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xBba4
xBba4Cya sNmana4
sNmana4R

ב

R p/kr`

ÊÌÊ

Q

ÜÍÐ : ÉËÝ

ya.Cya puStkat Mh.3Lyap/ma`e :"xBba4 idvsas Aan.d kr",

tlmudam2Il ÜxBba4 ÉÉÐ AÝ nmUdIp/ma`e, raBbI yoh_ananne raBbI yosICya vtIne Mh.3le,
jo ko`I xBba4 idvxI Aan.d krIl Tya.s p/c.D vDIlopjIR
vDIlopjIRt 2ndOlt im;el| rab
nah_mn bar iyTsha_k Mh`ala, prmeXvr Tyas [tr dexa.Cya h±parItUn vacvel| rab
yehuda, rabCya vtIne Mh`ala, jo ko`I xBba4Cya Aan.d ip/Ty4R Tyaca sNman krel,
TyacI

{C7a

sda

pU`R

ho{l|

Mh`Unc,

ma`sane

sda

1

/

א

R  סימן רמבQ

xBba4Cya sNmana4R
1) yexayahU haNnaVhI

להזהר בכבוד השבת

xBba4Cya

sNmana4R

]TsahI

Asave|

2) halaiqkirTya, jrI p/Tyek j` xBba4Cya idvxI m3` qa~yas b.2nkark nsla, trI
hota ho{l to,
to, p/Tyek xBba4Cya sNmana4R m3` ivkt ^yave, v he kam ]TsahI mnane
kravee| tsec [tr Anek pda4R m3`aCya ya{nCya sobtIs Asavet| p/Tyekane pirS4ItIp/ma`e
xBba4sa#I vegveg;ya je
jev`ace pda4R bnvave, ik Jyamu;e Tyas
Tyas xBba4ca Aan.d ]pwogta
ye{l|

להזהר בכבוד השבת


(אמררבי.ואמרובגמרא)שבתקיח,""וקראתלשבתעונג:(יג, נאמרבישעיה)נח.א
רבנחמן.כלהמענגאתהשבתנותניןלונחלהבלימצרים,יוחנןמשוםרבייוסי
כלהמנהגאת,אמררביהודהאמררב.'ניצולמשעבודגלויותוכו,בריצחקאמר
לפיכךצריךהאדםלזרזאתעצמוכדילכבד.'השבתנותניןלומשאלותלבווכו
.אתהשבת
 שהרי אין חיוב שמחה,פי שאין חיוב מצד ההלכה לאכול בשר בשבת-על- אף.ב
 וירבה. טוב והגון שיעשה כן, מכל מקום מי שיכול לקנות בשר לשבת,בשבת
ובכלמקוםומקוםיענגוהובמאכליםובמשקים,בבשרוייןותבשיליםכפייכולתו
.החשוביםלהםעונג


3) xBba4Cya idvxI mas;I qavI he ]%m| hI mas;I xBba4la p/Tyek jev`at qaLyas bre
hoy| nahItr indan pihLya v its–
its–ya jev`at trI AsavI| Jya ko`as mas;I AavDt
nahI, Tyas ko`TyahI p/karce b.2n nahI, ik
ik Tyane mas;I qaylac hvI, kar` xBba4
Aan.d ]Tsv kr~yas Aahe, ]dasIp`a VyKt kr~yas nVhe| tsec mas;I v n.tr m3`
qavyace AsLyas p/4m hat 2uvave, v pavaca tukDa qava, Tyane to.D saf ho{l, v
ko`tetrI pey su@da Pyave| v xKy AsLyas pey Pyavec| ÜMh`je po3am@ye mas;I
mas;I 0kmeka.t
ic3klelI rah`ar nahIÝ

tsec hI vtR`Uk ko.bDICya m3`asa#I su@da AsavI| p` Tyasa#I

itNhI babI Avl.ib~yace kar` nahI, tr TyatIl 0k bab Avl.ibLyas calel| p` jr to
ka3ya cmCyane jevt Asel v Tyas hat 2u~yaca k.3a;a Asel, tr hat 2utle nahI trI
i#k, kar`
kar` hatane jevla nsLyane hat SvC7 Aahet|

ולכל,ואםאפשריאכלדגיםבכלסעודהמסעודותשבת. נכוןלאכולדגיםבשבת.ג
אינוחייב,ומישאינואוהבאתטעםהדגים.הפחותבסעודהראשונהושלישית
ויטול.כי השבתלעונגניתנהולאלצער,להכריחאתעצמולאכולדגיםבשבת
ואםאפשר.וישטוףאתפיובמשקה,ויקנחפיובפת,ידיוביןאכילתהדגיםלבשר
וישלנהוג.[]שלאליגעיחדבאיצטומכא,נכוןשישתהאיזהמשקהביןהבשרלדגים
אלאאיזה,להדחתפיו,ואיןצריךלדקדקלהקדיםקינוחהפה.כןגםבבשרעוף
אחר,ידימזלגורוצהלהקלשלאליטולאתידיו-ואםאכלעל.מהםשירצהיקדים
.שידיונקיות


4) jr ko`acI pirS4ItI nsel ik to xBba4Cya sNmana4R 0v!e svR krIl, tr Tyane kjR

,[ילווהכסףאפילוברבית]בדרךהמותרת, מישאיןלוכסףמזומןלקנותצרכישבת.ד
.והקב"הימציאלולפרועאתחובותיו.כדישלאיבטלמצותעונגשבת

ka!ave, v Hyasa#I Vyaj wrava lagla trI Üpr.tu halaqIkirTya prvangIprÝ calel|



Asee keLyane piv‘
Mh`je, xBba4 idvsaca Aan.d par paD~yaca imTsva gmav`ar nahI| As
prmeXvr Tyace kjR feDIl|

5) p/Tyek [sra0l Hya piv‘ xBba4 idvxI Aan.d ]pwog~yas b.2nkark hoy, v Hyasa#I
Tyas ikTyek go*3I xBba4 su= ho~yasa#I tyarI k=n #evavI lagte, jse grm pa~yane
Aa.6o; kr`e, SvC7 in3in3ke kpDe 6al`e vgEre, drroj vapr~yat ye`are
`are kpDe xBba4 idvxI
vap= nye| xBba4 idvxI Aan.dI ]pwog 6e`e, jse qa`e-ip`e [TyadI, [TyadI|

6) xBba4 ik.va yom toVhCya Aa2I svaR.nI 6racI safsfa{ kravI| tsec 3eblavr 3eblKlaš4
A.4rave,

v

he

3eblKlaš4

TyacirtIne

habdalapyR.t

#evave|

p/a4R
a4RnalyatIl svR 3ebla.vr, 3eblKlaš4 Asave| hec ]%m|

hota

ho{l

to,

6ratIl

v

וכבודשבתהואמהדבריםהנעשים. כלאישמישראלמחוייבבכבודועונגשבת.ה
-ובכללזהשירחוץפניוידיוורגליובחמיןבערב.לכבודהשלהשבת,קודםהשבת
.שלאיהיהמלבושושלשבתכמלבושושלחול,ויחליףבגדיובבגדיםנאים,שבת
.וכיו"ב,כגוןאכילהושתיה,ועונגשבתהואמהדבריםהנעשיםבשבתעצמה


 ויציע מפה על. נכון לכבד את הבית במטאטא וכדומה לכבוד שבת ויום טוב.ו
וראוילהציעמפהנקיהעל.השולחןשאוכליםעליומכניסתהשבתעדההבדלה
.כלהשולחנותשבביתובביתהכנסת
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ya{
ya{nvr ik±uxiv8
iv8yI halaqo4
halaqo4

מד

1) p/4a Aahe ik, 0reVh xBba4la "ixr haXxIrIm" m2Ur Svrat vacave|

R p/kr`

ÊÏÉ

Q

R

1) AarVhI4 s.pLyabrobr p/Tyekane 6rI ja}n ik±ux kr~yacI 6a{ kravI, kar` ha 0k
imTsva smj~yat yeto| jo Hyat ]TsahIp`a daqivto to Stuitpr hoy| Mh`Unc,
p/a4Rna zaLyabrobr vayf; bDbDIt ve; n dvDta, ]Tsahane 6rI prtave v ik±ux
krave| kahI lok ik±uxCya Aa2I AapLya mula.s AaxIvaRd detat, tr kahI lok
ik±ux zaLyavr, tsec ik±ux zaLyavr
zaLyavr p/Tyek mula.nI AapLya Aaba v [MmaCya hatas
cu.bn ^yave| i3Pp`I : p/a4RnalyatUn 6rI prtLyavr 6rat p/vex krtana mo#ya ]Tsahane
"xalom Aaleqem" Mh`ave, jr TyacI [Mma te4e hjr AsLyas itCya hatala c.ubn
^yave, tr Aabala p/a4Rnalyat p/a4Rna zaLyavr| p@dtIp/
p@dtIp/ma`e n.tr iygdalce gIt ga{le
jate|

2) jr xhrat ya{n ]plB2 nsLyas, ik.va ya{n Tyala hainkark #rt AsLyas, AXya
VyKtIne Ülel xBba4laÝ pavavr ik±ux krava| jr te4e [tr VyKtI hjr AstIl tr
Tya.CyapEkI ko`ItrI reVhI{4 ya{n PyavI|

3) jr ko`I [sra0lI VyKtI [sra0l ra*¨abahe
ra*¨abaher rahtoy, v te4e ya{n ]plB2 nahI, kar`
svRc ya{nm@ye ]`Iva Aahet, ik.va to va;v.3at Aahe, te4e Tyala ya{n ]plB2 nahI,
tsec hamoTsI kr~yas pav su@da nahI, tr ibrqa4 haik±ux vacU nye, kar` hI
ya{nvr

ik.va

pavavr

kelI

jate|

AXyave;I

Tyane

p/a4Rnet

Mh.3Lya

ja`a–
ja`a–ya

pirC7edavr ÜvayquLluÝ Avl.bUn rhave| v "jeqer lemaAase berexI4 ]lyeiTsAa4 imTsra{m"
ce mnn krave, v imTsVyacI pUitR k=n ^yavI|

4) iS‘yasu@da toraCya Aa)enusar ik±uxm@ye b.2nkark Aahet, jrI ha imTsva #raivk
ve;es kela jato, trIsu@da xBba4 idvsaCya
idvsaCya ik±uxm@ye b.2nkark hot|

5) Tyacp/ma`e xBba4 ska;ca ik±ux Jyas "ik±uxa raBba" Mh.3le jate, mg to idvs
xBba4, ik.va yom toVhcI ska; Aso| Mh`Unc, S‘I su@da ik±ux k=n pu=8aCya
imTsVyacI

pUitR

k=

xkte,

kar`

Tya

su@da

toraCya

Aa)enusar

Hya

imTsVyat

b.2nkark Aahet| tsec S‘I ijne AarVhI4 xel xBba4cI p/a4Rna kelelI Aahe, v tI Jya
pu=8ane AarVhI4 kelelI nahI, Tya pu=8aCya imTsVyacI pUitR k= xkte| trIsu@da, S‘Ine
ivnyxIlp`e vagave, Hya s.)evr Avl.bUn, itne ik±uxCya imTsVyam@ye pu=8acI pUitR k=
nye|

fKt

6ratLya

6rat
6rat

kahI

pirS4ItIt

#Ik|

t4aip,
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Jya

/

מג

. ישנוהגיםלקרואבכלערבשבת"שירהשירים"בנעימה.א

ya{nvr ik±uxiv8yI halaqo4

beraqa

דיני קידוש על היין

iS‘ya.nI

AarVhI4 kelelI nahI, itla itca ptI imTsvamuKt ik±uxµare k= xkto|

xBba4cI

 סימן רעאQ

דיני קידוש על היין


וכל,שמצוהלהקדיםלקדשאתהיום, אחרתפלתערביתימהרלילךלביתולקדש.א
אלאיזדרזלביתו,ולכןלאיתעכבבשיחהעםהמתפללים.הזריזהריזהמשובח
 ויש הנוהגים כן אחר, ויש נוהגים לברך את הבנים קודם הקידוש.כדי לקדש
 נ ו ה ג י ם ל ו מ ר מ י ד:  ה ג ה. ונכון לנשק את ידי אביו ואמו אחר הקידוש.הקידוש
. תנשק ידיה, ואם אמך בחיים,כשנכנסים לבית "שבת שלום" בקול רם ובשמחה יתרה
.ולאביך בבית הכנסת מיד אחר תפלת ערבית
 ואם יש מי.[ מקדש על הפת ]בליל שבת, או שהיין מזיק לו, אם אין יין בעיר.ב
ויתן,יקדשעלהייןויטעםמשהו,מהשומעיםשישתהרוברביעיתמכוסהקידוש
.לאחרלשתות
שכלהיינותשםהםיין, מישנמצאבחוץלארץבמקוםשאיןשםייןכשרלקידוש.ג
איןלולברך,וגםאיןלופת,אומישנמצאבמדברואיןלוייןלקדשעליו,נסך
 ודי במה. שאין מברכים ברכה זו אלא על היין או על הפת,את ברכת הקידוש
וטובשיוסיףבתפלה"זכרלמעשה.שמזכירדברישבחוקדושתהשבתבתפלתו
.שמצוותצריכותכוונה,ויכויןלצאתידיחובתו,"בראשיתוליציאתמצרים


ואףעלפישכלמצותעשהשהזמןגרמאנשים, נשיםחייבותבקידושמןהתורה.ד
.מכלמקוםבקידושהיוםחייבות,פטורותממנה


 ולפיכך. ביןבשבת ביןביוםטוב," שנקרא "קידושא רבה, וכןבקידוששלהיום.ה
הואילוהןמצוותעלהקידושמן,הנשיםמוציאותאתהאנשיםידיחובתקידוש
 ואףאשה שהתפללהערבית של שבת יכולהלהוציאידי חובה.התורה כמותם
ומכלמקוםמשוםצניעותנכוןשהאשהלאתוציאאנשיםידי.איששלאהתפלל
,וגםאשהשלאהתפללהערביתבלילשבת.חובתקידושאלאכשהםמבניביתה
.יכולבעלהשהתפללכברלהוציאידיחובתקידוש




