
 

 

 

 

 

 איבוס ל ,פרהלדלי, לקשירת חבל 

. )משום שמבטלו(, אבל לא בחבל )רצועה, שאינו מבטלה שם(בפסקיא  )על פי הבאר(קושרין דלי  (1)משנה:  )קי"ג א'(
 ודה: כל קשר שאינו של קיימא, אין חייבין עליו. . כלל אמר רבי יה)לקשור דלי גם בחבל(רבי יהודה: מתיר  (2)

 (ומסיק)! )שוודאי יבטלו שם(חבל דמאי? אי לימא חבל דעלמא, רבי יהודה מתיר?! קשר של קיימא הוא  )ומברר(

 .)של אורג שצריך לו למלאכתו, ואינו מבטלו. ורבנן גוזרים משום חבל דעלמא(אלא חבל דגרדי 

)ראשו אחד  שי אמר רב: מביא אדם חבל מתוך ביתו, וקושרו בפרה ובאיבוסאבא אמר רב חייא בר א ביאמר ר

 . בפרה וראשו שני באיבוס(

רבי אחא אריכא דהוא רבי אחא בר פפא לרבי אבא: חבל שבאיבוס קושרו בפרה, ושבפרה קושרו  איתיביה
 ! ור, ויבטלו שם()שמא ישאיר צד אחד קש באיבוס, ובלבד שלא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס

 חבל דגרדי. הכאהתם חבל דעלמא, 

)בלא אומר: כורך עליו פונדא או פסקיא  רבי יהודהו (2)חבל דלי שנפסק, לא יהא קושרו, אלא עונבו.  (1) תניא:

   1.)דסבירא ליה עניבה קשירה היא(, ובלבד שלא יענבנו קשירה(

 שיטות הראשונים

ל ֵאּלּו " ,קשירות המותרות()ביחס לנימק  הרמב"ם: דלי בפסיקיאקשירת מפתחי החלוק, וקדירה של בשר, ו ּכָּ ֶׁ ֵני ש  ִמּפְּ
ִרים  ָּ ש  ַכּתְּ  -ַהּקְּ ן לְּ ֹר אֹותָּ ש  ר ִלקְּ ךְּ ֻמּתָּ ִפיכָּ יר, ּולְּ ר ּוַפַעם ַמּתִ ֵ ַעם קֹוש  א ּפַ ּלָּ ה, אֶׁ מָּ ַקּיָּ ן לְּ ֵאינָּ יֹוט ֵהן, וְּ דְּ ה הֶׁ ה.ַמֲעש ֵ " ִחּלָּ

וכי קשר הדלי מעשה אומן הוא? וגם אינו של קיימא, שהרי הוא חבל : זה הטעם אינו מספיק. הראב"דכתב ו
של גמי. אלא הטעם, שהוא חס עליה שמא תשבר בכוח הפרה, ובוודאי לא יניח אותה יום שלם. אבל בדלי יניח 

 .אותו יום או יומיים, ומשום הכי גזרינן

ולא חיישינן שמא י לבור בחבל, שהלכה כרבי יהודה, שהתיר לקשור דל הטור: דעת קשירת דלי לבור בחבל
, הרמב"ם ורבינו ירוחם. ודעת 2לא ,אבל חבל דעלמא ,חבל של גרדי. ודוקא ביבטלנו שם ויהיה של קיימא

 .3השו"עשהלכה כתנא קמא, ואין קושרין דלי אפילו בחבל דגרדי. וכן פסק 

דאתי כרבי יהודה, דלא גזר אטו חבל  תוספותומוקי לה דגרדי. כתבו  :פרה ובאיבוסו במביא חבל מביתו וקושר
בחבל דעלמא לא שכיח שיהיה קשר של קיימא כשקושרו בפרה  לודאפי ,רבנן מודו אי נמי, אפילודעלמא. 
 .5השו"עוכן פסק . רבינו ירוחםו 4הרמב"םוכן דעת  ולהכי לא גזור בחבל דגרדי. ,ובאבוס

                                                

 כאן יש סוגיא לגבי טלטול כלי אריגה, והבאתיה להלן, פרק כל הכלים, קכ"ד ב', סוגית טלטול לבנים.  . 1

 )ד"ה התם(, ומוקי לה בחבל דגרדי, וכדעת תוספות מביא אדם חבל מתוך ביתו וקושרו בפרה ובאיבוסכתב הב"י דפסק כמימרא ד . 2
 . וראה להלן בסמוך.וכרבי יהודה ,קמ"ל דלא גזרינן חבל דגרדי אטו חבל דעלמאקמא, דבלישנא 

 ., חלק יד()נתיב יברבינו ירוחם . )הל' שבת י,ב(רמב"ם  -. מקורות או"ח שיז,ד . 3

לֹו : ")הל' שבת י,ג(הרמב"ם כתב  . 4 טְּ ַטלְּ ר לְּ ּתָּ ּמֻ ֶׁ י ש  ּדִ רְּ ל ּגַ בֶׁ ה חֶׁ יָּ ִאם הָּ ֵאבּוס. -וְּ ה ּובָּ רָּ ּפָּ ר ּבַ ֵ קֹוש  ה ֵמִביא וְּ תמוה, שכן נראה מדבריו " וֲהֵרי זֶׁ
. א מפני ביטולשהחילוק בסוגי החבלים הו ,שאיסור שאר החבלים הוא משום טלטול, ובגמרא גבי קושרין דלי, נראה כדברי רש"י

 מגיד משנה. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'ה
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העניבה מתחלפת , כתנא קמא בברייתא, שחבל דלי שנפסק, עונבו, לפני שאין ראשוניםה: פסקו עניבה
כתב שהעולם נהגו לעשות  והאגור, ובלבד שלא יעשה קשר למטה מן העניבה כלל. המרדכיוכתב בקשירה. 

ף שאפילו אם עשה קשר אחד למטה מהעניבה, הוסי והרמ"אסתם דעניבה מותרת.  והשו"עעניבה על גבי קשר. 
 .6נוהגין בו היתר

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סי' שיז(

ִרין ד.  ְּ ל לֹא קֹוש  ַכּיֹוֵצא ּבֹו, ֲאבָּ ֵנט וְּ ַאבְּ ה אֹו ּבְּ חָּ ְּ ִמש  ִלי ּבְּ ַלִים ּדְּ דְּ ֵני ִמיֵלי ּבִ הָּ ל, וְּ בֶׁ חֶׁ ם  ּבְּ ֵאינָּ ֶׁ נּו ש  ּלָּ ֶׁ ַלִים ש  ל ּדְּ ּבֹור, ֲאבָּ בּוִעים ּבַ ַהּקְּ
ל ֶׁ ר ש  ֶׁ ש  ּבֹור ֵאינֹו קֶׁ בּוִעים ּבַ א.  קְּ מָּ  ַקּיָּ

ר הּוא.  ה.  ֶׁ ש  או קֶׁ לָּ ר, ּדְּ ה ֻמּתָּ ר  הגה:ֲעִניבָּ ּתֵ ה, נֹוֲהִגין ּבֹו הֶׁ ַמּטָּ ד לְּ חָּ ר אֶׁ ֶׁ ש  ה קֶׁ גּור(ַוֲאִפּלּו ִאם עֹוש ֶׁ  . )אָּ
ל בִּ  ו.  בֶׁ ִרים חֶׁ ְּ ב'קֹוש  ֵצא, ֲאִפּלּו ּבְּ ּלֹא ּתֵ ֶׁ ִביל ש  ְּ ש  ה ּבִ רָּ ֵני ַהּפָּ ה  פְּ ּנָּ יֹוִציאֶׁ ד וְּ חָּ אֶׁ יר רֹאש  הָּ א ַיּתִ ּמָּ ֶׁ ן ש  ינָּ ִ יש  לֹא ַחיְּ ַתח, וְּ י ַהּפֶׁ ֵ אש  רָּ

יַ  ם וְּ ָּ ךְּ ש  רֶׁ ּור.ּדֶׁ ש  ִני קָּ ֵ ּ יַח רֹאש  ַהש   ּנִ
י,  ז.  ּדִ רְּ ל ּגַ ֶׁ ל ש  בֶׁ ִלין חֶׁ טְּ ַטלְּ רֹו ּבָּ )פי' אֹוֵרג(, מְּ ְּ ש  קָּ ל לְּ ם, ֲאבָּ ִני ַקּיָּ ֵ ּ יַח ַהש  ַיּנִ ד וְּ חָּ אֶׁ יר רֹאש  הָּ א ַיּתִ ּמָּ ֶׁ ן ש  ינָּ ִ יש  לֹא ַחיְּ ה, וְּ רָּ ֵאבּוס ּוַבּפָּ

א מָּ ַעלְּ ל ּדְּ בֶׁ ה, אֹו ִאם הָּ  ,חֶׁ רָּ ּפָּ רֹו ּבַ ְּ ש  קָּ ה לְּ רֹוצֶׁ ֵאבּוס וְּ ּור ּבָּ ש  ה קָּ יָּ ל ִאם הָּ ה; ֲאבָּ רָּ ֵאבּוס ּופָּ רֹו ּבְּ ְּ ש  קָּ ֵני ִמיֵלי לְּ הָּ וּ לֹא; וְּ ש  ה קָּ ר יָּ
ל.  בֶׁ ל חֶׁ כָּ ר ּבְּ ֵאבּוס, ֻמּתָּ רֹו ּבָּ ְּ ש  קָּ ה לְּ רֹוצֶׁ ה וְּ רָּ ּפָּ  ּבַ

  תיקון הבגדים וסידור הבית בשבת

 קיפול בגדים והצעת מיטות בשבת ועבור אחר שבת

. ומציעין לחזור וללובשם בו ביום( )כדיאפילו ארבעה וחמשה פעמים  )הבגדים(מקפלין את הכלים  משנה: )קי"ג א'(
 .)שאסור להכין משבת לחול(את המיטות מלילי שבת לשבת, אבל לא משבת למוצאי שבת 

)כי כשמקפלים אותם לא  אבל בשני בני אדם, אלא באדם אחד. )שמקפלים את הבגדים(לא שנו  אמרי דבי ר' ינאי:

)שקיפולם  , אלא בחדשים. אבל בישנים)שמותר(רן . ובאדם אחד נמי לא אממפשטים קמטיהם, ונראים כמתקנים(

נים. אבל בצבועים)שמותר(, לא. וחדשים נמי לא אמרן מתקנם יותר מהחדשים( , לא. )שקיפולם מתקנם( , אלא בלבָּ
 לא.  ,להחליף. אבל יש לו להחליף )אחרים(אלא שאין לו  )בחדשים ולבנים שמותר(ולא אמרן 

  )שחל ביום שישי(ר: מקפלין את הכלים, ומציעין את המיטות, מיום הכיפורים אומ רבי ישמעאל (1) (משנה: )המשך

                                                                                                                                                                         

. בסעי' ז' פסק שמטלטלים חבל של גרדי לקושרו באבוס )אפילו דגרדי(או"ח שיז,ד; שיז,ז. בסעי' ד' פסק שאין קושרים דלי בחבל  . 5
 ., חלק יד()נתיב יברבינו ירוחם . )ד"ה התם חבל(. תוספות )הל' שבת י,ג(רמב"ם  -מקורות . )אבל חבל דעלמא לא(ובפרה 

הא דנוהגין  ,(ק כט"ס)ב "המשנ כתבכן ו, יכמרדכ סוברא "הרמ, שא"ז ומג"דעת הט :א"ם כמי פסק הרמיהאחרונונחלקו ה. או"ח שיז,  .6
אבל אם ; קשר עדיין אינו נקרא מעשה אומן ל גביומשום דע"י עניבה ע ,היינו דוקא כשעשוי להתיר בו ביום ,היתר בקשר אחד למטה

 ל גביורשאי לעשות שתי עניבות זה ע .דאסור לעשות קשר למטה אלא עניבה בלב ,כגון בלולב וכיוצא בו ,היא לקיימא על איזה זמן
 (בדרכי משה)א "דברי הרמ, וכתב שמםחרונירי האבדיא הב (ק ג"ס) 'וסףיברכי 'וה .(ק נט"ס)חיים הכריע כף הוכן  .וכן יש לנהוג .זה

. סמ"ג )לאוין סה(. תרומה )סי' רמג(. רמב"ם )הל' שבת י,ה( -מקורות . אגורהפסק כ דהיינופסק המרדכי נהגו היתר, ביחס לנראה ש
 מרדכי )סי' שפו(. האגור )סי' תסה(. ריא"ז )הלכה ב, סעי' ג(. 
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קריבין ביום  )שנשארו למוצ"ש(שבת  )תמיד של בין הערביים של(. וחלבי )שיוה"כ בכרת, וקל משבת שבסקילה(לשבת 
רבי  (2). ולת חול()שיוה"כ לגבי שבת, עולתו כעבשבת  )שחל בערב שבת(, אבל לא של יוה"כ (7)שחל במוצ"שהכיפורים 

)וכן אין מקפלים בגדים אומר: לא של שבת קריבין ביום הכיפורים, ולא של יום הכיפורים קריבין בשבת  עקיבא

 . (8ומציעים מיטות מזה לזה

 שיטות הראשונים

נים, )ג( בבגדים חדשים, )ב( באדם אחד, )א( , שקיפול בגד מותר רק: נמצא: קיפול הבגדים ליף, שאין לו להח)ד( לבָּ
אי קרי יש לו להחליף כשאין לו יפה  ר"ימסתפק , תוספות. וכתבו הראשוניםוכן פסקו שמקפל לבו ביום. )ה( 
 ,או בישנים ,או בצבעונין ,אבל בשני בני אדם .בחדשים לבנים ,באדם אחד אסור ,ומסקנאכתב,  והרוקח .כזה

 .הראשוניםכשאר פסק  9והשו"ע אסור. ,אבל יש לו להחליף .כשאין לו להחליף ,מותר

מבאר שקיפול הבגדים אסור מפני שמתרככים בכיבוסם, ומתקמטים  רש"י: אין מקפלים כלים משבת למוצ"ש
פירש שנותנים בגדים בין שני לוחות עץ ובהם נקבים ובהם  והר"ןכשאינם מקופלים, ולכן קיפולם מתקנם. 

אותן עצים, והם מתייפים. וקמ"ל עצים, שבהם כמין חריץ. וכשהבגדים בתוך הלוחות מהדק אותם ע"י 

 .כרש"יפסק  11והשו"ע 10שבאופנים המותרים אין איסור משום טירחא יתירה.

. לפי שהם צורך מחר ,מכאן למדנו דאסור לקפל טליתות של בית הכנסת תוספות: כתבו קיפול הטלית בשבת
נראה דמותר. וכתב , ואבל שלא בסדר קיפול ;דלא מיתסר לקפל אלא בסדר קיפולו הראשון, כתב והמרדכי

שהיו קפדין מאוד לפשט  ,פול שלהןיפול דידן לא דמי לקיאפשר דק ,ועכשיו שנוהגין לקפל כל הכלים, בכלבו

 , וכתב שנראין דבריו. המרדכיהביא דברי  12והשו"עולא כן אנחנו עושין.  ,קמטיו ולהניחו תחת המכבש

 שולחן ערוך

 סימן שב( )או"ח, הלכות שבת,

ם ּבוֹ  ג.  ָּ ש  בְּ לָּ ת לְּ ּבָּ ַ ךְּ ש  צֹרֶׁ ת לְּ ּבָּ ַ ש  ִלים ּבְּ ִלים ּכֵ ַקּפְּ ם  מְּ דָּ אָּ א ּבְּ קָּ ַדוְּ ּיֹום. וְּ ד)ּבַ חָּ ֵאין לֹו , (אֶׁ ִנים, וְּ בָּ סּו, ּולְּ ּבְּ ּכַ ֲעַדִין לֹא ִנתְּ ֶׁ ים ש  ִ ש  ּוַבֲחדָּ
סּור ִאים, אָּ נָּ ד ֵמֵאּלּו ַהּתְּ חָּ ֵסר אֶׁ ִאם חָּ ַהֲחִליף; וְּ ֶׁ  .לְּ ֵיש  ִמי ש  ן, וְּ יָּ ל ִענְּ כָּ ר ּבְּ ֹון ֻמּתָּ ִראש  ר ִקּפּולֹו הָּ ֵסדֶׁ ּלֹא ּכְּ ֶׁ לֹו ש  ַקּפְּ לְּ אֹוֵמר ּדִ

יו.  רָּ בָּ ִאין ּדְּ ִנרְּ  וְּ

                                                

 לפי הלוח הקבוע בזמננו, אין יוה"כ חל לא בע"ש ולא במוצ"ש.  . 7

 מאירי.  . 8

 רמב"ם )הל' שבת כב,כב(. תוספות )ד"ה אבל(. ראש )סי' ב(. רוקח )הל' שבת סי' מז(. ריא"ז )הלכה ג, סעי' א(.  –קורות מ"ח שב,ג. או . 9

סּו כתב " )הל' שבת כב,כב(והרמב"ם  . 10 ַכּבְּ ּיְּ ֶׁ ש  ִדים ּכְּ גָּ ּבְּ חֹל ּבַ ין ּבַ עֹוש ִ ֶׁ ךְּ ש  רֶׁ דֶׁ ת ּכְּ ּבָּ ַ ּ ש  ִלים ּבַ ת ַהּכֵ ִלין אֶׁ ַקּפְּ ִלי ַאֵחר ֵאין מְּ ה לֹו ּכְּ יָּ ִאם לֹא הָּ ן. וְּ אֹותָּ
ַהֲחִליפֹו  ת -לְּ ּבָּ ַ ּ ש  ה ּבֹו ּבַ אֶׁ נָּ תְּ ּיִ ֶׁ ֵדי ש  ּסֹות ּבֹו, ּכְּ ּכַ ִהתְּ טֹו ּולְּ ְּ ש  פָּ לֹו ּולְּ ַקּפְּ ר לְּ ב"ם שדעת הרמ )ח"א, שב,ג, ס"ק ט( 'שולחן שלמה'ב." וכתב ֻמּתָּ

בדין  כג,ז(הל' שבת ) להלןין על יד תיקון בית יד של בגדים, ולא דהשממה שהביא הרמב"ם , וביאר ,כדעת הר"ן. וכן כתב הרב קאפח
טורח שלא לצורך השבת, אף שבמשנה באו קיפול הבגדים והצעת המיטות יחד, והרמב"ם חילקם לשניים ואף הוסיף "כדרך שעושין 

 . בחול", נראה שסובר שאין איסור אלא יצירת קיפולים וקפילות בבגד שהן מעשה אומן, וכדעת הר"ן

והוא דבר מגונה ובזיון לשבת  ,טה עומדת בביתויאם המ( שס"ק יטולגבי האיסור להציע משבת למוצ"ש, כתב המשנ"ב )או"ח שב,ג.  . 11
 . (ד"ה מקפלין)חי' ר"ן  -מקורות . דמקרי צורך שבת ,מותר להציע ,שיעמוד כך

ודאי  ,מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא לקפל כלל םכל מקוכן סתמו האחרונים לדינא. ומש )ס"ק יט(וכתב המשנ"ב או"ח שב,ג.  . 12
 . (כלבו )סי' לא. מרדכי )סי' שפח((. ד"ה מקפליםקי"ג א', תוספות ) -מקורות . עדיף

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'ה
 י"גק| דף:  וט"| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

  כיבוד השבת בבגדים בדיבור ובהליכה

. ואם אין לו להחליף, ישלשל בבגדיו )לכבוד שבת(להחליף, יחליף  )בגדים(אמר רב הונא: אם יש לו  )קי"ג א'(
 .דרך העשירים, וכבוד שבת הוא()שייראו ארוכים, כ

ּתֹו" דְּ ִכּבַ " - 13"וְּ יךָּ כֶׁ רָּ ֹות ּדְּ שלא יהא הילוכך של שבת,  - שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול. "ֵמֲעש 
")וכדלהלן(כהילוכך של חול  ךָּ צְּ פְּ צֹוא חֶׁ מותרין.  )כגון לפסוק צדקה, ולשדך בנות(חפציך אסורין, חפצי שמים  - . "ִמּמְּ

ר ַדּבֵ ר"ּדָּ  "וְּ  מותר. -אסור. הרהור  -דיבור  כדיבורך של חול; שלא יהא דיבורך של שבת, - בָּ

מאי היא?  ,אלא שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול .)מובן(בשלמא כולהו לחיי  )ומקשה()קי"ג ב'( 
)מעבר  כי הא דאמר רב הונא: היה מהלך בשבת ופגע באמת המים, אם יכול להניח את רגלו ראשונה )ומבאר(

 . )לדלג(קודם שתיעקר שניה, מותר. ואם לאו, אסור  לאמת המים(

 )יירטבו בגדיו(, זימנין דמיתווסן מאני מיא )במים(מתקיף לה רבא: היכי ליעביד?! ליקף, קמפיש בהילוכא! ליעבר 
 . )לדלג(ואתי לידי סחיטה! אלא בהא כיון דלא אפשר, שפיר דמי 

בשבת?  )יותר מאמה(: מהו לפסוע פסיעה גסה רבי יוסיב רבי ישמעאלניה רבי מכדבעא מי )הילוך האסור הוא(אלא 
ֲאִני אומר פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם!אמר ליה  : וכי בחול מי הותרה?! שֶׁ

 שיטות הראשונים

ִר )הל' שבת ל,א( " הרמב"ם: כתב אם יש לו להחליף, יחליף בָּ ה ּדְּ עָּ ּבָּ ַנִים ַארְּ ְּ ה; ּוש  ּתֹורָּ ַנִים ּבַ ְּ ת: ש  ּבָּ ַ ּ ש  רּו ּבַ מְּ אֶׁ ים נֶׁ
ה  ּתֹורָּ ּבַ ֶׁ ִביִאים. ש  ֵדי ַהּנְּ ין ַעל יְּ ִ ש  פֹרָּ ֵהן מְּ ִרים, וְּ ֵרי סֹופְּ בְּ ּו  -ִמּדִ ש  רְּ ּפָּ תְּ ּנִ ֶׁ ש  מֹור" )דברים ה,יא(; וְּ ָּ "ש  כֹור" )שמות כ,ז( וְּ "זָּ

ִביִאים  ֵדי ַהּנְּ א   -ַעל יְּ ּנֶׁ ֶׁ ִעּנּוג, ש  ּבּוד וְּ ד" )ישעיה נח,יג(.ּכִ ֻכּבָּ דֹוש  יי מְּ ג, ִלקְּ ת עֹנֶׁ ּבָּ ַ ּ אתָּ ַלש  רָּ קָּ " עוד כתב )הל' ַמר: "וְּ
ת.שבת ל,ג( " ּבָּ ַ ּ ּבּוש  ַהש  ַמלְּ ּבּוש  ַהחֹל ּכְּ ה ַמלְּ יֶׁ לֹא ִיהְּ ה, וְּ ִקּיָּ סּות נְּ ש  ּכְּ ּבַ לְּ ּיִ ֶׁ ת ש  ּבָּ ַ ּ בֹוד ַהש   "ּוִמּכְּ

היינו "ממצוא  ה"גבככגון מקח וממכר וחשבונות. והקשו עליו ד "ירש פירש :שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול
כדרך שהוא  ,דיבור בעלמא אסור להרבות בו אפילו, לומר שבירושלמיאלא עיקר הפירוש מפורש , הר"ןוכתב  חפצך"!

 .15הרמ"אה יתירה, שרי. וכן פסק שאם מתענג משיח בתרומת הדשןוכתב  .14השו"ע"פ וכ. הרמב"םוכן פסק מרבה בחול. 

באגרת התשובה: אסור לאדם שיהא לבו טרוד בעסקיו בשבת. אע"פ שאמרו  רבנו יונה: כתב הרהור מותר
ל" 16חכמים הרהור מותר, אם יש לו מתוך ההרהור טרדת לב, או נדנוד דאגה, אסור. שנאמר יתָּ ּכָּ ש ִ עָּ ךָּ  וְּ ּתֶׁ ַלאכְּ  ", מְּ

 

                                                

ֻכּבָּ -ישעיהו נח,יג . 13 דֹוש  ה' מְּ ג ִלקְּ ת עֹנֶׁ ּבָּ ַ ּ אתָּ ַלש  רָּ קָּ י וְּ ִ ש  דְּ יֹום קָּ ךָּ ּבְּ צֶׁ ֹות ֲחפָּ ךָּ ֲעש  לֶׁ ת ַרגְּ ּבָּ ַ ּ יב ִמש  ִ ש  צֹוא  דיד: ִאם ּתָּ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ְוִכּבַּ
ָבר ר ּדָ ּבֵ ר. .ֶחְפְצָך ְודַּ ּבֵ י ה' ּדִ י ּפִ ִביךָּ ּכִ יךָּ ַנֲחַלת ַיֲעקֹב אָּ ּתִ ַהֲאַכלְּ ץ וְּ רֶׁ ֳמֵתי אָּ יךָּ ַעל ּבָּ ּתִ בְּ ּכַ ִהרְּ ג ַעל ה' וְּ ַעּנַ תְּ ז ּתִ  אָּ

ואפילו  ,ודוקא אם הוא דבר שאסור לעשותו בשבת, )ס"ק א(או"ח שז,א. לגבי האיסור לומר דבר פלוני אעשה למחר, כתב המשנ"ב  . 14
וכן  ליה רבהאבל בא .אסור לומר אעשה למחר ,וכה"ג פר תורהכגון כתיבת ס ,ו דאפילו דבר מצוהיש שכתב אם הוא רק איסור דרבנן.

נכון לכתחלה להחמיר כשאין צורך לזה מקום ומכל . וסוברים דכל לדבר מצוה שרי ,במאמר מרדכי וברכי יוסף חולקים עליהם
 הרמב"ם )הל' שבת כד,ד(.  -מקורות  . עיי"ש.בדבורו היום

 .אפשר דיש להקל ,ואם הוא מתענג במה שהם מתענגים )ס"ק ו(וכתב המשנ"ב  . 15

 שמות כ,ח.  . 16

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז 'ה
 י"גק| דף:  וט"| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 .17עיניך כאילו היא עשויה, שלא תהרהר עליהשתהא כל מלאכתך ב במכילתאואמרו 

 ,ונראה לי כי בחורים המתענגים בריצתם ובקפיצתם, מותר, סמ"קכתב : בחורים המתענגים בריצתם וקפיצתם
 .18השו"ע. וכן פסק וכן לראות כל דבר שמתענגים בו לראותו. שאינם רוצים להרויח

 שולחן ערוך

 הלכות שבת, סימן רסב()או"ח, 

ִדים ב.  גָּ יּו לֹו ּבְּ הְּ ּיִ ֶׁ ל ש  ּדֵ ּתַ ְּ ל  ִיש  ֵ ש  לְּ ַ ש  חֹות יְּ פָּ ר לֹו, לְּ ָּ ש  פְּ ִאם ִאי אֶׁ ת; וְּ ּבָּ ַ ש  ִאים לְּ ת נָּ ִמּדַ ים ּכְּ יּו ֲאֻרּכִ הְּ ּיִ ֶׁ ה ש  י ַמּטָּ ַלּפֵ ֵלם ּכְּ ְּ ש  לְּ ַ ש  י' יְּ )ּפִ

 ִ ם, ַרש  ֵביתָּ ִבים ּבְּ ְּ יִרים ַהּיֹוש  ִ ֲעש  ם("הָּ ָּ דָּ  י ש  גָּ בֹוד. ּבְּ ךְּ ּכָּ רֶׁ ה ּדֶׁ ַמּטָּ  יו לְּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שו(

ם ו.  הֶׁ ר ּבָּ ַדּבֵ ר לְּ ַמִים ֻמּתָּ ָּ ֵצי ש  פְּ   ...חֶׁ
י ח.  ֵעינָּ ל ִויֵהא ּבְּ לָּ ם ּכְּ הֶׁ ֹב ּבָּ ּלֹא ַיֲחש  ֶׁ ה ש  וָּ ת, ִמצְּ ּבָּ ַ ג ש  ּום עֹנֶׁ ּ קֹום ִמש  ל מָּ ר; ּוִמּכָּ יו, ֻמּתָּ קָּ ֲעסָּ הּור ּבַ ִאלּ ִהרְּ ּתֹו ו ּכְּ ַלאכְּ ל מְּ ּו ּכָּ

ה. ּויָּ  ֲעש 

 ו"ח, הלכות שבת, סימן שז()א

ר  א.  בָּ ר ּדָּ ַדּבֵ ה נח, יג(: וְּ יָּ עְּ ַ ש  לֹוִני)יְּ ר ּפְּ בָּ סּור לֹוַמר: ּדָּ ךְּ אָּ ּכָּ ל חֹל; ִהלְּ ֶׁ ךָּ ש  ִדּבּורְּ ת ּכְּ ּבָּ ַ ל ש  ֶׁ ךָּ ש  ּבּורְּ ֵהא ּדִ ּלֹא יְּ ֶׁ ר אֹו  ש  חָּ מָּ ה לְּ ש ֶׁ ע  אֶׁ
בָּ  יַחת ּדְּ ש ִ ר, ַוֲאִפּלּו ּבְּ חָּ מָּ ה לְּ נֶׁ קְּ לֹוִנית אֶׁ ה ּפְּ חֹורָּ ּבֹות. סְּ ַהרְּ סּור לְּ ֵטִלים אָּ  ִרים ּבְּ

םּובְּ  הגה: דָּ ֵאינוֹ  ֵני אָּ ֶׁ ל ִמי ש  חֹל; ֲאבָּ מֹו ּבַ ת ּכְּ ּבָּ ַ ש  ם ּבְּ רָּ ַסּפְּ ר לְּ ם, ֻמּתָּ הֶׁ ג לָּ ים הּוא עֹנֶׁ ִ ֵרי ִחּדּוש  ִדבְּ מּועֹות וְּ ְּ ּפּור ש  ּסִ ֶׁ ֵדי ש  ם ּכְּ רָּ מְּ אָּ סּור לְּ ג, אָּ ַעּנֵ  ִמתְּ
ם ֲחֵברֹו  הֶׁ ג ּבָּ ַעּנֵ תְּ ּיִ ֶׁ  א(. "ס ה סי'")תש 

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ּיֹוֵצא ּבֹו.  א.  ת אֹו ּכַ סֶׁ נֶׁ ֵבית ַהּכְּ גֹון לְּ ה ּכְּ וָּ ַבר ִמצְּ ן הּוא ִלדְּ א ִאם ּכֵ ּלָּ ת אֶׁ ּבָּ ַ ש  רּוץ ּבְּ  ֵאין לָּ

חֹות  הגה: פָּ ר לֹו ּבְּ ָּ ש  פְּ ה ַאַחת, ִאם אֶׁ ִסיעָּ פְּ ה ּבִ סַֹע יֹוֵתר ֵמַאּמָּ סּור ִלפְּ אָּ הג"א ּפֶׁ וְּ רּוַע וְּ הֹוִציאּוהּו()אֹור זָּ ֶׁ ק ִמי ש    .רֶׁ
ם, ב.  תָּ רּוצָּ ם ּומְּ תָּ ִפיצָּ קְּ ִגים ּבִ ַעּנְּ תְּ חּוִרים ַהּמִ ִגים ּבֹו  ּבַ ַעּנְּ תְּ ּמִ ֶׁ ר ש  בָּ ל ּדָּ אֹות ּכָּ ֵכן ִלרְּ ר. וְּ ל)ֻמּתָּ ַטּיֵ ר לְּ ֵכן ֻמּתָּ ית יֹוֵסף(וְּ  . ( )ּבֵ
ה הֹולֵ  ג.  יָּ יַח ַרגְּ הָּ ַהּנִ כֹול לְּ ֵאינֹו יָּ ֶׁ ה ש  בָּ חָּ יהָּ ֲאִפּלּו ִאם ִהיא רְּ לֶׁ ּפֹץ עָּ ִלקְּ ג וְּ ַדּלֵ כֹול לְּ ִים יָּ ת ַהּמַ ַאּמַ יַע לְּ ִהּגִ ם ךְּ וְּ ה קֹדֶׁ ֹונָּ לֹו ִראש 

אָּ  ; וְּ ִהּלּוךְּ ה ּבְּ ּבֶׁ רְּ ּמַ ֶׁ ֵני ש  ה ִמּפְּ ּנָּ יפֶׁ ּקִ ּיַ ֶׁ ּ ה ש  ג ִמּמַ ַדּלֵ ּיְּ ֶׁ ב ש  ה, ּומּוטָּ ִנּיָּ ְּ ֲעקֹר ש  ּיַ ֶׁ ה. ש  ִחיטָּ בֹא ִליֵדי סְּ ּלֹא יָּ ֶׁ ּה, ש   סּור ַלֲעבֹר ּבָּ

 

                                                

 הובא בב"י או"ח שו,ח.  . 17
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