
 

 

 

 

 

 כיבוד השבת בהכנת צרכי שבת ובבגדים נאים

בואו ונצא לקראת שבת המלכה. רבי  :וקאי אפניא דמעלי שבתא. אמר )בבגדים נאים(רבי חנינא מיעטף  )קי"ט א'(
 אי כלה. בואי כלה בו :ינאי לביש מאניה מעלי שבת, ואמר

רב ענן לביש גונדא; . )מנפח בעצמו האש(ומושיף נורא  שחשוב היה, ועשיר()אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא  ביר
 אל ימזוג בהן כוס לרבו. ,בגדים שבישל בהן קדירה לרבו: דתנא דבי רבי ישמעאל

רב חסדא פרים רב פפא גדיל פתילתא.  .רבא מלח שיבוטא. רב הונא מדליק שרגי .רב ספרא מחריך רישא
 סילקא. רבה ורב יוסף מצלחי ציבי.

פגע ביה ההוא  ,, והוא יקנהו לשבת ויתעשר(ו משמים שדג יבלע מרגליתגילגל)שהיה מכבד שבתות, ויוסף מוקיר שבת 
 מר: מאן דיזיף שבתא, פרעיה שבתא.א ,סבא

צריך לומר ויכולו. דאמר רב  ,יחיד המתפלל בערב שבת בן לוי: אפילו רבי יהושעאמר רבא ואיתימא  )קי"ט ב'(
ו נעשה שותף להקב"ה במעשה ואומר ויכולו, מעלה עליו הכתוב כאיל כל המתפלל בערב שבת המנונא:
 רי "ַוְיֻכּלּו" אלא "וְיַכלּו"."ַוְיֻכּלּו", אל תק 1שנאמר ,בראשית

ל ראשו, ואומרים לו ואומר ויכולו, שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן ע כל המתפלל בערב שבת
ר" ֻכּפָ אְתָך ּתְ  . 2"ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחּטָ

מבית הכנסת לביתו, אחד טוב  ני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבתבר יהודה אומר: ש רבי יוסי תניא:
יהי רצון שתהא לשבת  :לחן ערוך ומטתו מוצעת, מלאך טוב אומרוואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק וש

יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך. ומלאך  :. ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. ואם לאו מלאך רע אומראחרת כך
 טוב עונה אמן בעל כרחו. 

: רבי חנינא, אע"פ שאינו צריך אלא לכזית. ואמר לחנו בערב שבתאלעזר: לעולם יסדר אדם שו ביאמר ר
. חמין במוצאי )ללוות השבת ביציאתה(זית לחנו במוצאי שבת, אע"פ שאינו צריך אלא לכולעולם יסדר אדם ש

 מלוגמא.  - במוצאי שבת )טרייה(. פת חמה )רפואה(מלוגמא  - שבת

. )שהוא חלק קטן בלבד(. הוה אכיל מיניה כולייתא )משובח(אבהו הוה עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא  ביר
. שבקוהו, )למוצ"ש(ולייתא ממעלי שבתא : למה לך לאפסודי כולי האי? נשבוק ככי גדל אבימי בריה אמר ליה

 . )לעגל הראוי לשחוט(ואתא אריא אכליה 

 שיטות הראשונים
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בַּ  ָלאכֹות ׁשֶ ּמְ ק ּבַ ְתַעּסֵ ת ְלהִּ יִּ ים  -ּבַ אׁשֹונִּ ים ָהרִּ בֹודֹו. ֲחָכמִּ ה הּוא ּכְ ּזֶ גּופֹו, ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ֵהם ְלצֶֹרְך ַהׁשּ ים ׁשֶ ָברִּ ב ַלֲעׂשֹות ּדְ ַחּיָ
תִּ  - ר, אֹו ּגֹוֵדל ּפְ ׂשָ ל, אֹו מֹוֵלַח ּבָ ֵ ָהָיה ְמַבׁשּ י ׁשֶ ֶהן, ּוֵמֶהם מִּ ל ּבָ ֵ ים ְלַבׁשּ ל ָהֵעצִּ ָהָיה ְמַפּצֵ י ׁשֶ יק ילֹות, ֵמֶהם מִּ אֹו ַמְדלִּ

ֵאין י ׁשֶ ֶקה, ַאף ַעל ּפִּ ֲאָכל ּוַמׁשְ ּמַ ת מִּ ּבָ ַ יְך ַלׁשּ הּוא ָצרִּ ים ׁשֶ ָברִּ ָהָיה יֹוֵצא ְוקֹוֶנה ּדְ י ׁשֶ ָכְך. ְוָכל  ֵנרֹות, ּוֵמֶהם מִּ ְרּכֹו ּבְ ּדַ
ָדָבר ֶזה  ה ּבְ ְרּבֶ ח. -ַהּמַ ּבָ   , והשמיט הא דכל המרבה משובח.3שו"עהוכן פסק " ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ

 ,אחד בתפלה -: ג' פעמים חייב אדם לומר ויכולו מדרש שוחר טובשם ב בהגהות מיימוניות: כתב אמירת ויכולו
כתבו מה שהקהל  הגאוניםכנגד ג' "אשר" שבפרשת ויכולו. ורבותינו  .ואחד על הכוס ,ואחד לאחר התפלה

שאומרים אתה בחרתנו בתפלה  אומרים אותו יחד אחר התפלה, היינו גזירה משום יום טוב שחל להיות בשבת,
 .4וואין אומרים ויכול

, פירוש כל היכא דאפשר. אבל אין הריטב"אכתב . ורי"ף ורא"שכן פסקו  :תלעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שב
ְקָרא ..." כתב, והרמב"ם. 5זה חובה ְדָרׁש, יִּ ה, ְוֵיֵלְך ְלֵבית ַהּמִּ ּיָ נִּ ְסעֹד ְסעּוָדה ׁשְ ְנָחה, ְוָיבֹוא ְלֵביתֹו ְויִּ ַמע ַעד ַהּמִּ ׁשְ ְויִּ

ת. ּבָ ה ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ ּתֶ ׁשְ ן, ְויֹאַכל ְויִּ יִּ ית ַעל ַהּיַ יׁשִּ לִּ ע ְסעּוָדה ׁשְ ְקּבַ ְך יִּ ְנָחה, ְוַאַחר ּכָ ל מִּ ּלֵ ְתּפַ " ואינו מזכיר סעודה ְויִּ
 שצריך לעשות סעודה רביעית. פסק 6והשו"ערביעית. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רנ(

ּתַ   א. ׁשְ ׁשֹו יִּ ּמְ ים ְלׁשַ ה ֲעָבדִּ ּמָ ּלּו ֵיׁש לֹו ּכַ ת, ַוֲאפִּ ּבָ ין ָצְרֵכי ׁשַ י ְלָהכִּ ִּ ׁשּ ִּ יֹום ָהׁשּ ּבֶֹקר ּבָ ים ּבַ ּכִּ יןַיׁשְ ל ְלָהכִּ ָבר ְלָצְרֵכי  ּדֵ ַעְצמֹו ׁשּום ּדָ ּבְ
א ָהָיה מְ  ְסּדָ י ַרב חִּ דֹו, ּכִּ ֵדי ְלַכּבְ ת ּכְ ּבָ ק; ׁשַ ק ּדַ ֶרק ּדַ ְך ַהּיֶ ים; ְוַר בָּ ְוַר ַחּתֵ ין ֵעצִּ עִּ יק ָהֵאׁש; "ה ְוַרב יֹוֵסף ָהיּו ְמַבּקְ ז ָהָיה ַמְדלִּ

ל ְלַמד ּכָ ֵלי ַהחֹל; ּוֵמֶהם יִּ ה ּכְ ת ּוְמַפּנֶ ּבָ ים ְלׁשַ יכִּ רִּ ים ַהּצְ לִּ יס ּכֵ ת ּוַמְכנִּ יִּ ן ַהּבַ ָאָדם, ְולֹא יֹאַמר: לֹא  ְוַרב ַנְחָמן ָהָיה ְמַתּקֵ
י ֶזה י, ּכִּ בֹודִּ ת.  ֶאְפגֹם ּכְ ּבָ ַ ד ַהׁשּ ַכּבֵ ּמְ בֹודֹו ׁשֶ יָלה  הגה:הּוא ּכְ ין ַעְצמֹו ַלֲאכִּ כִּ ּמֵ ת ׁשֶ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ּכְ י ֶזהּו מִּ ת, ּכִּ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ין ּבְ ּכִּ יז ַהּסַ חִּ ְוֵיׁש ְלַהׁשְ

י עֹוָלם( ם ֵסֶפר ַחּיֵ ׁשֵ ל ּבֹו ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ   .)ּכָ

 

                                                

אפשר . וכתב ש)קידושין מ"א א'(כתב שלשון הרמב"ם הוא "חייב", ומשום מצוה בו יותר מבשלוחו  )ד"ה ישתדל(או"ח רנ,א. בביה"ל  . 3
ג"כ לאו חוב גמור הוא אלא כעין חובה משום כבוד שבת וסברת הרמב"ם דאל"ה לא היו מבטלים כל הני אמוראים  דלהרמב"ם

ולענין ג'  ,)כ"ה ב'(תורתן עבור זה ומ"מ לא הוי זה חובה גמורה ותדע דלא אשכחן בגמרא בשם חובה כ"א על הדלקת נר בשבת 
 .צ"עכל מקום נשאר בומ .)קי"ז ב'(סעודות 

 .)הל' תפילה ט,י אות ד( הגהות מיימוניות -ות מקור . 4

  מאי דבעית למיכל באפוקי שבתא אוכליה השתא. )לבא ליטול מן הקופה והתמחוי( דאמרינן ליה )קי"ח א'(דהא אמרינן לעיל  . 5

 בערב שבת וכו'()לעולם יסדר שולחנו דמימרא דר' אלעזר  .ובפת דוקא, כמו בערב שבת (ס"ק ב) כתב בביאור הגר"אאו"ח ש,א.  . 6
 כל מקוםודע דמ, וכתב, )ש,א, ס"ק ב(ופסק המשנ"ב כריטב"א כהדדי איתמר.  )לעולם יסדר שולחנו במוצ"ש(ומימרא דרבי חנינא 

לו  י אפשרהיכי דא. ונפקא מינה וזה רק מצוה בעלמא ,דשם אסמכוהו אקרא ,סעודה זו אינה חובה עליו כמו הג' סעודות של שבת
שטוב להקדימה כדי תב המשנ"ב, שכיון שהסעודה כשם שאדם מלוה את המלך בצאתו מן העיר, מטעם זה נראה . עוד כלקיים כולם

ועיין  .ואם אינו תאב עדיין לאכול מהנכון עכ"פ שלא יעסוק במלאכה בקבע עד שיקיים סעודה זו .שתהיה סמוכה ליציאת השבת
רו הקדמונים דאבר אחד יש באדם ונסכוי שמו וזה האבר נשאר בשע"ת דמשמע דאינו כדאי בכל גוונא לאחרה יותר מחצות. ואמ

 מסעודת מלוה מלכה. י אםוזה האבר אינו נהנה משום אכילה כ ,ואפילו אחר שנרקבו בו כל העצמות ,קיים בקבר עד עת התחיה
  .)קי"ט ב', ד"ה לעולם(. ריטב"א )הל' שבת ל,י(רמב"ם רי"ף )מד ב בדפיו(. רא"ש )סי' ה(.  –מקורות 
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 )או"ח, הלכות שבת, סימן רסב(

ר א.  רׁשֻ  ְיַסּדֵ ְמָצֶאּנּו ָערּוְך ּוְמֻסּדָ ּיִּ ֵדי ׁשֶ ת, ּכְ יִּ ְנְיֵני ַהּבַ ל עִּ ן ּכָ יַתּקֵ ּטֹות וִּ יַע ַהּמִּ ֶנֶסת.  ְלָחנֹו ְוַיּצִּ ית ַהּכְ ּבֵ בֹואֹו מִּ ְלָחנֹו  הגה:ּבְ ְהֶיה ׁשֻ ְויִּ

ּנֹות.  ְנָהג, ְוֵאין ְלׁשַ ת; ְוֵכן ַהּמִּ ּבָ ַ ל יֹום ַהׁשּ יָמן רפָערּוְך ּכָ ּיֹות פכט וּ ")טּור סֹוף סִּ הֹות ַמְימֹונִּ ְתֵבי ְוַהּגָ ל ּכִּ ֶרק ּכָ ַכי סֹוף ּפֶ ת("ָמְרּדְ ּבָ ׁשַ   .ט ּדְ
ים ב.  ָגדִּ ְהיּו לֹו ּבְ ּיִּ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ׁשְ ל  יִּ ְלׁשֵ ר לֹו, ְלָפחֹות ְיׁשַ י ֶאְפׁשָ ם אִּ ת; ְואִּ ּבָ ים ְלׁשַ ּדַ ָנאִּ מִּ ים ּכְ ְהיּו ֲאֻרּכִּ ּיִּ ה ׁשֶ י ַמּטָ ַלּפֵ ֵלם ּכְ ְלׁשְ י' ְיׁשַ ת )ּפִּ

ֵביָתם, ַרׁשִּ  ים ּבְ בִּ ים ַהּיֹוׁשְ ירִּ ם("ָהֲעׁשִּ בֹוד.  י ׁשָ ֶרְך ּכָ ה ּדֶ ָגָדיו ְלַמּטָ  ּבְ
ה, דְּ  ג.  ְקַראת ָחָתן ְוַכּלָ ֶלְך ּוְכיֹוֵצא לִּ ְקַראת ַהּמֶ יֹוֵצא לִּ ת ּכְ ּבָ יַאת ׁשַ בִּ ַמח ּבְ ׂשְ ים ְויִּ אִּ ָגָדיו ַהּנָ ׁש ּבְ ְלּבַ ף ְוָקֵאי יִּ יָנא ְמַעּטֵ י ֲחנִּ ַרּבִּ

י אי אֹוֵמר: ּבֹואִּ ָתא; ר' ַיּנַ ת ַמְלּכְ ּבָ ְקַראת ׁשַ ָתא, ְוָאַמר: ּבֹואּו ְוֵנֵצא לִּ ּבָ ַמֲעֵלי ׁשַ ַפְנָיא ּדְ ה.  ּבְ י ַכּלָ ה, ּבֹואִּ  ַכּלָ
ת הגה: ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ָרַחץ ַעְצמֹו, ְוֶזהּו ּכְ ד ַאַחר ׁשֶ ּיָ ת מִּ ּבָ ְגֵדי ׁשַ בִּ יׁש ַעְצמֹו ּבְ ן לֹ . ְוַיְלּבִּ ד. ְוַעל ּכֵ ּיָ יׁש ַעְצמֹו מִּ ְלּבִּ ּיַ א ָסמּוְך ָלֶעֶרב, ׁשֶ ת ֶאּלָ ּבָ ְרַחץ ְלׁשַ א יִּ

ים()ַהגָּ  ַכי ַהֲחָדׁשִּ  .הֹות ָמְרּדְ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רסח(

ית.  א.  ת ַעְרבִּ ּלַ ְתפִּ  אֹוֵמר ַוְיֻכּלּו ּבִּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן ש(

ּלוּ  א.  ת, ֲאפִּ ּבָ ַ ֵדי ְלַלּוֹות ֶאת ַהׁשּ ת ּכְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ ת. ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ יִּ א ְלַכּזַ יְך ֶאּלָ   ֵאינֹו ָצרִּ

 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז י"א
 י"טק| דף:  ט"ז| פרק:  שבתמסכת: 


