
ñá"            ã                                                                                                        0527611719 לתרומות  !עבר הגהה מעשרות פוסקים! מצוה להפיץ  

  ק בהלכה ואגדה עם כל מקורותיהם"תוספת שבת ומנחה בערש

 של תוספת שבת וימים טובים 1המינימלי של המצוה דאורייתאדעת כל הפוסקים שבזמן ! ?הידעת
 ויש ,ולכתחילה לא מספיק שפורש ממלאכה או שמקבל שבת בלבו !מנחהיש לסיים תפילת ה

ולא ימתין  ]י מזמור שיר ליום השבת"ועדיף ע[" מצוות תוספת שבת"א לקבל עליו בפה "לכאו
 קדושתנה עשרה צריך שיקבל על עצמו לקבלת שבת של הציבור שמתאחרת אלא מיד שיגמור שמו

âäåð ïëåíéøâä ïøî é"èéìù áéùéìà ù"à  ìëå[ כדי לזכות לקיים מצוה חשובה זו,שבתה
 íé÷ñåôäàøì íééç úåçøåàäî ïë å÷ééã óàù"ù[2.  

äæ ïîæ øåòéù àåä äøåøá äðùîä úòãì äòù òáøëùéøâä ïøî úòãìå äòé÷ùä éðôì " à
äëì àåä íé÷ñåôä ìëå" ô5÷ã  'ôìäòé÷ùä éð ,øâä ïøîìå" àåä õéìø÷ ð10÷ã '3.   

øâä ïøî ïëå" íäù øîåàå äòé÷ù øçàì äçðî íéììôúîä íúåà ìò äîú øðæàå ù
éåàøù óéñåîåóéñåäì  øúåé äáøä ùéå øçàî äòé÷ùä éðôì ! תהפסידו מצוות תוספת שב

úåçåìá úåéåòè ,àù éàãåå"íú åðéáø úèéù ìò àìå÷ì êåîñì à4   
óåð øä ,úåîø ,äîìù úîø , øéòå á÷òé äåð (שכונות ירושליםוב, יה ביתרצפת טברובפרט ב

ä÷éúòä(לפני השקיעה המופיעה בלוחות ודעת כל '  דק10ההרים מכסים את השמש רוב השנה  ש
ויש לקבל , ובודאי שאסור לעשות מלאכות בזמן זהה זהזהר ב יש לשלעניני דאורייתאהפוסקים 

àå"÷îá ëùøòá äçðî øåîâì êéøö åìà úåîå"äëì ÷" äòù òáø ô 5 !!!שבת לפני זמן זה
äòé÷ùä éðôì!!!ל שהורה שמאחר וזה ספק גדול מאד יש "ז אוירבך זצ"ובפרט לדעת מרן הגרש

÷å  ïëà êë íåùîúé íéìùåøé âäðî úà åð].5עיין בהערה [!!!לחשוש לזה גם לעניני דרבנן
 úåøð ÷éìãäì40÷ã  'î ììôúäì å÷éôñéù éãë äòé÷ùä éðôì éðôì úáù úìá÷ øåîâìå äçð

äòé÷ùä! åéôì" úåëàìîî òðîäì ùé íéøáâì íâ æ÷ã íéòáøà 'äòé÷ùä éðôì6 âäðîá ùéå 
 íéîòè äáøä ãåò äæ íéáåùçôò" äìâð éåøúñð.  

ìùä éøáãì ùåùçì éåàøù èøôáå" ïçìåùä êåøòá àáåîù åøåãéñá ä)îø"á ,ä' (
íùá éç ùéà ïáä áúë ïëå !! "סכנה רבהשהאומר מזמור שיר ליום השבת לאחר שקיעה גורם ל"

äòé÷ù éðôì äìë éàåá øîåì äæ úáù úôñåú ø÷éòã íéìáå÷îä7àå " àì íäéøáãì ë
ãáì äëàìîî äùéøôä ÷éôñî!  

àå"ïåëðå éåàø ë úáù éðôì úåéñðëä éúáá äçðîä úìéôú úà íéã÷äì, úìá÷ å÷éôñéùå 
äòé÷ùä éðôì úáù, äëìå" úáù ìá÷ì åìëåéù ô éåàøë øçàìäçðî, הערוך ב ו"כבר המשנו

                                                 

1 îâ'ø "è  ä.,ë úåëøááå"àô àîåéå æ.ñåúå 'íù íéðåùàøáå ,ט הוי דאוריתא"ט שכתב שם שגם תוספת יו"ק י"א ס"ב רס"משנ! ,ðçîä áúë ïëå" äö÷á à
éñ äèîä 'ëøú"ñ ä"î ÷"â .åç úáù úåçøåà íéøôñá äáçøäá ïééò"ë ÷øô â"æ ,î ÷øô äúëìäë úáù úøéîù"å ,â ÷ìç ùéøå 'úáùä øåàî øôñ ìù ,

ô åúáùá úáù úåëìä"â.  
, ðùî"ñø á"ñ â"ð ÷"çי מזמור שיר ליום השבת "עדווקא  והעדיפות לקבלה . ì"à ,ñøå"ñ æ"á  א" כק "וס'  ðùî"éñ á 'ñø"óéòñ àã :בחובת הקבלה בפה 2

ñø"ñ à"ì  ÷"à ,ðø"÷ñ å"äòùáå à"÷ñ ö"ä . ïëåא "דעת מרן הגרישúàáåî :ç ùéàä éøùà"ô á"ä ,ùéøâä ïøî éøåòéùáå" à–îò úåëøá  'ô÷ú"â-
ô÷ú"ä ,îòá ïëå '÷ú"ö îâäî ÷ééãî 'áááð úåëø .éôà úåáéùç úà 'ôñåúì øúåé ãçà òâø ìù"ù.ז אוירבך " ושמירת שבת כהלכתה בשם הגרשî ÷øô" å

á íéôéòñ'-å  'ë äøòäå"ä-ç éåìä èáùå "éñ é ,ð ,' éðù èåç-ç úáù "ô ã" á ,ëìäáå 'åé"éñ ë 'øú"ñ ç"å ,ñø úåáåùú é÷ñô"ñ à" øåàá áúë ïëå   ã
éô ïåéöì"á úåà ç'. àøä áúë ïëå"é úåà íééç úåçøåàä åøôñá ù" èהשבת מבעוד יוםשיקבל עליוויקדים להתפלל ערב שבת תפילת מנחה כדי "ל "וז " 

ñåúä ìòá åéøáã øéáñäå 'åé"æå è" ì"ויזהיר בני ביתו שיקדימו קבלת שבת , שלא יקבל השבת מאוחר ביום הששי והיינו שיקבלו לפני הזמן שהוא כמעט חשיכה
áàâ åðéúåáø íâ åáúë ïëå "øâä øòåâðà ã"áøâäå ïééì÷ î"öæ øáìéæ é"øâäå ì" êåáðøèù î.ל"עכ" ז יקבל השבת מבעוד יום" ועיויתפללו מנחה מוקדם

èéìù"àøì íééç úåçøåàä ìò íäéøôñá à"ù .ואין אפשרות לקבלו לפני מנחה ויש לקבלו בפיוש  שכיון שתוספת שבת דאורייתא "שמבינים שזהו כוונת הרא 
י "ודעת  הגרב. 14 ובהערה 4ש ואזנר עיין בהערה "מרן הגרוכן דעת ,ל"ז אוירבך זצ"וכן דעת מרן הגרש). ל"ד אונגווער זצ"לשון גאב(דים תפילת המנחה לכן יש להק

  .ש"זילבר מובאת גם בריש ספרו ברית עולם ע
3 ðùî"éñ á 'ñø"ñ à"ë ÷"ëå á"â ,äàéáå"ã ì" äøòä ïééòå àåäù ä12 åúîãå÷ äøòäá.  
 4 ùéåìä èá-äçðî éáâì ,àùå"øë  à"àìå÷ì ú :é ÷ìç 'ð ïîéñ'-î÷å "ã ,ç ÷ìçå 'î ïîéñ"á ,ç"î  à"á .íéøäá äòé÷ùä éáâìå :ç"éñ ç 'î"á ,ç" è
ð"ä ,çå"ë â"æ. äøòäá ïééòå 4 äøòäáå  14. 
5  ÷çöé úåáù ïééò"úáù úôñåú "é ÷øô"ñ æ"íùá âש אלישיב"ז אוירבך והגרי" מרנן הגרש,áë úåøòäå  ,ãë ,èëå ,ãøâäî éúòîù ïëå" ïøèùðâøåî à

ùéøâä íùá"à ,ùéàä éøùà øôñá ïëå ,א שבצפת חשש רבע שעה לפני השקיעה "קמא שאף כתב עדות מהחזו' ק בחוט שני על ריבית עמ"וכן דעת מרן הגרנ
, ד שזה ספק גדול מאד"נלע) "מהשבות יצחק: (א"הגרשזל מכתב "וז. ç"ð  è" äøòäáå øúéá éáâì ä4שבט הלוי , ז"א סימן צ"גרות משה חא. מפני הרי מירון

) וכן בתשובתו בסוף מראה כהן.(ל"עכ',ק יש למול ביום א"ולענין מילה שהספק בערש! ולענין דאוריתא אף בדיעבד, בדרבנן' וצריכים לחשוש שזה כבר לילה אפי
 ש שיש לחשוש לחילול שבת"ל כ"כ במקומות הנ"וא, ני השקיעה בכל מקוםי פישר שאסר לנשים להדליק נרות ברבע שעה לפ"מ ידלר בשם הגר"ושמעתי מהגר

שכתב שטעות גדולה טועים המון העם : "ב"ס' א ה"וחיי אדם ח', ה ה"מחנה ישראל פ, ה מי שאינו"א ד"ל רס"ביאה: ובפרט שיש זמן שתוספת שבת חל בו מאיליו
) א"ק י"ב ס"ורס,ד"ג ס"רס(,"נ כדי שלא יעבור הזמן"שלא יאחר בהדלק"ע "וכבר פסק השו. וכן  דעת רבותינו " י אמירתם"שחושבים שאין השבת חלה אלא ע

  .שעדיף לפרוש גם במקום מצוה, א"א והחזו"ר  בשם הג16ועיין בהערה 
6 ùøâäå íééçä óë"éñ ùãçä úåáåùú é÷ñôá àáåî êàáøòéåà æ 'ñø"å úåà à ' äøòäáå75éñ úáù éðô øôñáå  'è"òå æ"      ù7á äðù  'øô 'ñ àøéå"á.  

  



ז ימנע חילול שבת מרבים "שעיו 8,ו שיש להקדים ולגמור קבלת שבת לפני השקיעהתבהשולחן כ

 äöøé éîå "ושבת תמליץ עליו, שאין קץ למתן שכרו"הערוך השולחן וכותב עליו !!! מאנשי העיר
ò øúååì"æ.  

 äçðî éðôì åãåä íéøîåàäì èøôáå ïçìåùä êåøò àøå÷]ñø"ñ æ"à [ øúåéá íéã÷äì
äçðî úìôú !  

 úàæ åð÷úéù ãòå9אדם ראוי להתפלל מנחה  גדולה כפסק החייéòù èøôáå " ììôúäì ìëåé æ
òåáùä ìëî øúåéá äáåùçä äìéôúä àéäù úåìòðä äúâéøãî éôë úçðá åæ äìéôú10 øáëå 

àøä"åæ äìéôú íéã÷äì ùéù áúë ù!11 ìá÷ìå åúéáá íã÷åî úåøð ÷éìãäì íâ ìëåé æàå 
ìòãëå øéù øåîæî úøéîàá éøîâì úáù åé ']äçðîä âìô éðôì àì ïáåîë[ , úà íéé÷ìå

ðùîä íäéøáãì ùùçù íéðåùàøä áåø úåèéù" áúëå á" ואשרי מי שיפרוש ממלאכה חצי

äëàìî ìëî òðîäì ùé ïëìå  12" הראשוניםכל יוצא ידי שיטת שעה או לפחות שליש שעה דהוא
äæ ïîæî!  äìéçúëìåé÷ñåô äáøä úòãìðùîä úðååë í" äæ ïîæáù á] úåçôä ìëì åðééäã

20äòé÷ùä éðôì úå÷ã  [úáù ùîî ìá÷éå äçðî øçàì äéäé!13 ,] ïéà äçðî éðôìù íåùî
ò éøîâì úáù ìá÷ì úåøùôà"íéìé÷îù ùé  íéîééåñî íéðôåàá ÷øå øéù øåîæî é14[.  

 íéé÷ì äëæé íâå÷ñôáîøä "åùäå í" ò"ä éðô úìá÷äì ìçééìå ùàø ãáåëá úáùì úáù
ïúçå êìî úàø÷ì àöåéë" ,äéìà òéâéù åì äôöú úáùäù àìå15 ìëá åðéúåáø ìë åâäð ïëå 

íéæøåæîì àìà íéæøæî ïéàå úåøåãä!16  
éñá íéãâî éøôä éøáã òåãé ïëå 'ðø" åשהמוסיף מחול על הקודש זוכה לאריכות ימים ושנים 

äãåáòä ùøåùå ãåñéäå17 כותב שיש להוסיף כמה שיותר מחול על הקודש óéñåä øúåéù äîëå 

                                                 

 ומעריב בעוד קבלת שבתויש להקדים תפילת ) ג"ו ס"רנ(ך השולחן הערו וכן. ד"ק ס"ג ס"ורס, ה"צ סק"ושעה,א"ו סק"רנ' ובסי,ב"ב סק"ומשנ, ב"ז ס"ע רס" שו 8
אוי , ר עתה מאחרים מאד להתפלל מעריב וחושבים זה למצוה להתפלל מעריב בזמנו"ובעוה, וזכות גדול הואס "ואין להמתין על אדם גדול שלא בא עדין לבהכנ, יום

 ואין קץ למתן שכרוואשרי אנוש יעשה זאת להתאמץ שיתפללו מעריב בעוד יום ,  רבים מאנשי העירי כן באים לחילול שבת"ואבוי למצוה זו כי זה בדוק ומנוסה שע
  !!!שאין קץ למתן שכרם... ש להמזרזים להתפלל מנחה וקבלת שבת לפני שקיעה"ש וכ"ואם כתב כך לגבי המזרזים להתפלל מעריב כ. ל"עכ, ושבת תמליץ עליו

 בערב שבת יש להתפלל מנחה ,à ììë 'ñ"é ,øëæáåã ÷øô äùî úøåú å' {äðè÷ äçðî ììôúäì äìéçúëì äåöî äðùä ìëáù åìéôàù{: החיי אדם כותב 9
ואפילו אם אינו נכנס ) éã õçøîì ñðëð íà àéòáî àì"ììôúéù ãò úåöç øçàì ñåðëì øåñàã à,)ðùî ïééò"ìø á"ñ á"ë ÷"è ,äòùå"ñ ö"ë ÷"æ, גדולה

éù éãë ðëäéáì äàéø÷ úòá éåðô äéä"íðîæá úåøð å÷éìãéù ïúéá éðá úà æøæéù ãò åúéáî êìéì êøèöé àìù ñ , éëלמרחץ ראוי להקדים להתפלל מנחה
 äáøäå íéøçàúîå êëá úåìöòúî íéùðäז לזרזם"פעמים באים לידי חילול שבת ולכן ישגיחו ע "ëò"ì  

10 ìø øåè ïééò"á , äãåáòä ùøåùî ãåñéáå}ô óåñ ïåéìòä øòù"à {תר שאת ויתר עוז זהירות הכוונה בתפילת המנחה של ערב שבת למי יפיק תבונה בי ואדם
וכן מרן .    'éñ úåáåùú é÷ñô ïééòå 'ñø"à óéòñ æ. ל מגודל מעלתה ובודאי ראוי לאדם להכין עצמו בתפילה זו אל גודל הכוונה יותר ויותר"שמעיין בכתבי האריז

æå áúëîá áúåë "ì" :á úçà íòô ÷ø éë éúöò ïëìåùôðä úåëôúùäá äìéôú åæ áìáù äãåáò ãåáòì éàùø êðä òåáù , úåìéôúä éøàùåהחזון איש
éòöîà êøãá ,çå"òá÷ úìéôúë úåùòìå øäîì àì å,כי העת מסוגלת , ואני מציע תפילת המנחה של ערב שבת,  פעם אחת בשבוע נכון לקבוע זמן אחד בכל שבוע

 .ëò "ì"לשפע קודש לקראת שבת מלכתא
11 àøäì íééç úåçøåà"é úåà ù"ùøòá äçðî íéã÷äì ùéù åðéúåáø ìë åéøáãá åðéáä ïëå è"äòé÷ùä éðôì äáøä ÷ .éòå úåøòä ìéòì ïé2 -3 .  
 12ðùîá"éñ á 'ñø"ñ à"ë ÷"ëå á"â,éñå 'ñ âñø"è ÷"å ,ã äëìä øåàéááå"äòùáå äòé÷ùä úìéçúî ä"ë ö" à ,ôò"ñåú é 'îèéùå"ì äöéá ÷ . úåáåùú

áùøä"ç à"éñ â 'ù"íéàøéäå ð. áä ïåùì äæå" çתבוא עליו ברכה ) היראים(ם "המחמיר לעצמו בהכנת שבת כדעת הרא: "ג"א ובפרימ"ו שהובא גם במג"רנ' בסי
י הוראת "ואין ספק שנהגו כך אבותינו שבאשכנז עפ' וכן ראיתי בימי חורפי לא לבד מזקנים וחכמים ואנשי מעשה אלא גם מהרבה בעלי בתים הצנועים וכו' וכו

îéøôä ïëå "â âîäå"èîä à" äùòîì ïë âåäðì å÷ñô íãà ééçäå à äëàìîî ùåøôì ùéù.ש"ע..." עתה בעוונותינו הרבים נתמעטו אנשי מעשהם ו"הרא
äòé÷ùä éðôì äòù éöç) .å àñø úåáåùú é÷ñô ïééòå,'î ÷øô äúëìäë úáù úøéîù"ã äëìä å' (éñ ïééò äçðîä âìôî ÷ø äðîæå 'ñø"á óéòñ à'. 

13 äâä"ø â 'ðáöæ øáìéæ òùåäé ïéîé"àøäì íééç úåçøåàä ìò åøôñá ì"é úåà ù"ðùîä úòãá ïë ïéáäù è"á , äøòä ïééò3ìéòìã   ,úëîáåøâäî á" ò
øâäå êáøéåà"ñðâ é. 

14  äøòä ìéòì ïééò2- 3àù åðéáä íìåëù "àøä áúë ïëìå äçðî éðôì úáùä ìá÷ì à"ùøòá äçðîä íéã÷äì ùéù ù"÷ .ùéøâä úòã ïëàå" à
ùøâäå"úáù úôñåú ìù àúéøåàã äåöî ãéñôäì àì éãë úåãéçéá äçðî ììôúäì óéãòù êáøéåà æ) !!ùù"î ÷øô ë"ñ å"ä ,ôò"åù é"ìø ò"ñ â"ãé ÷ (

îøâä ìù åúáùá úáù úåëìä  ïééò íðîà"ôøà÷ î-ñ "â ã íéôéòñ '-æ  'íù úåøòäáå ,øâäì äãùä éàãåãáå"à ïîéñ øù÷ä ã ,'è ÷çöé úçðî '-ë  ,'
 äòãä íðîà úçà äòãì ÷ø äæ äáùçîá ÷ø úáù úôñåú ìù-ðùî ïééò "ñø á"ñ à"ë ÷"à . אבל ודאי שגם המאחרים להתתפלל מנחה חייבים לקבל

 öå"ïîæá äçðî íéììôúîä éìåàã ò].ד"א ס"פסקי תשובות רס['  ס' ת ארץ הצבי סי"ועיין שו, תוספת של פרישה ממלאכות כשבאמצע תפילתם יחול השקיעה
åú áéøòî íéîòô ììôúäì íéëéøö úòëù úáù úôñ]åù"ñø ò" â-è "å [àå" øçàî äìéôú ììë åîéé÷ àì åéùëò äçðî íéììôúîù ëשחל מאיליו 

äáåçì íéîåìùúä úìéôú åîéã÷äù.  
15 áîø"ì ÷øô í 'â äëìä ,'åù"ñø ò"ñ á" âשזה מכבוד השבת וזוכה לעשירות: ט"בשבת קי' י הגמ"עפ .ã ÷ìç ùéø éðù èåç ïééòå ' ÷øôáåà ' åéøáãá íù

íéá÷åðä. 
ס עדיין לא אמרו "שבבהכנ' ואפי,י נכרי"ע' הדלקת הנר מקדים מאד להדליק ופעם אחת איחרוהו ולא הניח להדליק אפי"א "א מוילנא במעשה רב אות קי"הגר16

יך להתרגל להחמיר בכניסת השבת אף במקום ובאמת צר, עיקר התשובה על אי זהירות הוא שימת לב על להבא: "ה"א תשובות וכתבים מ"וכן  החזו"! מזמור שיר
ובאמת ראוי להחליט לפרוש אף במקום מצוה  ומוטב שיהיה , כי זה מצוי מאד שבשביל מצוה נכנסים למצב נלחץ וסוברין יכולני עדין לגמור קודם השבת, מצוה

éøâä ïðøî"æ ,åæçä"à ,øìôééèñä ,äàìà÷æçé øå ,äåéôàù éøæò éáà ' úåøð å÷éìãä ÷øá éðáá åøâùוכן !". המכשול בביטול המצוה ממכשול של חילול שבת
øúåé÷ã íéùåìùî  'íéáøì åøåä ïëå äòé÷ùä éðôì) !ç åðéáø úåçøåà"îò à '÷"ä ,çå"îò â 'ëø"ô úåâäðäå íéðéãáå ç"ä è"æ .(י ליפקוביץ אף "ומרן הגרמ

 ø íéâäåð ïëå èéìù ìàøùé éìåãâ áå" äìåãâ äçðî íéììôúîù àúáù íéìá÷îå éöç úåçôì)ד"מבנו הגרמ! (לפני השקיעה'  דק50הקדים והדליקו בביתו 
äòé÷ùä éðôì äòù ! ïëåא"נ קרליץ שליט"ל שטינמן והגר"א מרנן רבינו הגראי"יבדלחט÷éìãî íé  לפני השקיעה' יותר מארבעים דק) ùøòáíâå"äëåðç ÷ (

ì íéøå÷ù úåðåñà ìëì íéøåî êëå"äæ àùåðá ÷æçúäì ò ,îî òåãé ïëåîøâä ïø"öæ àøéôù ù" úåðåñà íò åéðôì åàáù íéùðàì àø÷ ãéîúù ì
úáùä úñéðë úà øúåé íéã÷äì.  

17  óåñ ïåéìòä øòùô"à: וראוי לאדם להתנהג בכל ערב שבת להוסיף מחול על הקודש בכל מה שאפשרæå íéðå÷éúá øàåáîë " ùôð åì ïéôéñåî óéñåîä ìëå ì
ð àéää åì ïéòøåâ òøåâä ìëå úáùá äøéúéäøéúé ùô .אם נשמתו של אדם בגהינום בכל יום ששי מוציאים אותה מגהינום בעת שהיה רגיל  וכתב בספר התגין

כ צריך ליזהר בזה "ועבעולם הזה לשבות וכן בתוספת מקודש על החול במוצאי שבת המאחר מאחרים אותו שלא להכניסו לגהינום והממהר ממהרים אותו להכניסו 
וראוי להזהירם ל "נ עד קרוב לחשכה רח" וביחוד בימים הקצרים של החורף שרוב נשים מאחרים בהדלקזהיר בני ביתו על תוספת שבתמאד ומוטל על כל אדם לה

 הגריש בברכות -.ושל שניה פחות  בגהינום, ש" של תוספרגע נוסףש הדגישו כמה פעמים את המעלה הגדולה של "א  והגראיל" ומרנן הגריש.ל"עכבנחת ובתוכחה 
  .צ"תק' עמ



åì ïéòøåâ òøåâä ìëå úáùá äøéúé äîùð   åì íéôéñåî ïë , áùçðù ïéâúä øôñ íùá áúëå
äåòá âäðù éôë íåðéäâá íãàì úáùä" æוביציאתה בכניסתה.)  äøòä ïééòå17.( èøôáå

 øîåà àúìéëîäù שמי שלא מוסיף כראוי  

ä"é.18äøåú éðáì éåàøå ä äøåîçáë äì÷ ìò íéãéô÷îבתוספת שבת הוא כמחלל כל השבת 
åìà úåøåîç úåëìäá ãéô÷äì ,לכתחילה עד זמן ב"לאחר ביציאתה כדברי המשנ ק"וגם במוצש 

 ïîéñöø"÷ñ â"äàéááå à"ñø ì"ã à"äùìù àåäã ä(, äëæð úáùä úøéîù úåëæáå  (ת"ר
éëà áåø÷á äìåàâì"ø.  

 

                                                 

, שקיעת החמההרבה קודם את יום השבת לקדשו שבדברות ראשונות שחובה לקבל שבת " מזכור"שלומד : בשם המכילתא'} א סעיף א"רס{הערוך השולחן  18
 כל זמן שיוכל ואינו רוצה שילך מעמו,  כאדם ששומר אוהבו שהוא עמוביציאת השבת צריך לעכבואת יום השבת לקדשו שבדברות אחרונות לומד שגם " ומשמור"

כ אם לא יוסיף מחול על הקודש מלפניה ומלאחריה הרי זה "כמו, ומושל זאת לזאב שכשטורף בהמה זה או מלפניה או מלאחריה ואפילו הכי הורג את כולה, לעכבו
 )ש"ע (.כמחלל כל השבת


