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  פתח דבר
ן עַבְֵדי עֲבִָדים ֵהםעַבְֵדי זְמַ 

עֶבֶד ֲאדֹנָי הּוא לְבַד ָחפְׁשִי
ֱאנֹוׁש ֶחלְקֹו בֵַּקׁש ּכָלעַל ּכֵן ּבְ

!ֶחלְִקי ֲאדֹנָי
 ָאְמָרה נַפְׁשִי

  )יהודה הלוירבי  (
  

 זמניםשהחיינו וקיימנו והגיענו ל, אלוהינו ואלוהי אבותינו' ההוא ברוך 
 "משנה תורה"חיבור לפני בית ישראל את הספר השלישי בלהציע , אלוה

שנה קבועים ב הםהעוסק במועדי, ספר זמניםהלוא הוא , ם"להרמב
בעל לב רחב , שהיאיש וא, קטן וגדול, לו למען יהיו הכ,בתוספת ביאור
  .  ממשמשים בתורת רבנו בכל הודם ותפארתם,ובעל לב קצר

*  

 הראשונות :מצוות לא תעשה ביןברורה היא החלוקה בין מצוות עשה ל
, והאחרונות שוללות; אויצירה מכל סוג שה, פעולה, מחייבות עשיית אנוש

זרועה פעמים רבות ת השביתה ומצו. את האדם מלעשות דבר מהמונעות 
מיוחדת היא מבחינה ,  ובכל יום טוביםביום הכיפור, בשבת: בספר זמנים

שמונה " (מלאכהשלא לעשות בו "ות לא תעשה ולא רק שיש מצ. זו
 , אך תמוההעשהת ומצו שת לא תעשה יושכנגד כל מצו אלא ,!)ציוויים

איזו עשייה יש ומה טיבה של שביתה זו : ונשאלת השאלה .ה לשבותומצוה
   .עשייה-אי הרי כל כולה היא ?בה

 כדי ללמדנו על מגמת ןיש בהשביתות שעוד התורה מצווה אותנו על 
   : זמניםבספרשתיים מהן . מצוות השביתה

ן מ, התודעהן מהדעת ון מ, ות עשה להשבית את החמץומצאחת היא 
ׁשֶּיְבֵַּטל ֶהָחֵמץ ִמּלִּבֹו  ":הצריכן המהצורך ון מ, החשיבותן מהחשיבה ו

וְׁשֶּכָל ָחֵמץ , וְיָׂשִים ּבְלִּבֹו ׁשֵֶאין ּבְִרׁשּותֹו ָחֵמץ ּכְלָל, ׁשֹב אֹותֹו ּכֶעָפָרוְיַחְ 
   1."עָפָר ּוכְָדבָר ׁשֵֶאין ּבֹו צֶֹר ּכְלָלּכֶ ֵרי הּוא ׁשֶּבְרׁשּותֹו הֲ 

זה לשון  ו.יםת עשה להתענות ביום הכיפורויה היא מצויה השנוהמצו
וְִהיא לִׁשְּבֹת ּבֹו ֵמֲאכִילָה , ִמצְוַת עֲׂשֵה ַאֶחֶרת יֵׁש ּבְיֹום ַהּכִּפּוִרים: "ם"הרמב
ת לא תעשה ושהיא מצו" (שלא לאכול ולשתות בו"לא רק  2."ּוׁשְתִּיָה
קדוש את האכילה ההדעת ביום ן לבטל מ, "לשבות"גם אלא ) אחרת
  .נפשהעינוי חלק מכ, היוהשתי

   

יב פתח דבר
שבע ב אחת חלהה, שמיטהשנת ההלכות  נמנית עםה השלישית והמצו
 אתאת הקרקע ולהפקיר כלומר , "לשבות מעבודת האדמה" ,שנים

   3.הפירות

 מזמן הנעשית ,"לעשות את השבת", פעילההשביתה היא אם כן הפסקה 
לשמוט ולהפקיר את , לעזוב, להניח: משמעה ביטול תודעתיו, לזמן

. ה והנכסיםי השתי,האכילה, החמץ,  המלאכה:מקורות השעבוד של חיינו
הוא , אלא שמתוך הנחיצות וההכרח,  לאדםכל אלו צורךודאי שיש ב

את , צורךגם את מה שאין בו מצרף  ,מאמץ להשיגםוב ,משך אחריהםנ
דרישותיו של הזמני הופכות ש, רכי השעהוצאל שועה הוא האדם . המיותר

 הזמן .כזמנינעשה חולף והנצחי , הזמני נחשב נצחיעד ש, לנצחיותבהן 
 כמה 4,הלבן מ" תענוגי הזמן" כמה קשה להסיר את .מתעתע גדול הוא

 6לישון את חיינומפתה וכמה  5,"הבלי הזמן ותחבולותיו"ערמומיים הם 
עתים  דוש ברוך הואקבע לנו הק ,לכן. לא לשים על לב את צעדינוו

נתוועד שמועדים ,  מעלהונחשוב רק כלפיאת הדעת בהן לפנות  ותמזומנ
שביתת גם  ל אלה על כפהבשבת נוס. כולנו עם היעד שבחיינובהם 
לקנות " , בתחום מסוים האדם לקבוע את שביתתוהמחייבת את, המקום

  .ומנ מולא לצאת, "שביתתו

מקדש המקום וברוך ברוך . לקנות זמן ומקוםהזמנה שביתה היא אם כן 
  .ישראל והזמנים, השבת

***  

ולכן נסתפק ,  המדע ואהבה, כבר כתבנו בספרים הקודמים,על דרך הביאור
  .כאן בדברים קצרים

שיהא הספר מובן , ם"בכתיבת הביאור עמדה לנגד עינינו מטרתו של הרמב
מי שהם ם שיש בביאור לרבדיו משום תרומה גם לאנו מקווי. לכל אדם

הביאור נסמך על פירושיהם של מפרשיו המקובלים של . תלמידי חכמים
ובראשם דברי רבנו עצמו בחיבוריו , "קנקן חדש מלא ישן"בחינת , החיבור
 פרץ ד ספריו"בכל "זצ הרב קאפחר "מו( פירוש המשנהובייחוד , האחרים

מגיד משנה וכסף נאספו   ועוד.)דעתנו ועיצב נוהאיר עיני, וסלל דרך זו
. ם לעם"וגם רמבהרב צדוק , יד פשוטה, תנחום הירושלמי' ר, משנה

, ם"בשאלת הבנת פשטם של דברי הרמבזה על זה וכשהמפרשים חלוקים 
לא נוכל לפרט , בשל קוצר היריעה. נקטנו את הפירוש הנראה לנו יותר

 הערות מכםנשמח לקבל . נו בכל פרט אותכאן את השיקולים שהנחו
  . שםבעזרת ה, לשכלול הפירוש במהדורות הבאות

הלכות רבות , שלושים פרקיםפני המתפרסות על  ,הלכות שבתנעיר כי ב
מסוימת לפני מונח מסוים משמש בהלכה ופעמים רבות , שזורות זו בזו

כדי שיוכל הקורא להשוות בין הלכות שיש להן עניין .  רבנוו אותהגדירש



יג פתח דבר
כגון ענישת העובר על איסור מלאכה מן התורה בשבת לעומת , משותף

לציין את ההפניות בין צורך ראינו , העובר על איסור שבות מחכמים
  .ו לזו זןלגשר בין ההלכות ולצרפובכך , הלכות שבת עצמן

   

  *שלמי תודה * 

בלילה ו, יומם יצווה חסדו"אשר אלוהיי ' להודה דבריי אראשית ב
שלמי התודה פוצלו וחלקם השני נמצא  ." לאל חיילהיתפ,  עמישירֹו

  .בפתח דבר לחלק ב

מהדורה זו לא הייתה יוצאת לאור לולא עזרתם של אנשים רבים שפעלו 
בכורת התודה .  בלבד ושלא על מנת לקבל פרסהאל ברוך הואלכבוד 

יגע אשר , חוקר בכיר באקדמיה ללשון העברית, ו" הייחיאל קארהר "דל
 הלל גרשוני. אף הגיה וערך את לשון הביאורוד הקשה על מלאכת הניקו

ואף הגיה חטיבות רבות של ,  עמס עמי בכל נוסח הספר משנה תורה,ו"הי
טעם בטוב ,  עורכי משנה אלו עשו מלאכתם בהתנדבות מלאה.הלכות

תלמידי חכמים עוד  . מפעמתםשםרוח הכש, בדבקות ובחריצות, דעתו
כולם באו על הברכה , ו הלכות רבותותלמידים רבים סייעו בעדי והגיה

ערך את מפתח הלכות שבת בטוב אריה יואלי ' ר. בכרך השני של זמנים
בזיהויי מחכימות  עצות נוליעץ  זהר עמר 'פרופ.  ובנסיונו העשירדעתו
ניסיונו הרב ואדיבותו היו לנו לעזר . ם"ים הנזכרים במשנת הרמבהצמח

בעיצוב המיוחד של  הנפלא על רעיון לבההילה בירן '  תודה לגב.רב
סיים וא. על מאמציו בהפקת הספריצחק וייספיש כריכת הספר ולמר 

 אליהו ר הרב"בראשות מו, "אור וישועה"ישיבת , בשבח אכסניה של תורה
אשר יחד עם , ם"לה על עצמה להפיץ את משנת הרמבשנט, רחמים זייני

 .שום שכלצעדיה באת  מכלכלים ישי בוצחק ושמעון פיטוסי, דוד לוי
תהא . מלאכתם בהתנדבות שלא על מנת לקבל פרסאת כולם עשו 

שלוחה תהא ברכת התורה . משכורת כולם שלמה מעם השם אלוהי ישראל
  .  וזכות הנשר הגדול תהא חופפת עליהם ועל בתיהםאשר יפנולהם בכל 

 ישמרּה,  את נוות ביתישםיברך ה. הם בני ביתיהלוא  ,ואחרונים חביבים
יהי רצון .  היקריםואת ילדינו, במפעל זההקשה את עבודתי ווה המל, צור

   . ולומדי תורתו לשמהשםשנהיה אנחנו וצאצאינו כולנו אוהבי ה
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