








 

 אל כל ישראל, ה'תשע"ד ב'שכ"ה. משהבר מנחם אב, לסדר אלה הדברים אשר ד היום חמישי, ד'

 

 הסכמה וברכת אב

י בעודי, בראותי  להאזמרה לא כבודי, מהודא ומשבח לצור עולמים שמח ליבי ויגל מאד
, מאת  הלכות מוקצה -יום השביעי נקוב בשם  ,שעומד לצאת לאור ספר אמרי שפר

באהלה   יושב ושוקד פעיה"ק ב"ב ת"והשליט"א.  משה רצאביהבן יקיר לי הרב הגאון 
. , ומרביץ תורה לרבים בכמה מקומות שונים, לילה כיום יאיר כחשיכה כאורהשל־תורה

, וכן  הלכות בורר –יום השביעי  (מלבד שאר חיבוריו הקודמים) וכבר זכינו שנדפס
, שהם חלקים מתוך ספרו הגדול על הנר בשבתאהל שרה, הלכות הדלקת קונטריס 

בעיון גדול ובהיקף עצום ובדקדוק  הלכות שבת, שעודנו בכתובים, בו יגע ועמל רבות 
גדולי  ספרי שרשו בש"ס ובפוסקים ראשונים ואחרונים עד ועד בכלל לברר כל דין מרב, 

 זמנינו, דבר דבור על אפניו.

, להבין ולהורות, לשעה ולדורות,  ללכל איש ישרא עצומה צפונה בוגדולה  תועלת
בים שנתחדשו בזמנינו, עניינים ר גם בהיותו כולל אף־מה .קודש החמורות־הלכות שבת

ית אימא סברא. ומתוכם כעין בעשרה נפה, איבעית אימא גמרא אימנופה בשלש ע
 שישב בייחוד על המדוכה, לברר הדברים וללבנם הדק היטב, לפי שיטתינו החשמל,

בדרכי ההלכה והמנהגים בק"ק תימן יע"א, לא בא כבושם הזה עד עתה, כאשר עברתי  
, לפי שלחן ערוך המקוצרעליו ומצאתיו מכוון להלכה ולמעשה. יען כי בספרי הקטן 

מגמתו ומטרתו, לא יכולתי להיכנס בפרוטרוט לכל דבר ועניין בהלכות שבת. וכמו  
מלאכות האסורות בשבת [דף קמ"ה],  שכתבתי בס"ד בתחילת סימן ס"ד הלכות ט"ל 

גם שהרבה מעיקרי הדברים  ־אי אפשר לפרט את כולן בספר זה ואת הגדרותיהן. מהש
הנוגעים למעשה, ידועים ומורגלים אצל רוב שומרי מצוות תורתינו הקדושה. לפיכך 

לסדר ט"ל אבות מלאכות בט"ל סעיפים, ולא נכתוב אלא רק   ,נהלך בדרך קצרה
כך, והמה עניינים מצויים, או שנתחדשו  ־ים או שאינם ידועים כלמהדברים העיקרי

 .יעו"ש בזמנינו, או להביא בהם את מנהגינו

שאלו ודרשו לראותה   מי יראנו טוב, אין טוב אלא תורה. אומריםמאז רבים  ברם
והשתרגו על  כלולה בהדרה. ובהיות שאני טרוד בכתיבת ספרים רבים נוספים, מושלמת, 

גם כי בזמנינו ־לא מצאתי פנאי לכך. מהשל־טרדי"ן בענייני הכלל והפרט, צוארי חבילות 
בכה וזה אומר בכה, ובעוה"ר אין הלכה   החיבורים והמחברים, זה אומר רבו כמו רבו



 

 

שבעיקבות  מה שאמרו חז"ל וכבר המליצו ע"ז ה לדברים. צֶ ואין קֵ ברורה במקום אחד, 
. הלכך ביקשתיו להעמיס  "סרח העודף"ומלשון הכוונה משיחא "חכמת סופרים תסרח", 

מלאכת הקודש הלזו, והנה ברוך הוא וברוך שמו, קרמו הדברים עור כל על שכמו את 
נשתטח בכל פינה וזוית, והדברים שמחים וזה פרי עמלו במשך רבות בשנים, בהם וגידים, 

אותם  אףגם שהוסיף נופך מתורתם של חכמי תימן, ־ומאירים כנתינתם מסיני. מה
נו  ועל צבא תהלתם, ספרי גאון עוזיד, וכמעט שלא שזפתם עין. יבת־ריהם עדיין בכתשספ

והכל ערך בלשון צחה וברורה, ובסדר נכון. יישר חיליה  זיע"א.  מהרי"ץותפארתינו 
 לאורייתא, לעילא לעילא מכל ברכתא.  

 ,מחמד נפשי, ויזכה אותנו כולנו האישזה משה  ,ברוך הוא יזכה את בני בכורי המקום
אשר יאירו לארץ   ,שאר הספריםכן ו תורה על כל הלכות שבת.־של לראות בגמרה

ו חסדו  ל יה מעלתו. ויוצר נשמתו, לא יסיר ממנולדרים. אשרי יולדתו, תרב גדולתו, גֵד 
 הנלוים אליו וכל בני ביתו.כל קנה ושיבה בבית ה' שבתו, עם ואמיתו, כל ימי חייו עד ז

 

וליקר שבת קדשו ושמירתו כהלכתו, ה' יתברך ותורתוחותם לכבוד הכותב והכעתירת   

מאירה כסהר בליל תומו וכשמש בצאתו, אבי המחבר דנן אשר שלימה משנתו  

יצ"ו רצאביבכמהר"נ  יצחקהצב"י   

 

 

 








































































































































































































































































































































































































































































































































































