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  תוספות מסכת פסחים דף צט עמוד ב 1  
אמאי איצטריך עד שתחשך פשיטא ועוד דבגמרא גבי שבתות וימים טובים לא קתני '  מקשי- עד שתחשך
ל דגבי מצה דווקא בעינן עד שתחשך כדתניא בתוספתא הפסח ומצה ומרור מצותן "י מקורבי"ליה ואומר הר

ר בלילה הזה ומצה ומרור איתקשו לפסח אבל ואכלו את הבש) שמות יב(משתחשך וטעמא משום דכתיב 
מתפלל אדם :) ברכות דף כז(סעודת שבת וימים טובים מצי אכיל להו מבעוד יום כדאמר בפרק תפלת השחר 

יחיאל דכי פריך בגמרא מאי איריא ערבי ' של שבת בערב שבת ואומר קידוש היום מבעוד יום ואומר מהר
חים משום דבעי למיתני עד שתחשך דכבר אשמעינן באיזהו מקומן לא מצי לשנויי דנקט ערבי פס' פסחים כו

דקתני הפסח אינו נאכל אלא בלילה והכא אגב אורחיה תנייה בקוצר ורבינו יהודה תירץ אפילו :) נו' זבחים ד(
ג דשחיטת פסחים "אי בעינן גבי שבתות וימים טובים עד שתחשך הכא איצטריך למיתני דאתא לאשמועינן דאע

 אינו נאכל מבעוד יום כשאר קדשים וכן יש בירושלמי בריש פירקין תני ערב שבת מן המנחה מבעוד יום
  .ולמעלה לא יטעום כלום עד שתחשך

 
  תלמוד בבלי מסכת כתובות דף מו עמוד ב 2  
, ובהפרת נדריה, ובמעשה ידיה, זכאי במציאתה, ובביאה, בשטר,  בכסף-האב זכאי בבתו בקידושיה . 'מתני

, וחייב במזונותיה, יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה, נשאת. ואינו אוכל פירות בחייה, יטהומקבל את ג
  : עני שבישראל לא יפחות משני חלילין ומקוננת' אפי: רבי יהודה אומר; וקבורתה, ובפרקונה

  
  2a תלמוד בבלי מסכת כתובות דף מז עמוד א  

וכי ימכור איש + א"שמות כ: +שנאמר? עשה הבת לאבמנין שמ: דאמר רב הונא אמר רב? מנלן. במעשה ידיה
, הני מילי קטנה דמצי מזבן לה: ואימא. אף בת מעשה ידיה לאביה, מה אמה מעשה ידיה לרבה, את בתו לאמה

, ד מעשה ידיה לאו דאביה"דאי ס, מסתברא דאביה הוו! מעשה ידיה דידה הוו, אבל נערה דלא מצי מזבן לה
פריך רב . הא קמבטל לה ממעשה ידיה? היכי מצי מסר לה, ב למימסרה לחופהאלא הא דזכי ליה רחמנא לא

! דמסר לה בשבתות וימים טובים, אי נמי! דמסר לה בליליא, אי נמי! דיהיב לה שכר פקעתה: אימא, אחאי
  .  לנערה-כי איצטריך קרא ] אלא[? מעשה ידיה מיבעי, השתא זבוני מזבין לה, קטנה לא צריכא קרא, אלא

 
  וספות מסכת כתובות דף מז עמוד א ת3  

ושמחת בחגך ולא באשתך דאין נושאין נשים ) ושם: דף ח(ק "ג דאמר במו" אע- ט"דמסר לה בשבתות וי
דהוי ) ושם: דף ח(בחולו של מועד משום דאין מערבין שמחה בשמחה ודרשה גמורה היא כדאמר בחגיגה 

ט לענין מלאכה דתוספת דאורייתא "ט שהוא כיו"מדאורייתא איכא למימר דהכא איירי שעה אחת לפני יו
ג דאמר "נ כשמסרה האב לשלוחי הבעל או נשואין בלא סעודה אע"ובטילה באותה שעה מן המלאכה א

דנשואין בלא סעודה איכא שמחה לא חשיבא שמחה כולי האי שיהא אסור לישא ) ושם: יבמות דף מג(בהחולץ 
  .ט מטעם זה"ביו

  
  סימן עג ת משיב דבר חלק ב "שו4  
ונודע לה אבלות ונהגה אבלות בשעה קלה זו עד . ט"ק שחל ביו"ד השאלה אשה שהדליקה נרות בש"ע

  : אם עולה לה שלא תצטרך לנהוג אבלות אחר החג. שחשכה
. ט כלל"ק ויו"ם אין לנו תוספת בש"ד לא מיבעי אם כבר נהגה אבלות שעולה לה שהרי לדעת הרמב"לענ

ואפילו נימא שגם לדעת . כ היתה מחויבת לנהוג אבלות וממילא עולה לה"ואוהדלקת הנרות אינו קבלה 
ש הלבוש "נעשה כנדר וכמ. מ אחר שכבר נהגו בכך"ם שאין בהדלקת הנרות חיוב לשבות ממלאכה מכ"הרמב

ז "אבל בל. ז שלא אמרה בפיה הנני מקבלת שבת"מ אינו נדר ממש כ"מכ. ג"רס' בלבוש סי' בקבלת שבת כמבו
ובזה האופן נדחית מפני ). א ב"פ(ן בנדרים "ש והר"ש הרא" כמנהג שלשה פעמים דהוי כנדר כמאינו אלא

מי בכם ירא ' ה משאיל בו שנא"הקב. נ ולא בא יום אחד"כל הרגיל לבוא לביהכ) 'ו(המצוה וכדאיתא בברכות 
נ בכל "גיל לבוא לבהכדכיון שהוא ר' פי. 'ואם לדבר מצוה הלך נוגה לו כו. אשר הלך חשכים ואין נוגה לו' ה

מכות ' ן שלהי מס"ש הריב"ז כמ"ל בו ומענישו עה משאי"הקב' ה אם לא בא יום א"ומש. יום נעשה עליו כנדר
נ מי שרגיל "וה' ה כו"רגיל לדקדק בכך לפיכך הקפיד הקב' אלמא בחייו הי' ש כו"ה כגון ראבר"בד) ד א"כ(

ומזה יש לדון דמי שנוהג בהדלקת הנרות איסור . ז מפורש אם לדבר מצוה הלך נוגה לו"ובכ. נ"לבוא לביהכ
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ונדחית מפני . כ אינו אלא מנהג טוב"ם וסיעתו אינו מעיקר הדין וא" הרמבמלאכה ובקדושת השבת שלדעת
ז דברנו באם כבר נהגה אבלות אבל "כ. מצות אבלות שחלה עליו וממילא עולה ובאבלות הלכה כדברי המיקל

אם מחויבת לנהוג אבלות בשעה זו או לא אחרי . יש להתיישב בדבר. אם באה לשאלה אם תנהוג אבלות
כ אין מורין לה "ט וא"שויו' ת משום תוס"י ד"ג דהדלקת הנרות הוי קבלת שבת עפ"ה כדעת בהשהלכה פסוק
ט או רק לשביתת מלאכה ולא למצות "ט מועיל גם לשמחת יו"יו' ונראה דזה תלוי אם תוס. לנהוג אבלות

ל ולישב על ט אין מורין לנהוג אבלות בפרהסיא דהיינו לחלוץ מנע"ואם נימא דאינו מועיל לשמחת יו. שמחה
מ הוי כקדושת שבת שאין נוהג אבלות בפרהסיא מיהא אסורה בשמחה ובשארי דברים "שהרי מכ. הארץ

  . נפתלי צבי יהודה ברלין: ידידו העמוס בעבודה רבה. שבצנעה
 

  ם הלכות שבת פרק כט הלכה יא "רמב5  
כן מבדיל על הכוס מבעוד ו, יש לו לאדם לקדש על הכוס ערב שבת מבעוד יום אף על פי שלא נכנסה השבת

  . שמצות זכירה לאמרה בין בשעת כניסתו ויציאתו בין קודם לשעה זו במעט, יום אף על פי שעדין היא שבת
 

  ם הלכות שביתת עשור פרק א הלכה ו "רמב6  
וצריך להוסיף מחול על , כשם ששבות מלאכה בו בין ביום בין בלילה כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה

כלומר התחיל , ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב+ ג"ויקרא כ+ בכניסתו וביציאתו שנאמר הקדש
וכן ביציאה שוהה בעינויו מעט מלילי אחד עשר סמוך לעשירי , לצום ולהתענות מערב תשעה הסמוך לעשירי

 .שנאמר מערב עד ערב תשבתו שבתכם
   

  תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ט עמוד א 7  
שמות (: דתניא? פין מחול על קדש מנלןודמוסי

: רבי עקיבא אומר,  בחריש ובקציר תשבת)ד"ל
 שהרי -אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית 

: אלא. ' שדך לא תזרע וגו)ויקרא כה(כבר נאמר 
וקציר של , חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית

רבי ישמעאל . שביעית היוצא למוצאי שביעית
יצא קציר .  אף קציר רשות- רשות מה חריש: אומר

מוסיפין מחול , ורבי ישמעאל. העומר שהוא מצוה
 )ויקרא כג(:  נפקא ליה מדתניא-? על קדש מנא ליה

? יכול בתשעה, ועניתם את נפשתיכם בתשעה
?  אי בערב יכול משתחשך-תלמוד לומר בערב 
מתחיל ומתענה ? הא כיצד. תלמוד לומר בתשעה

אין לי . יפין מחול על קדשמלמד שמוס. מבעוד יום
ויקרא (תלמוד לומר ? ביציאתו מנין, אלא בכניסתו

, אין לי אלא יום הכפורים.  מערב עד ערב)כג
ימים טובים . תלמוד לומר תשבתו? שבתות מנין

כל מקום ? הא כיצד.  תלמוד לומר שבתכם-? מנין
ורבי .  מוסיפין מחול על קדש-שיש בו שבות 

מאי , נפשתיכם בתשעההאי ועניתם את , עקיבא
.  מבעי ליה לכדתני חייא בר רב מדפתי-? עביד ליה

ועניתם את נפשותיכם : דתני חייא בר רב מדפתי
והלא בעשירי ? וכי בתשעה מתענין, בתשעה
 -כל האוכל ושותה בתשיעי : אלא לומר לך! מתענין

  . מעלה עליו הכתוב כאלו התענה תשיעי ועשירי
  

  7aף ט עמוד א י מסכת ראש השנה ד"רש  
 דעל :אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית

כרחך אף על גב דרישא דקרא בשבת קאי דכתיב 
ששת ימים תעבוד סיפיה אשביעית קאי דאי אשבת 

  ? חריש וקציר הוא דאסור שאר מלאכות מי שרו-
 שלא יחרוש שדה אילן :חריש של ערב שביעית

  .ערב שביעית חריש שיועיל לשביעית
 כגון תבואה שהביאה שליש :שביעיתוקציר של 

  . אתה נוהג בה מנהג שביעית בשמינית-בשביעית 
 ולא דבר :'ישמעאל אומר מה חריש רשות כו' ר

כדכתיב ביה וביום השביעי , הכתוב אלא לענין שבת
מה : בא ללמדך, תשבות בחריש ובקציר תשבות

ואפילו לזרוע לצורך , חריש אין לך חריש של מצוה
 אינו :שהרי אם מצא חרוש, חםעומר ושתי הל

אף קציר שאני אוסר , ואני אוסרו לך בשבת, חורש
  . בשל רשות אני אוסר לך:לך

 שאפילו מצא :יצא קציר העומר שהוא מצוה
ויש לך ללמוד מכאן שדוחה ,  מצוה לקצור-קצור 

  .את השבת
  .ועד בכלל,  לילה הוא:עד ערב

ועניתם :  דהכי קאמר קרא:'כל האוכל ושותה כו
וכיון , אכילת תשעה אני קורא עינוי, בתשעה

 -כל דמפיש באכילה ושתיה , דאכילתו עינוי חשיבה
 על כרחך לא -דהא מדקאמר בערב , טפי עדיף

 -וכי קרי עינוי בתשעה , מקפיד אעינוי דתשעה
  .אכילה ושתיה דידיה קרי עינוי

 


