
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 .  אומר לענג את חברו  ה.. מתענג בזה ד. .לדבר דברים בטלים  ג. .מהתורה או מדרבנן ב.. דיבור על דברים שאסור לעשותם בשבת  א.
 . לומר אעשה דבר מצוהט. . לדבר על דבר שכבר מתוכנן –דברים של מה בכך   ח. .אין בו צד היתר בשבת  ז.. אומר אעשה למחר דבר שיש בו צד היתר בשבת ו. 
    דיבור על דברים שאסור לעשותם בשבת א.  

ופרש"י    .דבור אסור הרהור מותר  ,שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול  )נ"חפישעיהו  (  "ודבר דבר"  ג:)יק  –ג.  י(קבשבת  איתא  
 ,רבי יהושע בן קרחה אומרדאיתא    (קנ.)  ועיי"ש  , ע"כ.כגון מקח וממכר וחשבונות  -שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול  

  דיבור אסור הרהור מותר.  ,דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר  ,ב"קמאי טעמא דרי .אומר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב
ושניהם    -הנראה  ופרש"י   אלי לכשתחשך,  תבא  אם  לערב,  עמי  תעמוד  אם  נראה  הוא    מ"יודעין שעעכשיו  לפעולתו  לשוכרו 

ה"ר יונה באגרת  שכתב ע"פ ועיי"ש  .)ח-סי' שו סע' א ו( השו"ע  וכן פסק ., ע"כהרהור מותר, דשרי  מזהירו, וכיון דלא מפרש בהדיא
א"א בועי'    .מ"מ משום עונג שבת, מצוה שלא יחשוב בהם כלל ויהא בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה ד  (דרש ב אות לה יום ה)התשובה  

נוי  שי באלא  חול  ב  כדרכובר  מדדבור של חול אם אינו  דכיון שאסור שהדבור בשבת יהיה כ  שיצא לחדש  )ז(רסי' ש  מבוטשאטש
 .ד מרובה הפסם במקובזה למעשה מצדד להתיר ועיי"ש ש. י"ל דשרי  ,אומרלהיכר כגון שמזכיר שבת קודש על כל מה ש

 מהתורה או מדרבנן ב.  
פ שאינם דומין למלאכה ואינם מביאין לידי מלאכה, ומפני  "יש דברים שהן אסורין בשבת אעשכתב ד(שבת פכ"ד ה"א)    רמב"םבועי'  

לדבר   ' ודבר דבר, לפיכך אסור לאדם להלך בחפציו בשבת ואפיכו'  אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך    ' מה נאסרו משום שנא
 בהן כגון שידבר עם שותפו מה ימכור למחר או מה יקנה או היאך יבנה בית זה ובאיזה סחורה ילך למקום פלוני, ע"כ.

, דנסתפק לומר דאיסור ממצוא חפציך ודבר דבר הילכתא גמירי לה מסיני  (שבת קנ.)  בגליוני הש"סהובא    (סי' קב)  ביראיםועי'  
דמנה לכל הל"ת שהם מדברי קבלה ומד"ס   )כו  -  כה  יותאות  (פמ"ז  בחרדיםאולם יעוי'    יעו"ש.  ,ואתא ישעיה ואסמכיה אקרא וכו' 

שלא לדבר בו "שיחה בטילה" דכתיב ודבר  ו כתב שלא לדבר "בדברי סחורה" בשבת שנא' ממצוא חפציך,, והתלויות בפה ובקנה 
 .קרי לדברים בטלים "חילול שבת", ע"כ. ומבואר דהוי מדברי קבלה   ובזוהר ,וכו'  אמרו דבקושי התירובירושלמי ודבר, 
ממצוא חפציך   )יג  'נ"ח פספישיעיה  (אין זה אלא איסור דרבנן ואסמכוה אקרא    הרמב"ם דלדעת    'שכת(סי' שז מ"ז ס"ק א)    בפמ"גועי'  

נג ודע  )כח(סי'  "צ  הצש  "כמוהיינו טעמא  דבר תורה,    מבואר דהוא  (קנ. ד"ה ודיבור מי אסור)שבת  בשבתוס'  ודבר דבר. ועיי"ש שכתב  
 הוא מילתא דרבנן.  "ודבר דבר"כת' בפשיטות ש(סי' שו על סע' א)  בה"לוב , ע"כ.ה"תשבת מ

 דברים בטלים לדבר  ג.  
דאין    ,וממכרשכת' שמשום ודבר דבר אסור בדברי מקח  באות א'  הנ"ל    "יפירוש רששהקשו על    ד"ה שלא)  קיג:  (שם  וס'בת  יעוייןו

ר"ש בן יוחי הוה ליה אימא    ' לד)ר(פ  בויקרא רבהאלא אומר ר"ת כדאמר    ,"ממצוא חפצך"  זה אסור כמו שכתובנראה לר"ת ד
אמרי'    מימשמע שאין כל כך לדבר בשבת כמו בחול ובירושל  .שתקה   ,אמר לה אימא שבתא הוא  ,סבתא דהות מישתעיא סגיא

וכן    .(לאוין סה)  סמ"גוה  ה"ד)פכ"ד  (הרמב"ם    ,ד"ה ודבר)ברי"ף מב:  (הר"ן  ,  סי' ב)(  הרא"שבטורח התירו בשאלת שלום בשבת, ע"כ. וכ"כ  
היינו שאין בהם זכר לעשיית מלאכה  ד  ב)  (ס"ק  המ"ב  וביאר.  אפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבותד  )סי' שז סע' א(השו"ע  פסק  

 . דאל"ה אפילו מעט אסור , ולעסקים כלל וגם אין בהם דברי גנאי וקלות ראש
ולא מדינא,    שלא לדבר דברים בטלים היינו רק ממידת חסידותבויק"ר ובירושלמי  דמש"כ    ס"ל  רש"יד   (שם אות ב)  הערוה"שוכת'  

א שסיפור שמועות וכיו"ב הוי עונג להם מותר  "שכתב שבנהמובא להלן ונראה דכן תפסו הטור והשו"ע לדינא, וראיה מהרמ"א 
לספרם בשבת כמו בחול וכו', ויל"ע איך הותרה מפני ה"תענוג" לעבור על "ודבר דבר", וא"כ נתיר ג"כ לדבר דברי מו"מ כשיש  

 .להלןבזה  ועי' לרמ"א דהוי ממידת חסידות, וכשיש לו תענוג לא מחמרינן כולי האי, ע"כ.לו "תענוג", אלא ודאי דס"ל 
 בזה מתענג  ד.  

א מתענגים  " אם אותם בנאלא שכת' ד  ,דאסור להרבות בשיחה בטילה בשבת  ראשונים הנ"לה שכת' ע"פ    (סי' סא)  בתרוה"דועי'  
ים לכך, נראה דודאי שרי.  וא שמתאו"ומלחמותיהם וכה"ג, כדרך הרבה בנבכך, כשמדברים ומספרים שמועות מהמלכים ושרים  

דבחורים המתענגים במרוצתם ובקפיצותם, מותר. הא חזינן דאע"ג דדרשו חכמים וכבדתו מעשות דרכיך,    בסמ"ק  דכה"ג כת'
דנפקא לן נמי  יתירה,  שלא יהא הלוכך של שבת כהלוכך של חול, אעפ"כ אם עושה להתענג ולאות נפשו שרי. ה"ה לענין שיחה  

 . (סי' שז סע' א) הרמ"א פסק  וכן, ע"כ. רודבר דב מההיא קרא ממצא חפצך
     חברו   ענג את אומר ל ה.  

המתאספים לספר שמועות הללו, אינם מתענגים    א "שם אמנם ראיתי הרבה פעמים, שמקצת מאותם בנ  התרוה"ד  עוד  כתבו
איסור לאותן שאין מתענגים,    חששכה"ג נראה דיש    ,חבריהם הנאספים עמהןבריבוי שמועות הללו, אלא שעושים כן לרצון  

אבל מי    ,"א שסיפור שמועות ודברי חדושים הוא עונג להם, מותר לספרם בשבת כמו בחולנב(סי' שז סע' א)    הרמ"א ע"כ. וז"ל  
 שאינו מתענג, אסור לאומרם כדי שיתענג בהם חבירו, ע"כ.  

דאותן המספרים אין להם חשק כלל לספר רק שמתכונים למלאות רצון חבריהם בזה    הרמ"א   נר' כוונתד  שכת'  (ס"ק א)  בט"זועי'  
  הפמ"ג וביאר    ע"כ.  ,אם מתכונים שיהיה להם עונג מזה אין חשש דבזה יש גם לו עונג במה שמתענג חבירו  אבל  ,יש חשש איסור 

אין  רק  אלא    דבכה"ג אין למספר צער   ,נג שריודאם מספר רק למלאות רצון חבריו אסור, אבל אם מכוין שיהיה להם ע(מ"ז שם)  
כת'    )ס"ק ו(  מ"בוה בזה שאינו מצטער מלספר ולא צריך שיתענג ממש.. ומבואר מדבריו שהמספר עבור חברו סגי  עיי"ש לו נחת,  

  לט"זציין    )אות ו(  צ"שעהוה  .במה שהם מתענגים אפשר דיש להקל  ואם הוא מתענגדאין לו לעבור על ודבר דבר בשביל חבירו  
והא"ר  המהרש"ל  בשם    (ס"ק כז)  במ"ב  ועי'  ., ע"כמ אפשר דיש להקל באופן שכתבתי "האחרונים לא העתיקו דבריו, ומש  'כתו

 שמ"מ אין שיחה בטילה ראויה ליראי חטא משום דהוי כמושב ליצים. 
 דבר שיש בו צד היתר בשבת   עשה למחר א ו. אומר  

שאם יש בורגנין    ,אמר רב יהודה אמר שמואל מותר לאדם לומר לחבירו לכרך פלוני אני הולך למחר(קנ:)    בשבת איתא  והנה  
  , מאי איריא הוא אפילו לחבירו נמי יכול לומר לך לי לכרך פלוני למחר מהאי טעמא דקאמרד  (ד"ה לכרך)  'התוס   והקשו הולך.  

 (סי' ו)  הרא"ש  כ"כו  .כול לומר לך לי לכרך פלוני למחרלחבירו י  'אפי  "ה דלא נקט שמואל דוקא לכרך פלוני אני הולך דה   "לוצ
שאם יש בורגנין משבעים לשבעים אמה    ופרש"י.  : ד"ה הא)שם(  והרשב"א     הרמב"ןבשם    ה"ג)פכ"ד  (  "מ מה  כ"וכ  סד. ד"ה מותר)(  והר"ן

 , (סד.)  ברי"ףוכן הוא    .במקום שאין שם ההיתר  'י תקנה בשבת מותר לאומרו אפי"בשבת הולך וכיון דדבר שיש לו היתר ע  ' אפי
דבר המותר לעשותו בשבת בעצמו כגון שהם תוך התחום או שיש  שכתב  (ח"ז ני"ב, עו ע"ג)  ו  "ריהו.  (שם)  רא"שב ו  שם ה"ג)(  ברמב"ם

  "א לא וא ,לאו הכימשמע מדבריו דדוקא בשיש בורגנין הוא דשרי הא ש(סי' שז)  הב"י 'בורגנין שיוכל לילך שם בשבת מותר. וכת
ועוד דבהדיא   , לילך ממש מותר היום ' רב יהודה דמותר לומר למקום פלוני אני הולך למחר כיון דאפי מ"לכ מאי ק "לומר כן דא
 . )סע' ח( השו"עוכן פסק  כ בשאין שם בורגנין הוא וכדברי רש"י, ע"כ."דבשאין היתר לילך שם בשבת הוא אע 'משמע בגמ

 היתר בשבת אין בו צד  ז.  
אסור לומר אעשה דבר זה למחר   ,אפילו אין בו אלא איסורא דרבנן  ,דבר שאין לו היתר לעשות היוםשמ"מ (שם) רא"ש ב ועיי"ש

דבר שאין בו צד היתר לעשותו היום, אפילו אם אין בו אלא  שב  סע' ח'   סי' ש"ז ושו"ע  טורב  וכן מצינו   או לומר לחבירו עשה לי. 
וכן    ,שיש לו חוץ לתחום פירות מוקצים, כיון שא"א לו להביאם היום, אסור לומר לחבירו שיביאם לו למחראיסור דרבנן, כגון  

כן לא יאמר  ש  ,ע"פ הרא"ש הנ"להרמ"א  אסור לו להחשיך בסוף התחום כדי שימהר הלילה לילך שם להביאם. והוסיף עליו  
 אעשה דבר פלוני למחר.  

        
 

      
 
 

 

 

 
 

 

אחר    (מה:)  בברכותאיתא    א. אמן  העונה  חדא  תני 
ברכותיו הרי זה משובח, ותניא אידך הרי זה מגונה.  

 .לא קשיא הא בבונה ירושלים הא בשאר ברכות
הא בבונה ירושלים שהיא סוף הברכות הרי   ופרש"י

וערבית,   שחרית  ברכות דק"ש  וכן בסוף  משובח,  זה 
משובח   זה  הרי  בברייתא  דקתני  ברכותיו  כל  ואחר 
אחר גמר כל ברכותיו קאמר. ואחר כל ברכותיו דקתני  

 . הרי זה מגונה בסוף כל ברכה וברכה 
ובב"יויעוי'   דיש    או"ח   בטור  נ"א,  וסי'  רט"ו  סי' 

מפרשים דאחר בונה ירושלים דוקא קאמר [להפסיק  
בן ברכות דאורייתא לדרבנן], ויש מפרשים דה"ה לכל  

 סיום ברכה כעין בונה ירושלים ע"ש. 
אין עונה אמן אחר ברכותיו אלא    -  ס"א)(  השו"עפסק ו

אחר ב' ברכות או יותר שהם סוף ברכות, ונהגו לענות  
וי"א שאין    -  רמ"א הוהגיה    אחר יהללוך וישתבח.אמן  

, וכן  המ"זעונין אמן רק אחר ברכת בונה ירושלים בב
 המנהג פשוט בכל מדינות אלו ואין לשנות. 

ג')    הפמ"גוכתב   ס"ק  נ"א  סי'  עצמו (א"א  אמן אחר  העונה 
הפר"ח   וכ"כ  ליה,  משתקינן  לא  שתוקי  הא  מגונה, 

, הא בעונה בין ברכה וכו', וזה דוקא היכא דאין הפסק
ומברך.  דחוזר  אלא  עוד  ולא  ליה,  משתקינן  לעשיה 

 . (סי' רט"ו ס"ק א') המשנ"בע"כ. והביאו 
יוצר   דברכת(שו"ת כלל ד' סי' י"ט)  בתשובה    הרא"שכתב  וב.  

בנחת,  ציבור  השליח  עם  אומר  היה  וערבית  אור 
וכשהיה מגיע לסוף הברכה היה ממהר לסיים הברכה  
קודם שיסיים החזן ברכתו והיה מכון לענות אמן על  

 בסי' נ"ט.  הטורוהביא דבריו ברכת החזן. 
כתב   שאמר    הטורוכה"ג  ברוך  סיים  דאם  נ"א  בסי' 

 ת החזן. קודם שסיים החזן יש לו לענות אמן על ברכ
שם   הנזכרים,    הב"יוכתב  הרא"ש  נלמד מדברי  דזה 

וגדולה מזו כתב הטור בשמו בסי' נ"ט דכשהיה מגיע  
לענות   לסיים  ממהר  היה  ק"ש  מברכות  ברכה  לסוף 
ברכת   גבי  כן  כתב  שלא  ומה  החזן.  ברכת  אחר  אמן 
ברוך שאמר שימהר לסיים קודם שיסיים החזן, נראה 

אד שחייב  הרא"ש  קאמר  דלא  כן,  משום  לעשות  ם 
אלא שהוא היה נוהג כך, אבל כל אדם הרשות בידו,  
אם ירצה למהר לסיים יסיים, ואם לא ירצה למהר לא 
ימהר. ומ"מ כשמסיים קודם החזן יש לו לענות אמן  

 באופן אחר].   שכת'סי' נ"א ס"ק ג'    בא"א [וע"ע    אחריו.
כתבוכ ס"ב)  שו"עבנא  לדי  הרא"ש  נ"א  סיים    -  (סי'  אם 

 ברוך שאמר קודם שסיים החזן עונה אחריו אמן. 
אבל אם    -קודם שיסיים החזן  (ס"ק ב')    המג"א וכתב    ג.

עם החזן בבת אחת לא יענה אמן דהוי עונה אמן  סיים  
לא מקרי עונה אמן    אחר ברכותיו. ולכאו' נראה דזה 

אחר ברכותיו כיון שעכ"פ הוא עונה על ברכת הש"צ,  
אעשה   סיים  וומה  דאם  נ"ל  ומ"מ  זקן,  הורה  כבר 

הרבה  דהא  אמן,  עונה  הש"צ  עם  ודכוותיהו  ישתבח 
עצמו,   ברכת  אחר  אמן  עליהם  דעונה  ס"ל  פוסקים 
מ"מ   היכי  נהיגין  לא  דאנן  ואף  רט"ו,  בסי'  כמ"ש 

זן סיים ברכה אחרת והוא בכה"ג שרי. וה"ה אם הח 
 אמר ברכה אחרת, מותר לענות אמן. 

ונראה מכאן שאם בירך  (סי' נ"א)    -כתב    היד אהרוןאולם  
ברכתו   הוא  וכשסיים  דבר,  איזה  על  אחרונה  ברכה 
בירך חבירו על דבר אחר, שאינו יכול לענות אמן, דהוי  

ב')  כעונה אמן אחר ברכותיו. אבל ראיתי למג"א   (ס"ק 

ר  אם החזן סיים ברכה אחרת והוא אמשכתב וה"ה  
לחלק   נראה  אין  ולי  אמן.  לענות  מותר  אחרת  ברכה 

והכל   ,בין ברכות שוות לכשאינן שוות לדעת הרא"ש
 נראה כעונה אמן על ברכותיו. 

דאי כוונת המגן אברהם   'שכתס"ק א')  (ר  "במאמויעוי'  
ברכות   כמו שהבינו היד אהרון ודאי דעתו צ"ע דמ"ל

שוות או אינם שוות, אי אמרינן דכל שסיים עם החזן 
בשווה מחזי כעונה אמן אחר ברכותיו כך הוא באינם  
 שוות כמו בשוות, ע"ש מה שנדחק לבאר דברי המג"א. 

אם החזן סיים ברכה   -(סי' נ"א אות ג')  כתב    ברכ"יהאולם  
אחרת והוא סיים עמו ברכה אחרת, מותר לענות אמן,  

   ודלא כהיד אהרון שחלק עליו.   "לא, וכן נכ"כ הרב מג"
פלוגתתם  ובביאו דטעמא    , נ"להיה  ר  ס"ל  דמג"א 

ם מסיים עם החזן, אינו  אדהשו"ע דאין לענות אמן  
אחר ברכת עצמו, דא"כ    "דמחזי כעונה אמן"משום  

 משיעורי הרה"ג הרב יוחנן בֹורגר שליט"א
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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י אמר שמואל מותר לאדם לומר לחבירו לכרך פלוני אני הולך למחר. "הא דאמר רד  ' שכת  (שם)  א "רמב"ן וברשבב  עי'אלא ד 
דמשמע מדבריהם   ס"ק יא)שם  (  המ"א   'וכת  .(פכ"ד ה"ג)"מ  המפירוש לשם אני הולך בא עמי, דאי לא מאי קאמר פשיטא. והביאם  

אסור לדבר עם שותפו  ד'  ת שכ  הרמב"םמל'    ן משמעוכ  ,דאם אמר דבר זה אעשה למחר אפי' בדבר שאין היתר לעשותו היום שרי 
ן  וכ  . עץ ומתחשב מה יעשו אבל לדבר דבר זה אעשה שריימשמע דוקא כשמתי  . מה ימכור או יקנה למחר או היאך יבנה וכו'

נ"ל דהב"י  ביאר  ו  ,אינו יכול לומר אני חפץ לרכוב למחר כי אינו יכול להשכיר בשבת ע"כד  רוקח הבשם  שכת'    )סי' שז(  בב"י  משמע
  , רמ"אה אבל דעת הרא"ש לאסור כמ"ש  ,  משמע דבלא זה שרי  ,)ב"יה (  כ"דע  ,כן כדי שיזמין לו סוס לרכוב עליו מיירי   ולמר  באש

   וא"כ אסור לומר אני ארכוב למחר רק יאמר אני הולך וכן כששואל אותו ישאל אותו אם ילך למחר.   ,ס"ל כן  המ"מ  ואפשר דגם
אף  ד  )שם( 'תוסה מ הוכיח  פמ"ג ה וכן  . , עיי"ש)ד"ה מה(שבת קנ.  תוס'הדאם נימא דשרי בכה"ג תיקשי קושית   הקשה  (אות ב) והא"ר

 היום, וכל שכן חשבונות דאית טעמא דיכתוב, ע"כ. בינו לבין עצמו אסור לומר אעשה למחר מה שאסור 
בריש הסימן כתב    שו"עוכן ה   לא כהמ"א,מצדד ד  בפמ"גוכן    ,המ"א  סתרו את דבריר  "א"ר ובמאמשהכת'    (ד"ה וכן)  הבה"לו

ש בביאור הגר"א דמשמע  "ועיי (ועי' להלן מש"כ הלבו"ש לייישב שאלה זו),   דאסור לומר דבר פלוני אעשה למחר והוא כהרא"ש
  , ע"כ.)ם ש( ' ג"כ הא"ר דאל"ה תשאר קושית התוס ' וכעין זה כת 'דכן מוכח מהגמ ' לדינא וכתלזה שהוא מסכים 

 דבר שכבר מתוכנן לדבר על    –   מה בכך ל  ש   ים דבר ח.  
 (שם)   בלבו"שעי'  דאלא    מותרת.תועלת    ה דהאמירה גרידא כיון דאין בדס"ל להמתירים    )המ"א בדעת  (ביאר    במחצה"ש  הנה ו

ואפשר    ,שון הטור דאסור לומר אעשה למחרלדא"כ איך העתיק המחבר בסעיף א'    המ"א שכת' בדעת הב"י דשרי,על    שהקשה 
דהב"י מחלק בין אומר אעשה דמשמע שמכין א"ע לעשות ובין אומר אני חפץ לעשות דאין במאמר זה רק סיפור שהוא חושק  

אבל המ"א אין רצונו בחילוק זה לכן כתב דהרא"ש    ,ובזה אין סתירה מהרא"ש   ,בדבר אבל עדיין אינו יודע אם יעשה או לא 
גווני, ע"כ אומר    םוא  .אסור לכו"עבכה"ג  שמשמע שמכין עצמו למחר ד  "אעשה למחר"אומר  כשד יוצא מדבריו    .אוסר בכל 

 .ראסו  םהאופני  לפי הרמ"א שנילהלכה ודעת המ"א דראשונים. מח' הוי  מסופק בדבראבל אכתי   ,שברצונו לעשות כך
מתוכנן    ברכדבר ש  שמדבר על  כגון  ,אין משמעות שמכין עצמוו  הכנה   י"ל דהיכן שאומר אעשה למחר אלא שבדבריולפי הנ"ל  ו

  בפרט כשמתענג בהם דשרי בכל גוונא. ו  ,כנ"ל  שאם אינו מרבה בהם מותר   של מה בכך  םדבריכאין זה אלא  ד   ,שרי   , מראשלגמרי  
כל מודים דאם לא  ה דכת' דלעולם אין כאן מח' (דלא כהבנת המ"א)  ש  (אות כד)  ערוה"שב  וכן מצינו  ואפשר דכו"ע יודה בזה.

האם    "בכי מי שילך וידבר לעצמו אעשה עסקים גדולים אקנה בתים וכיוצד  תועלת לא שייך בזה ממצא חפצך ודבר דברלאיזה  
דקדקו חז"ל לומר מותר לומר לחבירו לכרך פלוני  ולכן  ,זה הוא ממצא חפציך ואין זה רק דברים בטילים ודברים של מה בכך

והרמב"ן והרשב"א פירשו הדבר שאומר לו בא עמי    .אלא דכשאומר לעצמו הוה מילי דכדי  ,ולמה אמרו לחבירו  , אני הולך למחר
  והעיקר תלוי בהכוונה אם כוונתו לשיחה בטילה בעלמא הוה כדברים של מה בכך ואם אומר כלומר דהוה כאומר לו בא עמי  

"ע שכתבו הלשון שהבאנו וה"פ שאומר לחבירו  ווזהו כוונת הטש. לחבירו למען ידע חבירו מזה אסור אם אין היתר בשבת עצמו
 , ע"כ. אני הולך למען תדע מזה וכן אם פירש לו מפורש לך עמי

בתחלה דאסור    השו"ע   כ"קאי על מש  ,"וכן לא יאמר אעשה דבר פלוני למחר"הרמ"א    "כדמש  ר ביאש(ס"ק לו)  במ"ב  אולם עי'  
 , יעץ עמו הוא דאסור כיון שיש לו צורך בדבורויוקמ"ל דלא נימא דדוקא כשמדבר עם חבירו ומת  ,לומר לחבירו שיביאם לו למחר

קמ"ל כיון דהוא דבר האסור לעשות בשבת אף כשמדבר בינו לבין עצמו מקרי    ,אבל לדבר בינו לבין עצמו שאין לו צורך בכך שרי
  . מלאכה אם יש בהם משום    שיעשה למחר  לומרדברים של מה בכך אסור  שמשמע שאף    ר חול ואסור וכנ"ל בריש הסימן, ע"כ.דבו

נמצא מתכנן בדיבור  אלא דאכתי י"ל דהמ"ב מיירי כשאומר בינו לבין עצמו אעשה למחר, דאע"פ שאין לו צורך לאמרו מ"מ הרי  
  או   ,טיסרככגון טיסה למקום פלוני כשכבר תיכנן וקנה את ה   ,בר מתוכנן מה שיעשה למחר, אולם בגוונא שמדבר על דבר שכ

ד"ה   (רסי' שז  א"א מבוטשאטשמהוכן נראה    . דהוי כמלחמות שכבר היו דשרי כנ"ל  אף המ"ב יודה אפשר ד  מער"ש  טיול מאורגן 

שכת' שנראה שמותר לומר על פלוני שיעשה מלאכה פלונית למחר, כי מה שאמרו שאסור לומר אעשה למחר מלאכה  )אעשה למחר
הנעשה בוזה נגד המצווה שיהיה כאלו כל מלאכתו עשויה  באמירה שגורמת עשיית מלאכה ממש,  פלונית משמע קצת דדוקא  

 עיי"ש.  והוי כסיפור מלחמות שעברו, אחר שבת,
 מצוה  דבר לומר אעשה  ט.  
  ק , ע"כ. וכן פס כו'  וא"ר אלעזר פוסקין צדקה לעניים בשבת  , חשבונות של מצוה מותר לחשבן בשבתשאמרו ד  (ה.)  בכתובות  ועי'

לפקח על עסקי רבים בשבת, ומשדכין על התינוקת ליארס  וכו'  פוסקין צדקה לעניים, והולכין לבתי כנסיות  ד  (פכ"ד ה"ה)  הרמב"ם
 .  )סי' שו סע' ו( בטשו"ע וכן הוא וללמדו אומנות, ע"כ.ועל התינוק ללמדו ספר 

שבת לא יאמר אדם נישן כדי שנעשה מלאכתנו במוצ"ש, שאסור לומר למחר אעשה, ואפי'  דבשכתב  (סי' רסו)    בספר חסידיםעי'  
המ"א   ע"כ. וכן פסקחפץ לכתוב תורה, מפני שמראה מה שישן ונח בשבת שעושה בשביל החול, אלא יאמר ננוח כי שבת היום,  

 .  (שם ס"ק ד) המ"בע"פ דברי הס"ח דלא יאמר בשבת נישן כדי לעשות מלאכתנו בערב. והביאו  (סי' רצ)
שבדבור לחוד איכא משום הכנה אע"פ שאין בו משום תיקון, או דלמא הכא אסר כי גרע טפי מחמת  לס"ח    ויש לדון האם ס"ל 

 שעושה מעשה וע"י דבורו מגלה שאין שינתו אלא הכנה למוצ"ש. ודלמא אין לאסור בזה משום "הכנה" אלא משום "ודבר דבר".
לצורך מחר אף כשכוונתו לצורך מצוה, אבל אם אומר להדיא שיישן לצורך מצוה    ובאמת מהס"ח משמע שאסור לומר שיישן

על הס"ח שם שכתב נמי    בפירוש הקדמון שרי. ולפי"ז מבואר דאיסור האמירה אינו משום הכנה אלא משום ודבר דבר. שו"מ  
שהס"ח משום ודבר דבר אתיא עלה, דאין    דס"ללהלן  דאם אמר נכתוב למחר תורה שהוא דבר מצוה אינו אסור. ולשיטתו אזיל  

 . איסור ודבר דבר לצורך מצוה, אבל הכנה אסורה אף לדבר מצוה 
ע"פ הס"ח הנ"ל דאפי' דבר מצוה אסור    מטעם איסור "ודבר דבר" אתינן עלה, שהרי כתבשמבואר ד  (סי' שז ס"ק א)מ"א  ב  ויעויין

 על הס"ח.  בפירוש הקדמוןלומר שיעשה למחר. מוכח שלמד דברי הס"ח דמשום איסור ודבר דבר אתינן עלה. וכן הוא 
שתמה על המ"א שהרי הספר חסידים מיירי כשאומר נישן כדי לכתוב ספר תורה למחר, דאז  (סי' שז אות א וסי' רצ)  בא"ראלא דעי' 

נוג השינה בשביל כבוד שבת, אבל אומר שיעשה מצוה למחר מנלן, ואדרבה משמע בסי' ש"ו סעיף ו' דבחפצי שמים מותר  אין תע
   .(סוף אות ב) הערוה"ש. וכן נקט  (שם אות א) ר"והמאמ (שם אות א) הברכ"ילדבר בשבת, ע"כ. וכן פסקו 

צ"ל: לא יאמר כו' כדי שנעשה מלאכתנו במוצ"ש, מפני  כתב ליישב דברי המ"א דיש טעות סופר בס"ח וכך  (שם)    והמחצה"ש
שמראה מה שישן כו' בשביל החול, אלא יאמר ננוח כי שבת היום, ואסור לומר אעשה כך ואפי' חפץ לכתוב ספר תורה. ובזה 

ר שיעשה  אתיא הכל על נכון, ע"כ. ולפי דבריו נמצא שאף לפי המ"א הס"ח אוסר לומר שיישן לצורך מחר משום הכנה, ואף לומ
תירץ דשאני האי דסימן ש"ו דיש צורך בדבורו היום, ופה מיירי    (שם ס"ק א)  והתוספת שבת  מצוה למחר אסור משום ודבר דבר.

דאין צורך בדבורו היום. מיהו אם מתיירא שמא יתרשל בדבר שרי לזרוזי נפשיה דהוי כנדר. אלא דלכאורה צ"ע דחשבונות של  
 .  (א"א ס"ק א) הפמ"ג  קטבדרך זה ניכים להיום. ומצוה שרו אע"פ דלכאורה אינן צר

דלא כהמ"א (וכתב דמ"מ נכון להחמיר כשאין צורך לזה ו  ,פסק דאין בדיבור של מצוה משום "ודבר דבר"(ס"ק א)    המ"בולמעשה  
משום  בדבורו היום, ואם מתיירא שיתרשל בדבר אז לכו"ע שרי לזרוזי נפשיה). ולפי"ז יוצא דס"ל שהטעם של הס"ח לאסור הוא  

לצורך חול, והטעם לאסור ע"כ הוא משום זילותא דשבת (ולא משום הכנה שהרי מבואר לעיל שבשינה   היאשמגלה ששינתו  
 גליון רס"ה.  בשמעתא עמיקתא  בזה  עוד   ועי' ליכא הכנה כי סוף סוף נהנה בשבת ובדבור לחוד נמי ליכא משום הכנה כנ"ל).

 
על   לדבר  אסור  וכן   .מקח וממכרשל  דברים  על  בשבת  לדבר    רואס  כן  , ועליהא דבור של שבת כדבור של חולש  חכמים  אסרו  א'
  צד היתר   בדבר  . אולם אם יש כגון שאומר אסע (ברכב) למחר למקום פלוני   , לעשותם בשבתאופן שיהיו מותרים  רים שאין  בד

אף בשבת    לשם  יש אופן המותר ללכתמחמת שמותר,  פלוני אע"פ שהוא מחוץ לתחום  למקום  למחר    שילך  שאומרכגון    ,בשבת
ועכ"פ המיקל יש    , ן איסורשאיי"ל    , ומאורגן מערב שבת  אם הדבר כבר מתוכנן ב'    . בת שב  ערמ  עירובי תחומים   מערבאילו היה  

שבת, מצוה  משום עונג  אלא ש  ,להרהר בהם  מ"מ מותר,  של מקח וממכר  בעניניםשאסרו לדבר  אף על פי  '  ג  לו על מי לסמוך. 
  ירושו דברים בהם. ודברים בטלים פ  אסור להרבותמ"מ ו  בשבת,   ם דברים בטלים אינם אסורי  י דיבור  'ד  שלא יחשוב בהם כלל.

אין בהם דברי גנאי  שבתנאי  וזה    ,שמועות מהמלכים ושרים ומלחמותיהם כגון    שאין בהם זכר לעשיית מלאכה ולעסקים כלל
אולם מתענג בזה שחברו    ,. ואם הוא אינו מתענג בהםכי עונג הוא לו  אלו רשאי לדבר עליהםכם מתענג בדבורים  א ו  .וקלות ראש 

אין בדיבור    ' ה  ומ"מ אין שיחה בטילה ראויה ליראי חטא משום דהוי כמושב ליצים.   השומע אותו מתענג יש מקום להקל בזה.
 . ודאי מותר, ואם מתיירא שיתרשל בדבר בשבתמ"מ נכון להחמיר כשאין צורך לזה בדבורו ו ,של מצוה משום "ודבר דבר"
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הש"ץ בחזרת  'כתר'  על    -  קדושת  להקשות  "ואין 
כתר   מעלה  קדושת  המוני  לך  יתנו  'כתר  שאומרים: 

לך   קדושה  כולם  יחד  מטה,  קבוצי  ישראל  ועמך 
בחולין   אמרינן  והא  כן,  לומר  אפשר  ואיך  ישלשו', 
שמקודם   עד  שירה  אומרים  המלאכים  דאין  (צ"א:) 
ואיך   שם,  קאי  דקדושה  ואשירה  ישראל,  יאמרו 
אומרים יחד כולם קדושה לך ישלשו. דיש לומר דכיון  

ישרא קדושה  דכבר  בשחרית  אמרו  במוסף    -ל  לכן 
 יכולים לומר עם ישראל ביחד". 

ראשי    - הוא  ו'איה'  כבודו',  מקום  'איה  "ואומרים 
תיבות של זכור את יום השבת (פרי עץ חיים), דבשבת  
השבת   למי שמקדש  הקב"ה  של  אצלנו מלכותו  ניכר 

עם המלאכים שמרגישים    'כראוי, ועומדים במדרגה א
כי   כבודו',  'איה מקום  שואלים  ולזה  גדולה,  קדושה 

   ".'את זה לא משיגים, כי אין קץ לקדושתו ית 
בקדושה ישראל'  'שמע  אמירת  "ואומרים    -   טעם 

בקדושת מוסף 'שמע ישראל', מפני שפעם אחת נגזרה  
שמע   אומרים  והיו  קריאת שמע,  שלא לקרות  גזירה 

שבטלה הגזירה תקנו חכמים  ישראל בכל קדושה. וכ
שיתפרסם   לזכרון,  במוסף  להשאירה  הדור  שבאותו 
אבל   שמע,  קריאת  אין  דבמוסף  כיון  לדורות,  הנס 
בשחרית כבר אמרו קריאת שמע כתקונה. (אור זרוע  
מתיבתא)".  ריש  שלום  שר  רב  בשם  נ'  סימן    הגדול 

 סי' רפ"ו ס"ג)  ה"ש(ערו
  

 קודש"נערך על ידי מח"ס "עבודת שבת 
 
 

דא"כ מה לי אם סיים    ר"שפיר קשיא קושיית המאמ
ון דאף  הש"צ אותה ברכה או ברכה אחרת, אלא דכי

אחר  אמן  עונה  ממש  הוי  ברכה  אותה  בירך  הש"צ 
, דהא הוא והש"צ ברכו מלשון המג"א]  ' [וכנר  ברכותיו

וע"כ הקשה המג"א  ומש"ה הוא מגונה.  אותה ברכה,  
דהא מ"מ אינו עונה אמן על ברכת עצמו אלא על ברכת  

דמ"מ בכה"ג    העלה   מש"ה ו   וא"כ אינו מגונה.  החזן,
דהא    ,מברך ברכה אחרת ל"ש כלל ההיא דינא   שהש"צ

 רך.יא על ברכה שבלעונה אמן על ברכה אחרת ו
דעונה  דהיכא  ודאי  דזה  הבין  מרדכי  המאמר  אולם 
אחר  אמן  עונה  מקרי  לא  הש"צ  ברכת  על  אמן 

החזןותיוברכ ברכת  על  עונה  דהא  דטעם    .,  וע"כ 
אמן   לענות  הואהאיסור  החזן  עם  משום    כשמסיים 

ד  "דמחזי" עצמו,  ברכת  אחר  אמן  אחר  הא  כעונה 
ואי משום דמחזי איתינן    . ענה אמן  ברכת עצמושסיים  

או    ,עלה  הברכה  אותה  בירך  הש"צ  אם  לי  מה  א"כ 
אחרת אמן אחר   ,ברכה  מחזי שפיר שעונה  הא מ"מ 
 . כאשר ענה אמן אחר שסיים ברכתו ברכת עצמו
  דכתב דאם סיים עם (סי' נ"א ס"ק ב')    במשנ"באולם יעוי'  

אחר   אמן  כעונה"  "דנראה  אמן  יענה  לא  החזן 
 ברכותיו. ואפ"ה נקט לדינא כדברי המג"א. 

מקום    ד. היה  האחרונים,  בזה  דנח'  מאחר  ולכאו' 
לא יענה אמן אחר ברכת  עדיף, ומספק וא"ת לומר דש

ב אפי'  יירחבירו  שסיימו  כל  אחרת,  ברכה  ד  ח ך 
ציבור אולם  הברכה.   הזמירות    בשלמי  משפטי  ס"ז  (דף 
שלדעת  וביאוריהן)   כיון  דעתו  דלפי  המגיה  הרב  כתב 

וכן הוא בודאי פשט דברי   חייב לענות אמן,  הברכ"י 
גדול  לא יענה  המג"א, לפ"ז אין ספק שלפי דעתם אם  

ולדעת  אמנים, ה של ביטול מנשוא, כנודע עונשו  עונשו 
הסובר דלא יענה אינו אלא משום דמחזי כעונה אמן  

ר ברכותיו, וזה אינו כ"כ איסור גדול, ואינו אלא  אח 
ברכותיו   אחר  אמן  דעונה  פר"ח  הרב  וכמ"ש  מגונה, 
כל  א"כ  ליה,  משתקינן  לא  שתוקי  אבל  הוי  מגונה 
ואפי'   יענה אמן מפני הספק של חומר ביטולו,  כה"ג 

(סי'    קשר גודלוציין לדבריו הברכ"י בספרו    גנאי ליכא.

 (סי' נ"א ס"ק ג').  נ"בהמשוכן הכרעת  .ז' אות כ"ז)

אם בירך ברכה, וחבירו סיים עמו את   - העולה לדינא 
אותה הברכה, לא יענה אמן אחר ברכת חבירו. אולם  
אחרת  ברכה  עמו  סיים  וחבירו  ברכה  בירך  אם 

יכול לענות אמן על ברכת חבירו  הסכמת האחרונים ד
, כבברכת כל שאין בזה משום הפסק בין ברכה לעשיה [

אשר  ברכת  אם בירך    - . וכגון  ובברכת הנהנין]המצוות  
לא    ,ברכת אשר יצר  באותו הזמן ואף חבירו סיים    ,יצר

אולם אם סיים ברכת אשר    .יענה אמן על ברכת חבירו
בורא פרי העץ ברכת    באותו הזמןוחבירו סיים    ,יצר

 , רשאי לענות אמן אחר ברכת חבירו.וכיוצ"ב
י  " ע ב  ת כ  נ

א  ט" י שלי ל ו פל ן  ג שמעו  הרה"
ם  י מ ו ד א ה  ל ע מ ת  י ד ר ח ה ה  ל י ה ק ה ץ  " ו  מ
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