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 שבת הלכותקיצור
 הגדול הרב ת אמ

 זצ"ל ביברפלרחיים

 ברלין דק"ק הישן בביהמ"ד ומ"מרב

 המהבר בן ועובד.""יתורגם
 ביברפלד פנסםהרב

 הזון-איש מפסקיהוספות

 ה מ ל ש ה ה ר נמ
 הערותקונטרס

 שליט"א דבליצקי שריה ר' הרה"גמאת

 מ י י ה ת ר נש
 זצ"ל המהבר מתולדות קצרהביאוגרפיה

 המהבר בן ע"יערוכה

 ביברפלד פנחסהרב



 העניניםתגנן
ה... . . . . . , . . ..הקדמה

 ט בשבת והלבשה מאכלים וצומות, אבלות אשבת, יעוד - א'פרק

יד . סעודות ושלש השבת תפלות שלת, ערב דיני - ב'פרק
 כס . . . . . . האסורות המלאכות ל"ט - ג'פרק

עא......... דחול ד'-עובדיופרק

 זע...,,.,... ה צ מוק - ה'פרק
פה......... לנכרי ו'-אמירהפרק

- ז'פרק  טפ........ . ה מ ה ב שביתת 

 אצ..,....... ן תחומי - ח'פרק

צד....... . א"ב סדר לפי העניניםמפתח

 קג.......... . . . חייםשנות
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 ההקרמהמתוך

 חקירה מחוד דבר לחבר הזה בספר נתכוונתילא
 ושם, פה המפוזר החומר את לאסוף אלאעצמאית,
 בהלכה ומתן משא של הברורות המסקנות אתלהסיק

 אצל מצוי שאינו איש כל להורות ; העם להמוןולהמציאן
 מצות לקיום לו הנחוץ כל את נמרץ, בקצורהמקורות,

 קשה שבהם במקומות התחשבתי ביחוד כהלכתה.השבת
 רחוקות לעתים ורק הוראה מורה עם תמידי בקשרלבא

 המנגנון כל על וותרתי זו מסבה ; אותו להשיגיכולים
 המושגים את ולהסביר להביא השתדלתי לא ;המדעי

 חשובים שאינם הבדלים הבאתי לא גםהמשפטיים,
 העקרו- הכללים את מלפתח נמנעתי כך משוםלמעשה.
 פסיק מתכוון, לגופא, צריכה שאינה מלאכה כמוניים,
 דאורייתא מלאכה בין הבדלתי לא זאת זולת וכו'.רישא
 יסודיות הגדרות נתתי לא גם האפשרות. במדת דרבנןובין
 נחוצות אינן והן הואיל פטור', ,ומקום ,כרמלית'של

 ,חלוק של המושג שכל ומפני יום יום בחיילמעשה
 מבלעדיהןי צרכו די מורכב הוא בשבתרשויות'

 אבות בל"ט רק הצטמצמתי לא גיסאמאידך
 במחשבתי, בתחלה שעלה כמו ותולדותיהם,המלאכות

 ענינים לתוכה והכנסתי המסגרת את הרחבתיאלא
 עשיתי המלה. של ביותר המקיף במובן שבתמהלכות
 לחוגים לתת בכדי מעשיות, מסבות כל, ראשיתזאת,

 השאלות לכל שהוא איזה מדריך הספר, מכווןשאליהם
 הואיל ושנית, השבת. שמירת עם בקשרהמתעוררות
 ובין המלאכות ל"ט בין וקשרים יחסים הרבהוקיימים

 בין מדויק פרוד להפריד הוא הנמנע מן שבת, דינישאר
 או הטמנה, דיני את רק נזכור ; האלו התחומיםשני

 האלה. היחסים את להכיר בכדי נר-שבתדיני
 אני יכול הספר. נכתב שבה הרוח על דברעוד
 כי ויאמרו, הספר, נגד בקובלנות שיבואו מראש,להגיד
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 ההקדמהמתוךך

 שלצערנו אעיר, )אגב לחומרה. רק היא הספרמגמת
 מאשר יתרת חשיבות זו לקובלנה אלו בימינומיחסים
 קובלנת לעצמו(. קולות להורות שהיא אחרת,לקובלנה

 לפסוק אפשר שהיה מקרה בכל כי יסודי כל משוללתזו
 יש אולם בדבר. יכיר מומחה וכל זאת עשיתילקולא
 הצלת לשם דרבנן אסור על לוותר צריך שהיוםטוענים
 בוויכוחים מלהכנס נמנעתי אבל מאלו* ,גדולים'דברים
 המשותף הבסיס אפילו לי חסר כי יען שכאלה, אנשיםעם

 אנו כבימינו זמן עוד היה שלא נדמה לי ; הדדיתלהבנה
 הכלל את ולהחשיב להעריך צריך כמה עד בעלילשהוכח
 ז"ל. רבותינו לנו שמסרו פלוגי לא ,משום שלהגדול

 כהן- פבהמ ר' הרה"ג וחברי לידידי אני תודהאסיר
 בזנמ- ך'יי מיין, ע"נ פרנקפורט ךןגה גךטת ר'אבמבך,
 המפורטת הבקורת על ברלין, בדךנע, עדךא ר'טךך[-1-,
 הכת"י* על עברו עת מהם, שקבלתי ההגונותוהעצות

 ידיעות להפיץ תעודתו, את ימלא והספר יתןמי
 השבת שמירת את רחבים לחוגים ולאפשר שבתבדיני

כהלכתה*

 נכתב ושמתוכה שמים לשם שהיתה שכוונתיהלוואי
 לשום חו"ש יגרום שלא ולעזר, לסעד לו תהאהספר,
 עמי. מדרך מכשול שיסיר אדרבה, אלא,קלקול,

 זצ"ל ביבך9לך חייבהרב
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 המתרגםהקרמת
 משני נכונה" "מנוחה בשם קראתי הזה הספראת
 שהיא הנעלת, לתעודתו בטוי בזה לתת האחד :טעמים
 לקיים קודש, שבת ביום הנכונה' ה,מנוחה אתלהורות

 זאת עוד י"ד(* ה' )דברים וכו' ינוח' ,למען : שנאמרמה
 רשב"י, משום יוחנן ר' של מאמרו ידוע הלא : השםיסמל
 בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים חכם, תלמידשכל
 שהפצת ואמונתי, תקותי בקברי דובבות שפתותיוהזה,
 אבא למרן עליונה' בישיבה נכונה ,למנוחה תגרוםהספר
 מלאכת גמר את לראות זכה שלא זצ"ל, והנכבד,האהוב

 1(.התרגום*
 היה, שאפשר מה בכל השתדלתי בגרמניה.החרדים בחוגי מאד ונפוץ מקובל כבר היה הזההספר

 א', בפרק אולם זצ"ל* א"א שטבע מהמטבע לשנותשלא
 הצורה, את לפעמים שניתי ואגדה, ההשקפה בחלקיביחוד
 קצרות הערות הוספתי ב' בפרק שמרתי. הרעיון עלאך

 המנהג לשנויי לבי שמתי בשבת, לאמרם שנבחרותהלים ולפרקי לתפלות טעם לתת כדי השבת לתפלותבנוגע
 את וכתבתי ובסדרן התפלות בנוסח גרמניה ובין א"יבין

 הנוסח, את ששניתי מקום בכל כמעט בהוספות. א"ימנהג
 *. כזה בסימן הדבר אתסמנתי

 יאיר נרם הגדולים להרבנים אחד מצד אנימודה
 הדברים בתוכן הקשורות השאלות בכל התיעצתישאתם

 ומהצד והוספה* שנוי כל עשיתי פיהם ושעלועניניהם
 התרגום בתקון הרבה לי שעזרו לידידי מודה אניהשני

 סגנונויובשפור
 ת"שירושלם,

 [מי[נך9לך זצ"ל בהגר"ח9נחמ

 ראשנו, עטרת נפלה סוכות, בשבת ת"ש. כשגת תשרי בי"ז1(
 קדשנו. בעיר פה אבותיו, אל זצ"ל אברהם מוה"ר בן חיים הג"רונאסף
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 השלישית למהדורההקדמה
 מהדורה גם לאור להוציא )לן דסייע רחמנאבריך

 ומורחבת. משוכללת. מתוקנת, בצורה . המופיעתזאת,
 כי על חדשה מהדורה לערוך מכבר זה בקשונירבים
 הפרזיטית המעשית הגישה בגלל השוק. מן הספראזל
 גדולה לתפוצה הספר זכה זצ"ל אבא כב' המחבר מרןשל

 אליו. נזקקוורבים

 ישראל, בארץ ההיים וצורת הטכניקה התפתחותעם
 נזקק לא המחצר מרן כב' ח11ר רבות שאלותנתעןררו
 זצ"ל* איש - החזון פסקי פי על בספר והבאנוםאליהן,
  לקבוץ זצ"ל  מרן שמסר  בתשובות מקורם הפסקיםרוב

 סייע זה בחלק סבא. בכפר קיים שהיה אגודתי""נוער
 שליט"אי כהנא ~מנקן הרב:הרבה

 שלמה" "13נרחה בשם קונטרס בזה הוספנוכן
 שליט"א, דבליצעי שדיה ר' הגאון ,.הרב ע-),שחובר
 בזר המקור את עיטר אשר השולחן', ,זה הספרמחבר
 מאד* עד ומעשיים נחוצים. דינים ופסקי הערות שלכבוד

 וחונן למעשה הלכה_ של עמקה בעומק תמיד לןהרש"ד
 של הגדול הים מתוך ויברר לדעת מעשי בחוש זאתעם

 למעשה הנוהגהות ההלכות אותן דוקא שבתהלכות
 , יום.יום

 הנביא דבר בבוא נראה רבים של שבת שמורתבזכות
 להגלות'. וצדקתי לבורן ישועתי קרובה,כי

 תשכ"ד* אלולתל-אביב,

 [2י[2ך9לך זצ"ל חיים הג"ר לאאמו"ר בןפנהמ
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