בעזהשי”ת

י"א תמוז תש”פ

מסכת :שבת | פרק :ט"ז | דף :קי"ט

כיבוד השבת בהכנת צרכי שבת ובבגדים נאים
(קי"ט א') רבי חנינא מיעטף (בבגדים נאים) וקאי אפניא דמעלי שבתא .אמר :בואו ונצא לקראת שבת המלכה .רבי
ינאי לביש מאניה מעלי שבת ,ואמר :בואי כלה בואי כלה.
רבי אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא (שחשוב היה ,ועשיר) ומושיף נורא (מנפח בעצמו האש) .רב ענן לביש גונדא;
דתנא דבי רבי ישמעאל :בגדים שבישל בהן קדירה לרבו ,אל ימזוג בהן כוס לרבו.
רב ספרא מחריך רישא .רבא מלח שיבוטא .רב הונא מדליק שרגי .רב פפא גדיל פתילתא .רב חסדא פרים
סילקא .רבה ורב יוסף מצלחי ציבי.
יוסף מוקיר שבת (שהיה מכבד שבתות ,וגילגלו משמים שדג יבלע מרגלית ,והוא יקנהו לשבת ויתעשר) ,פגע ביה ההוא
סבא ,אמר :מאן דיזיף שבתא ,פרעיה שבתא.
(קי"ט ב') אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי :אפילו יחיד המתפלל בערב שבת ,צריך לומר ויכולו .דאמר רב
המנונא :כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו ,מעלה עליו הכתוב כאיל ו נעשה שותף להקב"ה במעשה
בראשית ,שנאמר" 1וַ יְכֻ לּ וּ" ,אל תקרי "וַ ְיכֻ לּ וּ" אלא "ו ְיכַ לוּ".
כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו ,שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ,ואומרים לו
את ָך ְּתכֻ ּ ָפר".2
"וְ ָסר ֲעוֹ נֶ ָך וְ ַח ָּט ְ
תניא :רבי יוסי בר יהודה אומר :שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו ,אחד טוב
ואחד רע .וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומטתו מוצעת ,מלאך טוב אומר :יהי רצון שתהא לשבת
אחרת כך .ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו .ואם לאו מלאך רע אומר :יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך .ומלאך
טוב עונה אמן בעל כרחו.
אמר רבי אלעזר :לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת ,אע"פ שאינו צריך אלא לכזית .ואמר רבי חנינא:
לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת ,אע"פ שאינו צריך אלא לכזית (ללוות השבת ביציאתה) .חמין במוצאי
שבת  -מלוגמא (רפואה) .פת חמה (טרייה) במוצאי שבת  -מלוגמא.
רבי אבהו הוה עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא (משובח) .הוה אכיל מיניה כולייתא (שהוא חלק קטן בלבד).
כי גדל אבימי בריה אמר ליה :למה לך לאפסודי כולי האי? נשבוק כולייתא ממעלי שבתא (למוצ"ש) .שבקוהו,
ואתא אריא אכליה (לעגל הראוי לשחוט).
שיטות הראשונים

הכנת צרכי שבת בעצמו :כתב הרמב"ם " ַאף ַעל ּ ִּפי ׁ ֶש ִּ ּי ְה ֶיה ָא ָדם ָח ׁשוּב ְ ּביוֹ ֵתר ,וְ ֵאין דַּ ְרכּ וֹ לִּ ַ ּקח דְּ ָב ִּרים ִּמן ַה ׁ ּשוּק וְ ל ֹא

 .1בראשית ב,א.
 .2ישעיהו ו,ז.
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לְ ִּה ְת ַע ֵּסק ַ ּב ּ ְמלָ אכוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ַ ּביִּ ת ַ -ח ָ ּיב לַ ֲעשׂוֹ ת דְּ ָב ִּרים ׁ ֶש ֵהם לְ צ ֶֹר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּבגוּפוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּזה הוּא ְ ּכבוֹ דוֹ ֲ .חכָ ִּמים ָה ִּר ׁ
אשוֹ נִּ ים
 ֵמ ֶהם ִּמי ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַפ ֵּצל ָה ֵעצִּ ים לְ ַב ׁ ּ ֵשל ָ ּב ֶהן ,ו ֵּמ ֶהם ִּמי ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ,א ֹו מוֹ לֵ ַח ָ ּב ָ ׂשר ,אוֹ גּ ֹו ֵדל ּ ְפ ִּתילוֹ ת ,אוֹ ַמ ְדלִּ יק
נֵ רוֹ ת ,ו ֵּמ ֶהם ִּמי ׁ ֶש ָהיָ ה יוֹ צֵ א וְ ק ֹונֶ ה דְּ ָב ִּרים ׁ ֶשהוּא צָ ִּר ְ
יך לַ ׁ ּ ַש ָ ּבת ִּמ ּ ַמ ֲאכָ ל ו ַּמ ׁ ְש ֶקהַ ,אף ַעל ּ ִּפי ׁ ֶש ֵאין דַּ ְרכּ ֹו ְ ּבכָ ְך .וְ כָ ל
ַה ּ ַמ ְר ֶ ּבה ְ ּב ָד ָבר זֶ ה ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְמ ׁ ֻש ָ ּבח ".וכן פסק השו"ע ,3והשמיט הא דכל המרבה משובח.
אמירת ויכולו :כתב בהגהות מיימוניות בשם מדרש שוחר טוב :ג' פעמים חייב אדם לומר ויכולו  -אחד בתפלה,
ואחד לאחר התפלה ,ואחד על הכוס .כנגד ג' "אשר" שבפרשת ויכולו .ורבותינו הגאונים כתבו מה שהקהל
אומרים אותו יחד אחר התפלה ,היינו גזירה משום יום טוב שחל להיות בשבת ,שאומרים אתה בחרתנו בתפלה
ואין אומרים ויכולו.4
לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת :כן פסקו רי"ף ורא"ש .וכתב הריטב"א ,פירוש כל היכא דאפשר .אבל אין
זה חובה .5והרמב"ם כתב..." ,וְ יָ בוֹ א לְ ֵביתוֹ וְ י ְִּסעֹד ְסעו ָּדה ׁ ְשנִּ ָ ּיה ,וְ יֵ לֵ ְך לְ ֵבית ַה ּ ִּמ ְד ָר ׁשִּ ,י ְק ָרא וְ ִּי ׁ ְש ַמע ַעד ַה ּ ִּמנְ ָחה,
ישית ַעל ַה ַ ּי ִּין ,וְ יֹאכַ ל וְ ִּי ׁ ְש ֶּתה ַעד מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ".ואינו מזכיר סעודה
וְ י ְִּת ּ ַפ ֵ ּלל ִּמנְ ָחה ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ִּי ְק ַ ּבע ְסעו ָּדה ׁ ְשלִּ ׁ ִּ
רביעית .והשו"ע 6פסק שצריך לעשות סעודה רביעית.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות שבת ,סימן רנ)

א .יַ ׁ ְש ִּ ּכים ַ ּבבּ ֶֹקר ָ ּביוֹ ם ָה ׁ ּ ִּש ׁ ּ ִּשי לְ ָהכִּ ין צָ ְרכֵ י ׁ ַש ָ ּבת ,וַ ֲאפִּ לּ ּו יֵ ׁש לוֹ ַ ּכ ּ ָמה ֲע ָב ִּדים לְ ׁ ַש ּ ְמ ׁש ֹו י ׁ ְִּש ַּתדֵּ ל לְ ָהכִּ ין ְ ּב ַעצְ מוֹ ׁשוּם ָּדבָ ר לְ צָ ְרכֵ י
ׁ ַש ָ ּבת ְ ּכ ֵדי לְ כַ ְ ּבדוֹ ּ ִּ ,כי ַרב ִּח ְסדָּ א ָה ָיה ְמ ַח ֵּת ְך ַה ּי ֶֶרק דַּ ק דַּ ק; וְ ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף ָהי ּו ְמ ַב ְּק ִּעין ֵעצִּ ים; וְ ַר"ז ָהיָ ה ַמ ְדלִּ יק ָה ֵא ׁש;
ֹאמר :ל ֹא
וְ ַרב נַ ְח ָמן ָה ָיה ְמ ַת ֵ ּקן ַה ַ ּביִּת ו ַּמכְ נִּ יס ֵ ּכלִּ ים ַה ְּצ ִּריכִּ ים לְ ׁ ַש ָ ּבת ו ְּמ ַפ ֶּנה ְ ּכלֵ י ַהחֹל; ו ֵּמ ֶהם יִּלְ ַמד ָ ּכל ָא ָדם ,וְ ל ֹא י ַ
ֶא ְפגֹם ְ ּכבוֹ ִּדיּ ִּ ,כי זֶ ה הוּא ְ ּכבוֹדוֹ ׁ ֶש ּ ְמכַ ֵ ּבד ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת .הגה :וְ ׁיֵש לְ ַה ׁ ְש ִּחיז ַה ַּס ִּ ּכין ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתּ ִּ ,כי זֶ ה ּו ִּמ ְ ּכבוֹ ד ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ּ ֵמכִּ ין ַעצְ מוֹ לַ ֲאכִּ ילָ ה
ָ ּ(כל בּ וֹ ו ֵּבית יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם ֵס ֶפר ַח ֵ ּיי עוֹ לָ ם).
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או"ח רנ,א .בביה"ל (ד"ה ישתדל) כתב שלשון הרמב"ם הוא "חייב" ,ומשום מצוה בו יותר מבשלוחו (קידושין מ"א א') .וכתב שאפשר
דלהרמב"ם ג"כ לאו חוב גמור הוא אלא כעין חובה משום כבוד שבת וסברת הרמב"ם דאל"ה לא היו מבטלים כל הני אמוראים
תורתן עבור זה ומ"מ לא הוי זה חובה גמורה ותדע דלא אשכחן בגמרא בשם חובה כ"א על הדלקת נר בשבת (כ"ה ב') ,ולענין ג'
סעודות (קי"ז ב') .ומכל מקום נשאר בצ"ע.
מקורות  -הגהות מיימוניות (הל' תפילה ט,י אות ד).
דהא אמרינן לעיל (קי"ח א') דאמרינן ליה (לבא ליטול מן הקופה והתמחוי) מאי דבעית למיכל באפוקי שבתא אוכליה השתא.
או"ח ש,א .כתב בביאור הגר"א (ס"ק ב) ובפת דוקא ,כמו בערב שבת .דמימרא דר' אלעזר (לעולם יסדר שולחנו בערב שבת וכו')
ומימרא דרבי חנינא (לעולם יסדר שולחנו במוצ"ש) כהדדי איתמר .ופסק המשנ"ב כריטב"א (ש,א ,ס"ק ב) ,וכתב ,ודע דמכל מקום
סעודה זו אינה חובה עליו כמו הג' סעודות של שבת ,דשם אסמכוהו אקרא ,וזה רק מצוה בעלמא .ונפקא מינה היכי דאי אפשר לו
לקיים כולם .עוד כתב המשנ"ב ,שכיון שהסעודה כשם שאדם מלוה את המלך בצאתו מן העיר ,מטעם זה נראה שטוב להקדימה כדי
שתהיה סמוכה ליציאת השבת .ואם אינו תאב עדיין לאכול מהנכון עכ"פ שלא יעסוק במלאכה בקבע עד שיקיים סעודה זו .ועיין
בשע"ת דמשמע דאינו כדאי בכל גוונא לאחרה יותר מחצות .ואמרו הקדמונים דאבר אחד יש באדם ונסכוי שמו וזה האבר נשאר
קיים בקבר עד עת התחיה ,ואפילו אחר שנרקבו בו כל העצמות ,וזה האבר אינו נהנה משום אכילה כי אם מסעודת מלוה מלכה.
מקורות – רי"ף (מד ב בדפיו) .רא"ש (סי' ה) .רמב"ם (הל' שבת ל,י) .ריטב"א (קי"ט ב' ,ד"ה לעולם).
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(או"ח ,הלכות שבת ,סימן רסב)
ית ֵ ּקן ָ ּכל ִּענְ יְנֵ י ַה ַ ּביִּתּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּי ְִּמצָ ֶא ּנ ּו ָערו ְּך ו ְּמ ֻסדָּ ר ְ ּבבוֹאוֹ ִּמ ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת .הגה :וְ י ְִּהיֶה ׁ ֻשלְ ָחנוֹ
א .י ְַסדֵּ ר ׁ ֻשלְ ָחנוֹ וְ יַ ִּּצ ַיע ַה ּ ִּמ ּטוֹ ת וִּ ַ
ָערו ְּך ָ ּכל יוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת; וְ כֵ ן ַה ִּּמנְ ָהג ,וְ ֵאין לְ ׁ ַשנּוֹ ת( .טוּר סוֹ ף ִּס ָימן רפ"ט ּו ָמ ְרדְּ כַ י סוֹ ף ּ ֶפ ֶרק ָ ּכל ִּ ּכ ְת ֵבי וְ ַה ָ ּגהוֹ ת ַמיְמוֹ נִּ ּיוֹ ת פכ"ט דְּ ׁ ַש ָ ּבת).
(פי' י ׁ ְַשלְ ׁ ְשלֵ ם ְ ּכלַ ּ ֵפי ַמ ָּטה ׁ ֶש ּי ְִּהי ּו ֲא ֻר ִּ ּכים ְ ּכ ִּמדַּ ת
נָאים לְ ׁ ַש ָ ּבת; וְ ִּאם ִּאי ֶאפְ ׁ ָשר לוֹ  ,לְ ָפחוֹ ת י ׁ ְַשלְ ׁ ֵשל ּ ִּ
ב .י ׁ ְִּש ַּת ֵּדל ׁ ֶש ּי ְִּהי ּו לוֹ ְ ּבגָ ִּדים ִּ
ָה ֲע ׁ ִּש ִּירים ַה ּיוֹ ׁ ְשבִּ ים ְ ּבבֵ ָיתםַ ,ר ׁ ִּש"י ׁ ָשם) ְ ּבגָ ָדיו לְ ַמ ָּטה דֶּ ֶר ְך ָ ּכבוֹד.

ג .יִּלְ ַ ּב ׁש ְ ּבגָ ָדיו ַה ָּנ ִּאים וְ ִּי ְ ׂ
ש ַמח ְ ּבבִּ ַיאת ׁ ַש ָ ּבת ְ ּכיוֹ צֵ א לִּ ְק ַראת ַה ּ ֶמלֶ ְך וּכְ יוֹ צֵ א לִּ ְק ַראת ָח ָתן וְ כַ ָ ּלה ,דְּ ַר ִּ ּבי ֲחנִּ ינָ א ְמ ַע ֵּטף וְ ָק ֵאי
וֹאי כַ ָ ּלה ,בּ ו ִֹּאי כַ ָ ּלה.
ְ ּבפַ נְ יָא דְּ ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ָ ּב ָתא ,וְ ָא ַמר :בּ וֹא ּו וְ נֵ צֵ א לִּ ְק ַראת ׁ ַש ָ ּבת ַמלְ ְ ּכ ָתא; ר' ַי ַּנאי או ֵֹמר :בּ ִּ
ְ
הגה :וְ יַלְ ִּ ּב ׁיש ַעצְ מוֹ ְ ּבבִּ גְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבת ִּמ ָ ּיד ַא ַחר ׁ ֶש ָר ַחץ ַעצְ מוֹ  ,וְ זֶ ה ּו ְ ּכבוֹ ד ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת .וְ ַעל ֵ ּכן ל ֹא י ְִּר ַחץ לְ ׁ ַש ָ ּבת ֶא ָ ּלא ָסמוּך לָ ֶע ֶרבֶ ׁ ,ש ּיַלְ ִּ ּב ׁיש ַעצְ מוֹ ִּמ ּיָד.
ַ(ה ָ ּגהוֹ ת ָמ ְרדְּ כַ י ַה ֲח ָד ׁ ִּשים).
(או"ח ,הלכות שבת ,סימן רסח)

א .אוֹ ֵמר וַ יְכֻ לּ ּו ִּ ּב ְתפִּ ַ ּלת ַע ְרבִּ ית.
(או"ח ,הלכות שבת ,סימן ש)

א .לְ עוֹ לָ ם י ְַסדֵּ ר ָא ָדם ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ְ ּכ ֵדי לְ לַ ּווֹת ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבתֲ ,א ִּפלּ ּו ֵאינוֹ צָ ִּר ְ
יך ֶא ָ ּלא לְ כַ ַּזיִּת.

