
 

 

 

 

 

 הדחת כלים בשבת

קערות שאכל בהן ערבית, מדיחן לאכול בהן שחרית. שחרית, מדיחן לאכול בהן בצהרים.  :תנו רבנן)קי"ח א'( 
ן המנחה ואילך, שוב אינו מדיח. אבל כוסות וקיתוניות וצלוחיות, מדיח . מ1בצהרים, מדיחן לאכול בהן במנחה

 והולך כל היום כולו, לפי שאין קבע לשתיה. 

 שיטות הראשונים

ְוָאסּור כתב, " והרמב"ם. מפני שהוא טורח לחולפירשו, שאסור  רש"י וראב"ד: חמן המנחה ואילך, שוב אינו מדי
ןְלָהִדיַח ְקָערֹות ְוִאְלָפִסין ְוכַ  ְמַתּקֵ הּוא ּכִ ֶ ֵני ש  ֶהן, ִמּפְ ֶהן ְסעּוָדה ַאֶחֶרת )כלי( ּיֹוֵצא ּבָ ן ֱהִדיָחן ֶלֱאכֹל ּבָ א ִאם ּכֵ , ֶאּלָ

ת. ּבָ ַ אֹוָתּה ש   2"ּבְ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכג(

גֹון ו.  ִלים ְלצֶֹרְך ַהּיֹום, ּכְ ה ֶלֱא  ְמִדיִחים ּכֵ ַאר לֹו ֲעַדִין ְסֻעּדָ ְ ש  ּנִ ֶ ה, ש  ִתּיָ ְ ית ֵאין ְמִדיִחין; ּוְכֵלי ש  ִ ִליש  ְ ה ש  כֹל; ֲאָבל ְלַאַחר ְסֻעּדָ

ה.  ִתּיָ ְ ל ַהּיֹום ָראּוי ִלש  ּכָ ֶ ל ַהּיֹום ש   ְמִדיִחין ּכָ

 עונג שבת

 א"ר יוחנן משום רבי יוסי: כל המענג את השבת, נותנין לו נחלה בלי מצרים. '(א)קי"ח 

 יצול משעבוד גלויות.רב נחמן בר יצחק אמר: נ )קי"ח ב'(

ג ַעל  3אמר רב יהודה אמר רב: כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו, שנאמר ן ְלָך  ה'"ְוִהְתַעּנַ ְוִיּתֶ
ָך". עונג זה איני יודע מהו. כשהוא אומר ֲאלֹת ִלּבֶ ְ ת עֶֹנג", הוי אומר 4ִמש  ּבָ ַ ּ  .5זה עונג שבת "ְוָקָראָת ַלש 

 בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי  :דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמררב יהודה בריה  במה מענגו?

                                                

 חידקא הסובר ארבע סעודות אוכל אדם בשבת: ערבית, שחרית, צהרים ומנחה.  ביאולי כר . 1

האיסור הוא משום שטורח לחול, וכל מה שאסור תיקון זה הוא משום שהוא לצורך חול. וביאר המגיד משנה שאף הרמב"ם מבאר ש . 2
ביאר שחולקים, וסברת הרמב"ם, שכשמדיחן, מכשירן לשימוש, ודומה למתקן כלי. משא"כ כשהוא לסעודה אחרת, אז  'יד פשוטה'וב

י שהדחת כלים לאותה שבת מוכח שאין בה אין לחוש שיטעה ויבוא לעשות מלאכת מתקן כלי ממש שהיא מלאכה המתקיימת, מפנ
כתב ב'שולחן שלמה', שאם מדיח כלים מפני שקשה לו לסבול אי נקיון, או מפני נמלים, או שצריך אורח לבוא  תיקון לאורך זמן.

 . )הל' שבת כג,ז(רמב"ם וראב"ד  –מקורות  ויבקר גם את המטבח, נראה דחשיב כצורך שבת.

 תהילים לז,ד.  . 3

 ו נח,יג. ישעיה . 4

וכן מה . כן יתנו לו נחלה בלא שיעור ,שכשם שהוא מפזר מעות בלא שיעור לצורך שבת ,הוא מדה כנגד מדהשמהר"י אבוהב  וביאר . 5
וכן נותנים לו משאלות לבו כדי שיוכל  .לפי שמקבל עליו עול שבת מעבירין ממנו עול מלכיות ,שאמרו ניצול משעבוד מלכיות

 . ב"י.שירצהלמלאת חפצו מכל עונג 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'י
 י"חק| דף:  ט"ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

פפא:  מר רבא הרי זה עונג. מאי היא? דבר מועט ולכבוד שבת עשאו, אפילושומין. רב חייא בר אשי אמר רב: 
 . )דגים קטנים מטוגנים בשמן קרביהם ובקמח(כסא דהרסנא 

  :)פרק ערבי פסחים, קי"ב א'( פסחיםגרסינן במסכת 

 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אבל עושה הוא דבר מועט אע"פ שאמר רבי עקיבא :דבי אליהותנא 
בן תימא אומר: הוי  רבי יהודה :)אבות ה,כ( כדתנןאמר רב פפא: כסא דהרסנא.  מאי נינהו? מבאר()ובתוך ביתו. 

 עז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי, וגבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמים. 

 שיטות הראשונים

ת " 6: עיקר מצות עונג שבת התפרש לנו על ידי הנביאים, שנאמרמצות עונג שבת ּבָ ַ ּ , רמב"ן". דעת עֶֹנגְוָקָראָת ַלש 
 .8שהוא מדברי סופרים ספר החינוך. ודעת 7דעיקרו הוא מן התורה

כתב . ו9שאדם שאין ידו משגת, אינו חייב לשאול מאחרים הרמב"ם: כתב עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות
. אבל צריך אדם 11ביותראלא למי שהשעה דחוקה לו  תך חולעשה שב לא אמר רבי עקיבאד רש"יבשם  10הטור

דהא דאמרינן  ,אמרינן לוו עלי ואני פורעכתבו אהא ד וספותות. לזרז עצמו כנמר וכנשר לכבד שבתות ביותר
 .כטורכתב  12השו"עו. הני מילי כשאין לו לפרוע ,עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות

 

                                                

ת עֶֹנג ִלְקדֹוש  ישעיהו נח,יג:  . 6 ּבָ ַ ּ י ְוָקָראָת ַלש  ִ יֹום ָקְדש  ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ּבְ ּבָ ַ ּ יב ִמש  ִ ש  צֹוא  ה'ִאם ּתָ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ ְמֻכּבָ
ָבר ר ּדָ  .ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ

תֹון ִמְקָרא קֶֹדש  " )ויקרא, פרשת אמור, כג,ג( שנאמר ,אי קודששהשבת הוא בכלל מקר . 7 ּבָ ַ ת ש  ּבַ ַ ִביִעי ש  ְ ּ ומקרא קודש  " וגו',ּוַבּיֹום ַהש 
 (שבת קי"ח)והפליגו חז"ל  .ולענגו בעונג אכילה ושתיה ,דהיינו לקדשו ולכבדו בכסות נקיה ,)אמור, פרשה יב( פירשו חז"ל בספרא

 .מאד במצוה זו

)ואיסור עשיית  מדברי סופרים דהוא ,)או"ח סי' תפז,א( וכן דעת הב"י'מקרא קודש', איסור עשיית מלאכה, ולא מצות עונג. ולמד מ . 8
. מלאכה כלול ב'מקרא קודש'. ואף שמזכיר הב"י דברי הרמב"ן, היינו לעניין שיהו כולם קרואים ונאספים ביום הזה לקדש אותו(

הל' שבת סי'  קו"א) , ושו"ע הרב()שמות כ,ח. וראה רש"י )ריש מצוה רצז(. ספר החינוך כג,ב()פרשת אמור, ויקרא רמב"ן  -מקורות 
 . ס"ק א( רמב,

ים ְוטֹוִבים זה לשונו:  . 9 ת ּוְבִתּקּון ַמֲאָכִלים ַרּבִ ּבָ ַ הֹוָצַאת ש  ה ּבְ ְרּבֶ ֶגת  -ְוָכל ַהּמַ ֶ ח. ְוִאם ֵאין ָידֹו ַמׂשּ ּבָ ֻ ֶלק ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ֲאִפּלּו ָעׂשָ  -ֲהֵרי ֶזה ְמש  ֶ ה ש 
ת.  ּבָ ַ ת, ֲהֵרי ֶזה עֶֹנג ש  ּבָ ַ ּ בֹוד ַהש  ּום ּכְ ּ תִמש  ּבָּ ַ ַמֲאַכל ש  ֵדי ְלַהְרּבֹות ּבְ אֹל ֵמֲאֵחִרים ּכְ ְ ֵצר ְלַעְצמֹו ְוִלש  ב ְלהָּ ֹוִנים: ְוֵאינֹו ַחּיָּ ; ָאְמרּו ֲחָכִמים ָהִראש 

ְצָטֵרְך ַלבְּ  חֹל, ְוַאל ּתִ ָך ּכַ ּתְ ּבַ ַ ה ש   ִרּיֹות.ֲעׂשֵ

וכמה פעמים נשאתי ונתתי בדבר לפני אדוני אבי הרא"ש ז"ל, כמוני היום שיש לי מעט ואינו מספיק לי, וצריך אני לאחרים, אם אני  . 10
 בכלל עשה שבתך חול אם לאו. ולא השיבני דבר ברור.

 כן. יי, לאורו(עשה שבתך חול) בי עקיבאהמשנה של בן תימא תיכף אצל מימרת רנויה שלכן ו . 11

האריך, ומסקנתו: מאן דאפשר ליה, צריך לכבדו כפי יכולתו. מי שדחוק ביותר, שאין לו אלא מזון שתי  )ס"ק א(או"ח רמב,א. המשנ"ב  . 12
סעודות, פטור מג' סעודות וכסא דהרסנא. יש לו ממון כדי לקנות ג' סעודות ויותר קצת, מחויב להוציא אותם על השבת. וכן מי שאין 

בשם אחרונים, שאם צריך לאחרים ויש לו  )ד"ה שצריך(וכתב בבה"ל גבאי צדקה חייבים לתת לו ג' סעודות וכסא דהרסנא. לו כלום, 
 -מקורות כתב דסגי בכסא דהרסנא לחוד. ועיי"ש שדן בדעת הגר"א. שט"ז ושכן דעת ב"י. ודלא כ שיענגו כראוי.מעט משל עצמו, 

 .)הל' שבת ל,ז( רמב"ם. ד"ה לוו( )ביצה, ריש פרק ב, ט"ו ב',תוספות . )פסחים קי"ב א', ד"ה הוי עז(רש"י 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'י
 י"חק| דף:  ט"ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רמב(

ִריְך ַלֲאֵחִרים, ִאם ֵיש  לֹו  א.  ּצָ ֶ ד ֶאתֲאִפּלּו ִמי ש  ּלֹו ָצִריְך ְלָזֵרז ַעְצמֹו ְלַכּבֵ ֶ ּ ְתָך חֹל ְולֹא  ְמַעט ִמש  ּבָ ַ ה ש  ת; ְולֹא ָאְמרּו: ֲעׂשֵ ּבָ ַ ּ ַהש 
חּוָקה לוֹ  ָעה ּדְ ָ ּ ַהש  ֶ א ְלִמי ש  ִרּיֹות, ֶאּלָ ְצָטֵרְך ַלּבְ ת ּתִ ּבָ ַ ּ ד ַהש  ֵדי ְלַכּבֵ ָאר ָיִמים ּכְ ְ ש  ן ָצִריְך ְלַצְמֵצם ּבִ יֹוֵתר; ַעל ּכֵ  ...ּבְ

 

 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'י
 י"חק| דף:  ט"ז| פרק:  שבתמסכת: 


