
   שבתערבמדיני 

כמה זמן סמוך לשבת מותר לצאת מהבית למקום 
  ?אחר

ל את היציאה "לפי המציאות בימי קדמוני הגבילו חז

כשלא יודעי במקו ההוא על (למקו אחר ביו שישי 

, וטע הדבר. פרסאות' ואסרו ללכת יותר מג) בואו

  עבורו את להכיו מספיק זמ שיוכלרישאשבשביל 

  .האוכל לשבת

נו כאשר אנשי מכיני יותר אוכל מהנדרש אול בימי1

  . ולכ יכול לצאת בכל זמ שירצה. הגבלה זו אינה נוגעת

כאשר נוסעי ביו , וחיא צרי תמיד להשאיר זמ בר

מפני מצבי העלולי להתפתח ולהוות גור , שישי

  . לחילול שבת

אי להגיע כאורח סמו מידי לשבת מבלי להודיע , כמו כ

 שזה עלול לגרו למארחי לחלל את משו, מראש

  .השבת

  השחזת הסכינים לשבת

משו ,  כותב כי יש להשחיז את הסכיני לשבת2א"הרמ

  . שזה הוא מכבוד שבת להכי עצמו לסעודה

 מוסי כי הספרי אומר שטע הדבר הוא משו 3ב"המ

שא בעל הבית ירצה לחתו בסכי והיא . שלו בית

  ומשו כ . ו"אשתו חה ע יבוא מזה לקטט, תהיה קהה

                                                 
ב "ב פרק מ"שמירת שבת כהלכתה ח',  גק"ט ס"ב סימ רמ" מ 1

  .ד"סעי כ
  .'נ סעי א" סימ ר 2
  .'ק ה"נ ס"ב סימ ר" מ 3

  

  

ל שישחיז את הסכיני לפני שבת ולא יגיע לזה "אמרו חז

  . ו"ח

ל שיהיה אור בבית "כ שחייבו חז"מסיבה זו אנו מוצאי ג

משו שבבית חשו האד עלול למעוד על , בשבת

וזה יגרו להפרת שלו הבית בכדי , חפצי הפזורי

  .ו"ח.להכי צרכי שבת

  ?וד בערב שבתעד מתי מותר לעב

ל לעשות מלאכה בערב שבת ובערב חג לאחר "אסרו חז

 2½ זמ זה הוא . בכדי להכי צרכי שבת, זמ מנחה קטנה

  . 4שעות זמניות לפני השקיעה

לא יראה סימ ברכה , העושה מלאכה לאחר זמ זה

זה , ואפילו א מרוויח כס במלאכה זו, 5ממלאכה זו

  .6יופחת לו ממקו אחר

  ?ה היא בכלל דין זהאיזו מלאכ

למדנו שהטע להימנע ממלאכה סמו לשבת היא משו 

ולכ יש הבדל בי מלאכה . שיוכל להכי צרכי שבת

, הנעשית לצור שבת למלאכה שאינה נעשית לצור שבת

  . וכ בי מלאכה זמנית למלאכה קבועה

  

                                                 
ב פרק "ירת שבת כהלכתה חועיי שמ', א סעי א" סימ רנ 4
  .ב"ב סעי ל"מ
  .'א סעי א" סימ רנ 5
  .'ק ב"א ס"ב סימ רנ" מ 6

1'  מסגליו

  ה" נחמה שרה בת ריבי מאיר ע:לעילוי נשמת ןליויהג



  : מלאכה הנעשית לצורך שבת

מנחה ביו שישי אפילו לאחר שות מלאכה מותר לע

  . שבתיא נצרכת לקטנה כאשר ה

אחרי אפילו לאחר מנחה  להסתפר ולספרמותר , לפיכ

   .7 תשלויכול לעשות זאת א תמורתו. קטנה

. י לשבתצרכ בגדי הנלתק ולתפורמותר , כמו כ

לתפור לאחרי  אול אי .תפירה מקצועיתבאפילו 

  . תשלותמורת

תשלו וטע החילוק שבתספורת מותר א תמורת 

ת לפני שבתספורמפני   ואילו תפירה מותרת רק בחנ 

ת תיקו או תפיראבל ,  שבתלצור ה נעשזהשבת ניכר ש

 מותרולכ , שבתשזה לכבוד  בהכרח  ניכרנובגדי אי

אול ,  לאחר מנחה קטנה לתק או לתפור אפילואמנ

  .8תשלואסור לעשות זאת תמורת 

 ה שבת יכוללצור ית הנעשמלאכה כל :ובקצרה

   .     לאחר מנחה קטנהא להיעשות 

אי , לצור שבתכאשר אי זה ניכר שזה נעשה , אול

  . תשלולעשות זאת תמורת

  : שבתלצורך שאינה נעשית מלאכה

שלא (מלאכה הנעשית בדר עראית   יש בזה חילוק  

 אפילו לאחר מנחה הלעשות מותר  וקצרה) קבועבאופ

כזו מלאכה ו מתעכב ונמש ע כ אינ"דמשו שב ,9קטנה

  .  ולכ זה לא יעכב את הכנותיו לשבת

  קצתלהשקות, לכתוב מכתב, לפיכ מותר לתפור כפתור

מותר ו. 'וכדו)  עבודות גינו כבדותולא כולל(את הגינה 

   .10א לעשות זאת תמורת תשלו

אסור לעשותה  מלאכה  הנעשית באופ קבוע ודורשת זמ

תיקו  בזה כלול. לו ללא תשלואפי, לאחר מנחה קטנה

                                                 
 הגאו מוילנא  דברי מביא את"ומסתפרי"ה " הביאור הלכה ד 7

  .הסובר שיש להימנע מלהסתפר לאחר מנחה קטנה
  .'זק "סא "רנסימ ב " מ 8
  .א"ברמ'  א סעיא" סימ רנ 9

  .' דק" סא" רנ סימב" מ 10

, )אשר זה לא נעשה לשבתכ(רהיטי ומכשירי שוני 

  .11 'בניה וכו

מה הדין אם יגרם לי הפסד באם אמנע מלעשות 
  ?מלאכה בזמן זה

באופ שא ימנע מלעשות המלאכה אחר זמ מנחה 

 משו ,מותר לעשות את המלאכה, קטנה יגר לו הפסד

כמו  (12ר לעשות בזמ זהשהות" דבר האבד"שזה נדו כ

  ).שהותר מלאכת דבר האבד בחול המועד

ז יש להשתדל לזרז את עצמו שלא יצטר " בכ13אול

  .לעשות מלאכה עד סמו לשבת

  

  

  

  

  :ה"בגיליון הבא אי

  נכללת באיסור)חנות מכולת(קמעונאית   הא מכירה −

 ?לאחר מנחה קטנהעשיית מלאכה 

 ?בתות וחגימה החילוק בי ערב פסח לשאר ערבי ש −

במכונת הכביסה או " להתחיל מכונה"הא מותר  −

 ?במייבש לפני שבת

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ב" מב פרק" חושמירת שבת כהלכתה'  א סעיא"נר סימ  11
  .ט" לסעי

ועיי ש , ה"ב סעי ל"ב פרק מ"שמירת שבת כהלכתה ח 12
 .ז שמקשה על טע ההיתר"הערה קכ

  ".ואינו"ה "ביאור הלכה ד 13




