כמוזהו)'ש"עוחדחדבכלץודשמץראמדכתיבטוביםימיםבששת
מדרשתהואלהתענותדאכורדהאליהכביראהוהאיבשבתוגם.'כובמאכללץדשומנה

,מכבראביניהםלחלץלןומנא,מלץדשונפץאבבכותלכבדוגםכ"א,'כולץדשוהכמרא
:מדרבנןהואבבכותדלכבדונןם"ברמבמבוארובהדיא

בבשראלאשמחהשאין,וייןבשרכגון,שמחהבושישעונגל"רנרוהשמחההעונג(ננ)

ת"גר'.תשלגטבתכדשיחתיראה,היאל-פם-נחךא הו(,י,נ)

.בהערה1091'עד"חש"לקי,שנה'עמז' ה,'.במנתפרשדלגנג
הכבזד.רטב"סלקמן-הבבר~ שהשמחהו"םשםוראהתקכמ'.םלקמן-מ"מווהעב עהמלךשלחןיראה,בשבתנאמרהלא

.קמה' ב

המשךשהובא)ג"מרמב"םלקמןיראה.יג,נח"שע' 'עז"חטש"לקי.ח"מסוףתרי"ם,(בדתי%:הכתוב

522. ראהג

.ץ'םרפה"מ.בק"סא"קירנ"ם,אק"סא"קי גםיראה.ג"יבשיה22הערה66'עא"חש"לקו

צ"צת"שו.(ב'ת"םהשלםם.ירא)צם"מם'רא' .ונים.יצמ"מ,כח'סי(הראשון)

,בבגייקראאתוךפרשתח"עהנפירושון"]רתד .ג,כגייקראה

"מפנחם'מפר.ב''פאמורסיפרא,מ"פבאמכילתאו

'סיהשלםראים')קיאהצוהיראיםאספךם-רא,קנה .תשיחרבהה"רמרדכייראה,(חק
66'עא"חש"לקי בדוגרה

י"חמש"לקו.ראה-נרששמ'שהומה,ג"ה~בש~ ,528ול374'ע בן

החינוךאספךה-רא.העםסריה"רתפו'ר- קתקראבונאתרלאהמונדוחול.רצומצוה

ש- ש-קמקראשקרויאלא,ה"ס[תקנט"בסצ"כת נבלבדקרךנותלתנין(א,יחכחגיגה)

נתיב-

כגייקרא) שפירואתי.'וגואשהלהקריב(לז

רבעת-

גאוןהאי סבשור

,י"מתפו"מלקמן.יראה,שםח-ביין~,צ-ת" ם

הרעית'ב_ב-א'גוהשבתאיצרגםיראה.ה"דתצ" ,ה"םתקכמ"מלקמןולאה,ז"םרפהמילקמןגםהיבקו

לקמןוראה,(המץי"פויש''ובהל)א"הל"פמ.רמךת ם

,נ)גרית'.לימ"פוח"חאיצ"צת"שי,ה"סתקכט" ,שנה'עסו'חי(,.

אחריןלקינטרםם.ציינ
.גשרשם"להרמםהמצות,סראהח.מ"ונככג,טזשמותראהא ,יח,כחנמדנרטתהאיפהחפץלךנזדמןשאם:ח,כשמותב

ב"פיאמורונספרים,קמו,ייפינחסי.לשבתמזמינו .'האבדעהנפניםכמובאיא,ג"ושי"מכדלקמןג
.ואילךקנטמצוהיכ.ס"מדרקהואשהחיוב,א"הל"פד ג"בשוה179'עג"הלש"לקוראהיג.ויווידה"דה

,סדרה"דיד,כה.,טזשמותו

.נ"הל"פסואסורלגמרישלהתענותז"סרפח,סילקמןראהי .א3,ען"הקספרוראה.התורהמן



רמבשבתהלכותב

יותרמופריםהברישחמורים'מאהבהםלהזהרצריךמקוםומכל(מן"תקכבמימן

'וגו'העלתתענגאןנ'בקבלהמפורששכרו]'השבתאתהמענגוכל"'תורהמהברי
:,גיהנמןשלמהינהוניצולעונותיוכלעללושמוחליןי'ל"~רובהברי

י"תרהיןשלובתבשילגהוליםבהגיםמענגיןהיוהגמראחכמיבימימענגובמהב
יענגוהומנהגולפיומקוםמקוםוכלן'בימיהםענגחשוביםהיואלושמאכלים

."ענגילהםהחשוביםומשקיםבמאכלים
אהםבנילרובישהמתםשמןלפיאלאן'בשבתייןולשתותבשרלאכולחיובואין
ש'לכךמשקימנמנשארוהר'ייןה"1נשהמאכליםמנשארוהר'נשרבאכילהענג
:"]יהםוהשגתיכלתםכפיוייןבבשרלהרבותלהם

והוא]]משובח1ההריומוכיםרביםמאכליםובתיקוןשבתבהוצאתהמרבהיכלג
משגתםשיהו

שציאה"והקבו]עליהמוילוהימשכנםחפציםאלאמזומניםמעותעכשיולואיןאםואף
ועללפרועלו

~
שבתהוצאתשאיןכלומרפורעואניעליל11ה"הקבאמר,]רחלאמרוה

שכךצרכיוושארהשנהכללמזונותהשנהבראשלושנקצבהקצבהבחשבוןעולהמ"1י1

כמהלושקוצביןהשנהמראשלוקצוביןארםשלוהוצאותיומ11נותי1כל,]חכמיםאמרו
שבתותמהוצאותחוץהשנהמות'כלשלצרכיוושאר1]מ11נותיולצורך11בשנהישתכר

.לומומיפיןמ"ויושבתבהוצאתמוסיףאםאלאח]כלומעליהקוצביןשאיןמ"ויו

אחרוןקונטרס

אלאדאינושםמשמעדבריםבשארהעונגאבל.ניט"יומהלכותר"פסוףם"ברמבכמבואר,ויין

:ק"ודוגעיק"סט"תץכ,סיא"בסועיין,בשבתכמו,סופריםמדברי

.מקיזשמא"םד"יוך"ש,מיסבובשבת "הפילם"רמב3

.לב'ע.שםת"יגדיראה,' -וצורמב'.משוךנא

,וצעפםמ"מ.יראה.ב"מ]ר'סי~ ,(פתלת.אכן.לענ)ח"מקפח'סיל.לעגםוראה

רנ"מ.(לים.יתבשרגיםאכילת)דק"מא"יקומץלקמן ם,(מגדיםמיני)ד"ם

ג"מרנו"ם.(לים.תבש)ח"מרנד" (

תרים'ם'ל'תבישי)אק"סא"יקוב"מרמא"מ.חמיי .(פת)ה"סעדר"מ,(ם'מגד'נ'מ)ח"ררעא"מ.(רית'יפ מ

ו"מטסוףשבה'סי,(ח'ר'נ'ימימגריםרות'פ)א"סרצ" ,(טובום'לענין)ר"מתקנטמי,(רות.ופם.תר.ם'ל.תבש)

,רמב'סיסיר.ז"הל"פמ-]רםנב _שםס"ומבבג

,(שםל"רשוגהתראה)לווה"דב,מיביצה'תוסנד סדבירהב-פאשריוהגהת

רבנוה'אליראה.ה" .ח"מק

תקכמ"םלקמןיראה.ולבשמור,ב,שושםגמראבה לענ)ד"ם

,ז"הסיףא"פת"ת'הל.(ס"ען' .ילבושטור.אסגשם3ד

.מזוניתעכלה"רשם'"רש3ז .רש3ח
.שבתתמהשאתהתה.רשם'

בשארונענגכ"משא;וין(שלמים)בשרן'לענ,ז-י"מט הדבר

.בק"סא"קיוראה.(ה"סשםכמבואר)ם' וראה,"מצה"פיסקהימנהףםטעמים'לקוטעםפ"שי'הג

היאס"בעפתלת'אכיב.חשגם,י"מקפה"מל.לע משבתעמףמחנהוראה.ג"וש,והשמחההענגבכלל

" .ג"עמא

,ב,כאן'ריב'עראהי ,הידא"פברכית'רושלמ'יא

,ילבושטור.א"מעקיחת]~יב יג
.שבת'הלמיףם"רמבוראה,ד',נח"שע' ,ב,קיהשבתיד

"םבמורהובא,מערעת'גן'לענא,קיחשבתראהטד יראה,רפא

'ע-המלשלחן.6-125זךל"הש"לקי ,קסדות

דרךמשמיהלת.שברשמואלדרבה.ברהידה.רבטז קשםשבת

(ה.נ).גדית..וצצםמ"מיראה,ב,ה' .ל'עמח'חי

,ן'שומ'ראשה"דשם'"יןיז .ז"הפילם"רמבוראה,לדושיח

ה"רג"רפברכות'"תר.ג'ק"סתקנך'סיא-ומשוךיט

אחצןנטהם.לקם.נ.צי
לקמן.יז.סעוהעט'סילקמןדאה..י,הלנהטז



גרמבשבתהלכות

מאחרכין]יפרעה"ושהקבילוהלאבהםולפרועלמשכנםחפציםלואיןאםאבל
:ידומהשגתיותרשבתבהוצאתלהרבותכללחיובעליואיןמשלולושאין
בכלהמתחלקתצדקהשלהקופהמןלימולריצה.כליםמשגתידואיןאםואףך

שבועשלהחולימותשלמנונותיולצורךלימולצריךאינואםימוללאשבתערב
ממשכבחולנוהגהיהאםלימולצריךהיהלאכ"גהשבתיוםמנונותובשבילהבא

ר"ימנוןלושישכגוןבחולכסעודותיווקמניותפתבלבדסעודותשתיבולאכול
לכלאחתוסעודהיוםלכלאחתסעודההבאשבתערבשעדימיםלשבעהםעודות
לימולרדצהאםשכןוכלנהנתןסעודותשלשהלאכולכדילימילשרוצהאלאלילה

אמרושכך11בשבועהקופהמןלימוללושאסורהחולמימותיותרקצתלהתענגכדי
:לבריותתצמרךואלחולשבתךעשה"1חכמים

לושיהיהכדי]1שבועלאותהםעודותו"ממנוןלונותניןהבאשבתבערב(נ)אבלה
שכברשכיוןינשבתלאותווירקדגיםלונותניםוגםשבתלאותוםעודותשלשה

אחרוןקונמרם

,ן',וירודגכעודות'גנותניןשבת"'מדתנןונלמד.פשוטזהנרהבאשבתבערב(ג)
ממץיםהעוברבעניהואכךואם."]'בתוכהמבוארמהטעם,]ן"ר'גיד"ביוכמבואר

ז]ו"רנ'כיד"ביוש"ומאחרתםעירלענייץודמיןעירךדעניי,העירבענייש"כ]]למץום

מזוןהםאםואף.לשבת,גירדגעםכעודותו"טשהםאפשר,ימים,זמזוןאחדלכלדנותנים

לשוןאחרבזהנמשכוע"ושודהטורלומריש,]]ליהדכמיךימים'זמזוןכמו,כעודותר"י הרמב
הבית)(הבהיר)ש"כמ,ל"הנ'התוכככברתל"כלאמ"והרמב,שםלשונושהעתיקו.ן]ם" [הלל

ן]וכאן,הלכהלפכך'התוככברתהעתיץ"]ג"רנ'כיכוףשםו"הטאבל.ש"עי]ה"רנ,כי כתב

הטורהיה,ולב,שלישיתכעודהיטוללאכעודותשתירלמהצדץהלונותנים,דכשאי גמכעורהפטור
.ע"וצהצדץהעלהכלמוטלשהיהלפי'

שישדהמעטנאמראםהיההטורשלדכפיץי,'התוככברתלפיאףליישבישהטורדבריוהנה
שבתלעשותאלאהכפיללאלונתנושאחריםומה,לומכפילשאינוכיון,שאינוכמימשלולו

דףבפכחיםבהדיאכמבוארחולכןגםנקראשזה,מועטיודברכעודות'בגדהיינו,כחול

דרבידמילתאעיץראשבודאי.'כוהואעושהאבל'כועץיבארבישאמרפיעלאף"גי"ץי נאמרלאעץיבא
,]יזההואגמוראיסורשהרי,מהץיפהיטולשלאכעודותד"ילושישבמי

לצמצםמועטדברעלהזהירודלמהועוד)נוטלהיהרוצההיהשאםשמשמע,תצטרךואלומאי
לשיטתבשבתשיאכלנהשבתשבמוצאיכעודהעלהזהירוולאז"הטש"כמהימיםמשארלזה

.ב.םרפנ"פלקמןראה.;.וסומור.יק"שפת;.ריאראה.ש.;'רחהרםפרר.ל11ה.רב,מ1שם'ת01נט ע1.המש.לק1
ראה.ר.ם)ך'סי".,יע.,ש,סנן.שתאה]תטהלנ.לנ';פה'ה1(.'.נ)ת.נר'.1""' .0.1תכמ"םלקמןנם.;ק';'המאשלהן

.שםהנייעסיר,ח,פידפאהתימפתאלגר"ז'ע"ישוסיר.א,ח'קשבת,ז"מח"רפאהתשנהל ס

אחריןלקינטורםם.ציינ,ב"טא"מ.א"סרע"

שפכמבואר,סעודותד"לידהכוונה)הקופהמןיקח.ז"מח"פפאהיה ,(א"סרנג,סי,ה"הר"פפאהתוספתאיט

,א"הא"פענייםמתנות,הלבו,רסעיףכ דא,קיחשבתכא

.א"סקד"ביובז:שפתה"דא,טפ"ב.והאה" ,בק"סרנג,סירישכח.שבתלסעודתכדיגםנוטלליטולצריךפשכפר

,אק"סכס.שפפאהכב יכילזה.ל.א"סהלמאה'הללקמן.א,עאמ"בבג

.כמל'ההיסלדעהלצי .א,קיכלא.אסעיףכד
.שםבפאהכאמידלבלאימיםשבעהמוין.לשישמי:שםא,בדמכה



רמבשבתהלכותד

מיוכןלויחמראשרמחמורודי"שנאמריצרכוייכללונותניםלבריותנצרך
שאיןכלהרבהממנהלקבללושמותראחרתמצדקהבשבועשבועמרילושנותנים

מהערךכפישבתבהוצאתלהרבותיכול1ההרי,ןג"רנסימןר"ביוהמפורששיעורלו
ויצמרכובחולפרנסתושתחסרערלשבתותכךכליוציאשלאובלבד)לושנותנים
עלשבתותיוכבורממילשנמצא"לשבתותהוצאותיומחמתהצדקהמןלולהוסיף
:(לבריותתצמרךואלחולשבתךעשהאמרווכבר"ןהבריות

לפרנסתומ1הושיותירשבתבהוצאתלהרבותלומספיקאינולושנותניםמהואםן

עצמואתי1ר1משלומעתלוישאםמקוםמכללויסלהוסיףשיצטרכונעניןלחול

.שאפשרתמהבכלהשבתבכבורממוןלהוציא
אחרוןקונמרם

,'כושבתךעשה'כועצמולהצרחייבואינושכתבינם"ברמבבהדיאמוכחיכן.(ק"ודו'התוכ
לושישמייריאלאכעודותר"ישםהזכירולא,זוהיאהכידותומדתהיאטובהרעצהמשמע

במאכליםלהרבותמהקיפהשלאמאחריםמתנותלבקשצריךשאיןאלא,כעודות'בגוחייביותר
דעתלפיברורוזה,'כויזע"רשאמרפיעלאףש"כממועטבדברדיאלאמבחוליותרהרבה
להרבותלומכפלתפרנסתםהיהולאמאחריםמתפרנכשהיהכיוןהטורדעתוכן.ם"הרמב

מרבההיהשאםבעניןהיההכתםדמן,מועטבדברדיכןאםמבחוליותרהרבהבמאכלים
,מחכורוכללמלאותמוטלשעליהם,לוממלאיןהאחריםהיובחוללוחכרוהיהשבתבהוצאות

שלוומהמעט.הבריותעלשבתותיולהטילשלאחולכעיןשבתולעשותלוונכוןראויהיהלכן
המבוארשיעורלושאיןכלהואפטורמצדקהדאפילוכיון,שבתממנולכבדהואשפטוראפשר

בהנהגושלא,מהקופהמתפרנכהיהלאבודאידהטור.לקבלהלוומותר,"גי"רנ'כיד"ביו
שהיואחריםידמנדבתאלא,גיי"רנ'כיד"ליוך"בשהובא7ין"הכמש"כמהאחרוניםבדורות
מועטמדבריותרלכבדעצמולזרזשצריך"יי"רשמפירושליהפשיטכךואחר.אותומכפילים

שאףשמעינןאליהודבידמדתנאית"הבש"כמ,(ק"ודואין"כ7א"במבהדיאמוכחוכן)
לזרזשצריךשמעינןתימאבבןי"רשומפירושמועטדברלעשותצריךביותרלודחוקהשהשעה

יכולתומכדייותרשהואפיעלאףמועטמדבריותרדהיינואליהודבימתנאביותרעצמואת
מי,יכולתומכדייותרעצמואתיזרזאדםכלל"ר,'כואדםכלכןעלהטורוכיים.ש"ע

שאיןומייכולתומכדייותרלעשותימיםבשאריצמצםמועטדברלעשותלומכפלתשפרנכתו
כדיימיםבשאריצמצםפ"עכבחולכמובלבדלפתאלאמועטלדבראפילומכפלתפרנסתו
דיצמצםוכתבכתםאלאמועטדדברההיאכללע"השוהזכירלאולכן.מועטדברלעשות

.(תנבפניםכתמתי,לב)כןכתבולא]זי"והט"הלבושןאבל.ימיםבשאר

',]יאשהיואין,(נק.םא.בק1כמבואר,1.הל.פ.שבתה.ם1רא,םב.ב.והאה.רא,יק"שתת'תוסלד 1האה.רק.]

.ע"צךו,התייךייא"תמתיטשאסךיא,.שש'מה.רנ)ך'סיר.1'1ב.;.ראי .'מנהאאלאה'ם1רא,ה'קשבת'.הסית.בק.םשם,.ס
להללפרנפת1ותר'לארבה'שאםבקנין,ל.ריט.ה,10רבתםיה ;םיו

.ה.םל';כרלאפר11ה,לולה1פץ1עמרכ1.אף' .ח"דלהיאר"דאוהאה"רח"ב'ועי.ע.ושושורמשרידורוןדרךאבל,פעמיםוכמהה"ר]כאח"]'פילז

להסתפקלוש'שבנה,'רנבהלקה)א.פק,.ס]יא,ם.מרמביהוא,יפלץ)].ק"]ת]]]י,,".]ליין,

אחרןלקנטרםם'נ.'צ

מינביימיםבשארלצמצםדצדיךהאשהביאמא.היופעלשבה'הללג רבדבשביל.אפיל.לאין.מהצדקהניטל.שאינ.שםפסייםלד

.(.,סדלקמןהאיריןנאיפז)מיעט.א'7,סשםבשיך.יסעיףלה
מינבילצמצםדצדיךהאשהביא,'הגביליקהמב.דמוסיסיילי מיעטדבר.אפיל.לאין.הצדקהעלשמיטל.א7,סלז

.(.,סדלקמןאמצעינאיפן).נ,מפעהאביהלח מיעטלרבד.לביש).,סדלקמן,האבאיכןמגמשנה.ידשאיןמישאף,סעודלקמןההלכהלט

נהבשלא,(שבהבייצאהלהרביהנדי.לאין..'.ניפייחלא ה"דמ

.הימיםבשאדזהבשביללצמצםשצדיך.מצאהינ,אי



הרמבשבתהלכות

אתלכבדכדילושיתנומאחריםלבקשצריךאיןמשלוכלוםלואיןאםאבל
בתוךמועםדברלעשותהואצריךמקוםומכל'כושבתךעשהאמרושכבר"תהשבת
.עונגמצותמ"לק]תביתו
בשארמעםלצמצםהואצריךמועמלדבראפילולוממפיקאינולושנותניםמהואם

)שבתתלענגמועמדברלעשותשיוכלבעניןהימים שאינומשלולושישבמועםמסתפקאלאמהצדקהכלוםגומלשאינומישכןכל.
הימיםבשארמעמיצמצםאלאתהשבתאתלכבדכדילושיתנומאחריםלבקשצריך
:לבריותמשיצטרךיותרטוב11ה""שנתלענגמועטדברשיעשהנענין

משנייפחותשלאליזהרלומזבשבתבמאכלילהרבותמשגת.ידשאיןמיאףז
לפילומזיקיםהרגיםכןאםאלאםעודהתןבכלדגיםלאכולליזהרומזב,תבשיליןת

שיתבארכמוניתןלענגוהשבת"צערתאלאעונגמהםלושאיןששונאםאומבעו

.תןח"רפבסימן
ליקהיכוליםשאיןאדםבניכמהישה~ומחמתהדגיםשלהשערמייקריםהנכריםואם
כ"שאחכדישבתותאינהדגיםמהםישראלשוםיקנהשלאלתקןנכון(י)לשבתדגים
:)שבתעונגמצותמ"לקהכלויוכלוהשעריוזילו

ממדת)")בחוליאכלנואלבשבתשיאכלנומאכלדבראיזהלאדםשלחואםח
:())ד"תרצסימןן"ע]בדבריאיסוראיןהדיןמןאבלחסידות

אחרוןקינטרם

עדמצוהדהידורשלישעדדדו7אתה"בהגכתבהללהביתשלבנוהנהנרלתקןגנון(ר) ]שלישת

ם"שהרמב,מאודתמוהוהוא,ש"עמדאורייתאגמורחיובהואדרגיםועיים,
בדרךטעםאיןמדרבנןוגם,באורייתאדגיםכתיבימיועוד,תןדאורייתאחיובהשמיטוע"והשו
מןלמצוההיינומקומותבכמההבגמראדגיםשהזכירוומה,יץדגיםדוקאשיתקנוהנגלה

עדמצוהמהידוריפהעולהדמיונואיןהואשכןוכיון.פטורמשגתידושאיןמיולכן,המובחר
היוםעלשלישלהנטיףצריךלכן,גבירהייםלקנוחוהואמחויבהראשוןתנאתרוגדעתם,שליש

יכולשהרי,עונגמצותהידורמשוםהואהדגיםחיובעיקרהכאאבל,מצוההידורמשוםזה
הידורזהנקראמקיםמכלחשוביםיותרהדגיםאםואף,חשוביםאחריםבדבריםכ"גלענג

:(דבריוהעתקתילאלכן)ההידורעלשלישעודלהוליףלנוומנין,מצוה

,דק"סא"קיוראה.שבתקוני'ת'מבשםשםא-תמז,כאןשמתםהמעם,בסופי)א-בקו'ועי,(מועמבדבר שלמעידהמחי)מידירלהרבות'כדהעמיםבשארלצמצםך.שצרכתבולא
'עא"חלש"לקו.(ג"ושת.ש' .15.ויניה192.(שבתבהוצאות

,שםא"ממת,'ןר,דריריןבררךאשלויהיריי)ז"הפילם-רחבמא כדלע

,בסלףמט.(גק"מא"ונקי,ל' .שםא"במהובא,כה"ם(הראשין)צ-צת"שונ.שםם"רמב.א"קיךפסחיםא"תדבמב

.א-ט.א"מזמקם"בבאההובא,תתמו"םם'חםלמפרנאא"קווראה.('הגבחלוקה)א"מתז-ש,~-וצושוךמג שוךראה.מ"מפיושםש-רא,ב,עהמ"בף-רינב,גק"ממקף

,שגבומעותה"דשם'"ב,ב"מתךצזסר~-וצו,שםם-רתןמד -עידצתב-פן-נחך,שםח"פר,שםא"רמ.ג.ק"םסוףא"קווראה,לבושמה

ב,כא)~ ,(אמירנן'אמר.רה"מדרנד"מלקמןוראה.מקאא"מ,ב,מחדףא"חזרךמד

.ב"משםא"רמיראה,נו'ד'להגיעלאר"בשיע.זה"מגג.ח"מ

אחרוןלהנטרםם.נ.צי

.1,'הע112'עא,ילש"ללידאהמז.סמאדיי,,סיעד,מד שבהמח.ב,ט7,במה

י"
שם,(דהדסנאנסא;ודיליםדום)ב, .(דו)ח,הפידפאהספהא.ה.(שיבוטא)א,יט,לעילדאה..דויםלאגילהשיב.הינידשלאמן

.עדה"דשם7,ב'היסדאהמט,א7,סא,7י.א"ס



רמבשבתהלכותו

שארלצורךאומ"ויושבתסעודתלצורך")דבריהםשלבריביתיי",ללייתמיתרמ
:"ריביתבלאללוותאפשראיאםמצוהםעודת

בשבתמאחדזוכרושתהא")שמאיניתדרשו'גו.".לקרשהשנתיוםאתכור~י
ימיושכלהזקןשמאיעלן)עליוואמרולשבתמתקנותהאיפהחלקלךנזדמןשאם

נאהאחרתמצאלשבת11ואומרלוקחהנאהבהמהמצאכיצדשבתלכבודאוכלהיה
שהיפהכדילזואוכלהנמצאבחולהראשונהאתואוכללשבתומניחהלוקחההימנה
יעמםיוםיום'הברוךאומרשהיהבוהיתהאחרתמדההזקןהללאבלבשבתתאכל לנון

ניסחשהיהאלא"לעשותןנכוןיותרשמאיניתשכדברימידההללואףצרכינו
:]"הימיםמכליפהמנהלשבתלויזמיןשבודאי'בה

ללבושכדינ"השבתכבודמפניבשבתבחמישיבגדיםמכבסיםשיהיותיקןעזראיא
בצרכילהתעסקשצריךמפנילכבספנאיאיןשבתבערבאבלי"בשבתלבנים

:""שבת

עליהםלבצועלחמיםמהםלעשותבביתואחדכלחלהשיעורכריללושנוהגין:יב
שבתמכבודזהודברי"ימיםבשארכמוהשוקמןלחםליקהולאבשבתי

:המנהגםלשנותואין"ןמ"ויו

אחרוןקונמרם

טמנוללמודז"לסיטןל"מהריבתשובתהובאזהיוושלמיהנהדבריהםשלברבית(ה)
ראין]ס"7סימןד"ביול"7יואנן,שםעייןיתומיםלמעותהדיןוהוא,ברביתצדקהלהלוות

בדעתועלהלאנ)א"הרשבדאף])י"בבש"וע.")דרבנןברביתאלאיתומיםומעותצדקהלהלות

להתירדאיןג"מב"לע'סיו"בטש"וע.מיוחדיםבעליםלהדאיןטשוםאלאבצדקהלהקל
המליליןדעתשהביאשםא"ורמ.ח"משםך"בשהואוכן,מצוהדברמשוםקצוצהברבית
ריביתאבץהיאנכייתאדבלאל"דצמשוםהיינו,נכייתאבלאהכנסתביתמקומותעללהלות

אבל,קצוצהברביתאפילוהמתירעלסומכיןשהקהלכוונתוה"בהגב"בסעיףס"7'ובסי,ש"ע

.שםו"הטש"כמנתשכפליחשהואגדוללצורךאםכיזהעללסמוךאין
.מצוהלדברהדיןדהואומשמע,רשעהואשהמלוהמיירינפשדלפ7יחא"כ7"סז"בטש"וע

לאכ"ואעפ)")הטצוההיאשהרביתהיינוהכנסתהביתמקומותעללהלוותשמתיריןומה

גזרודלאאפשררביתבאבץאבל,קצוצהברביתמילידהנילומרשישלפי,"כאןכןהעתקתי :(המלוהעלאףמצוהלדברכלל

.נ"הב"פק"מוירושלמיי"עפ,גה"םהלקת.שבלנד .ב"מימקא"מ,ב"הפיהסנהדרין

אשרשפי.ם'יצענמ"מוראה,הק"סא"קיראהנה עז"אדהע"בשוהערות,גחףאשנה(לאדו)

'8. .המלוהעלביהמרואם,הק"סא"ז,יראהנו

.ח,כשמיתגז 1במילתאנח

.ם'ונ'וצמ"מוראה,פץתרי' :המיסוףתיר.א,,שיצה]נט

,כ,מחם'תהלסי ס

תפהבצרניהובא.ג"מח'"מש"ער'הלזרוםאזךא" סיףכאןץ'וםח"ב.אק"סשםא"מ,אק"סרנ"ם

,יהסעיףנ שםכירושלמיהפניםמראהגםראהנא

,הדיןוכןה"דנם שוגג

,מג,סיד"ח,תרסס'סי.א"חת"

,ח,כתרו.."ברשיכה,"הם וצענמ"מוראה,ה,כשמיתן-]רחסיב

.ם' .ע"ושימור.א,פבק-בסיג

,מ''.םפיזשםש"רא,ימכבמיןה"דשםי-רשסיד .לבהט

.ג"מקא'נל.שםש-רא17ה יוכסו
הלכותקיצוייאה,.א.ךת.תיל"פמשה' .18הערה

,מקידא"מז,ס םלקמןראהח,ס

,ב"מתקכמ" .א"רמ.שםמ"רסיט

א"רמ.שםל"מהרית"שו,פג'סימ"כאגודהנד ,א"סקעכ,סיד"יו

.המלוהעלאף(להמתירים)חרולאלכןנה .רשעהואשהמלוהדפיירינו



זרמג-רמבשבתהלכות

בשבתלאכולשלאליזהרמזבהחולימותכללנכריםשלפתשאוכליםיבמקומות)יג
:("מל"ויושבתכבודשזהובביתושנילושוהכשריםמלחמיםאםכימ"ויו

רכ
~
:מעיפיםז"טובו.לנבריוטרחץשדההטשכירדיןג

פ"ואעבשכריביןבחנםבין]בשבתמלאכהלנולעשותלנכרילזמר"חכמיםאפרוא
עדמלאכהלאותהצריךשאינופ"ואעבשבתישיעשההשבתמקורםלושאומר

שאיןפ"ואע,הישראלבשליחותעושההואבשבתעושהשכשהנכרי"השבתלאחר
שנאמרלישראלישליחהנעשהבישראלאלאהתורהמןכמותואדםשלשלוחואומרים
מכאןשלוחכםלרבותגםחכמיםודרשו'התרומתאתםגםתרימוכן"בתרומה
אינוהנכריאבלבריתבנישלוחכםאףבריתבניאתםומהכמותויאדםשלששלוחו
."'לחומראלנכרישליחותישמופריםמדברימקוםמכל'התורהמןשליחותבתורת

יעשהלאמלאכהכלנ'מ"ביושנאמר]'התורהמןמ"ויובשבתזהלאיפוררמזויש

ומכללשבתוחומרוקלמ"ביוהשביתהעלמצוויםשאיןאחריםי"עאשלומשמענהם
.י'בעלמאאפמכתאאלא11איןמקום

שלאכדימדבריהםסיאלאאינומ"ביוביןבשבתביןלנכריאמירההאיפור,ועיקרן

שלבחולוואפילו"'מ"ביווכן"בעצמןלעשותויבאוהעםבעיניקלהשבתתהא
:]במקומןשיתבארוכמושבתורהאיפוריןכלבשארוכןן'מועד

.נ"ישו"םשכה"םלקמןראהע ,שםא-חעא

דרכיעיין.ע-וצוק"סזוטאבאליהיין~ .ב,סיג"חהלכות'חקריראה.[ג]-תךסיחןחשה

,96'עתשמי'חיב"העי

רמגסימן .לך.יאקבהזךהשלחןביאיריראההמשןלכללותא

,א"הו-פם-רתך,(שבות'לנכראמרה)א,קנשבתב םלקמןראה

.(נמוסגר)מכיהרמג" נקבלנותלי'ואפ.(אמורים'בשכיר)ה"הק"פ'רושלמ'ג

שםת-]דת.בשבתלעשותלורש.כשפאמוריקצץ שכיר)ג"מוסוף(כששרשקבלנית).הרב

א-רכב.(ום' רכה"מ'"ובא"מהרי,(יוםר'שכ)דתנןהאה"דא,מ'

מהת"לג-מת.(כשפיסןקבלנות)בשמיושאיןיכתבה"ד (

הובאי)רכב"מהתרותה'וס,רפא"מק-וסט,(ג,מ' רמר"וםא"כע"שי.(שהתנהומהה"דרוב"ם."בב

קבלנות)ב"מרגבומינא"מרבה"ם,(ים.שכיר)א"מ 'סי.(יוםשכיר)א"סרמר'.וםד"םוכדלקמן,(רש.כשפ
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