
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיג עמוד א
שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול. וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה  -וכבדתו מעשות דרכיך, וכבדתו 

חפציך אסורין, חפצי שמים  -שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול. ממצוא חפצך  -מכבדותי. מעשות דרכיך 
 מותר. -אסור, הרהור  -דבורך של שבת כדבורך של חול. דבור שלא יהא  -מותרין. ודבר דבר 

 תוספות מסכת שבת דף קיג עמוד ב
פי' בקונטרס כגון מקח וממכר ואין נראה לר"ת דהא כבר נפקא ממצוא  -שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול 

תעיא סגיא אמר לה אימא חפצך אלא אומר ר"ת כדאמר בויקרא רבה ר"ש בן יוחי הוה ליה אימא סבתא דהות מיש
 אמרי' בטורח התירו בשאלת שלום בשבת. 'שבתא הוא שתקה משמע שאין כל כך לדבר בשבת כמו בחול וביר

 תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק טו
שבת לה' שבות כה'. מה הקדוש ברוך הוא שבת ממאמר. אף את שבות ממאמר. מעשה בחסיד אחד שיצא  ר"אא

פירצה אחת וחשב לגדרו במוצאי שבת אמר הואיל וחשבתי לגדרה איני גודרה עולמית.  לטיול בכרמו בשבת וראה שם
מה פעל לו הקדוש ברוך הוא זימן לו סוכה אחת של נצפה ועלת לתוכה וגדרתא ממנה היה ניזון וממנה היה מתפרנס 

מי לאימיה משתעיא כל ימיו. אמר רבי חנינא מדוחק התירו לשאול שלום בשבת. א"ר חייא בר בא רשב"י כד הוה ח
 סגין הוה אמר לה אימא שובתא היא.

 דיני שבת התלויים בדיבור -יא -ילקוט יוסף שבת ב הערות סימן שז, סעיפים א
והטור והשלחן ערוך ריש סימן שז תפסו כשתי הדיעות הנ"ל שכתבו ודבר דבר שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך 

ר או סחורה פלונית אקנה למחר וזה כפירוש רש"י ואפילו בשיחת של חול הלכך אסור לומר דבר פלוני אעשה למח
וכן כתב בערוך השלחן )סימן שז אות ב'(, והוסיף, דנראה שתפסו דברים בטלים אסור להרבות וזה כשיטת התוספות. 

העיקר לדינא כדעת רש"י, ומה שאמרו במדרש ובירושלמי, זהו ממדת חסידות שראוי לכל אדם לעשות כן לכבוד 
. וראיה לזה מדברי הרמ"א שכתב, ובני אדם שסיפור שמועות ודברי חידושים עונג הוא להם, מותר לספרם שבת

בשבת כמו בחול. אבל מי שאינו מתענג אסור לאומרם כדי שיתענג בהם חבירו. ועל כרחך צריך לומר דאינו אסור 
ר דבר למי שמתענג בדיבור של חול מעיקר הדין דאי לאו הכי איך התיר למי שמתענג בכך, אטו נתיר איסור ודב

בשבת, אלא ודאי דהעיקר פירוש ודבר דבר היינו כפירוש רש"י, ופירוש התוספות היינו לחומרא וחסידות, ולכן 
ואמרו כי מחלליה גם בספר חסד לאלפים )סימן שו( הביא מהזוהר הקדוש שהחמיר בזה מאד,  שרינן למי שמתענג.

שבת. וממקומו הוא מוכרח, שהרי כתיב וביום השביעי תשבות כי ששת ימים נאמר על מי שמדבר דברים בטלים ב
 וגו', וביום השביעי שבת. נמצא שציונו יוצרינו לשבות כשביתתו, והוא שבת מדיבור, דכתיב בדבר ה' שמים נעשו,

השרידים. ואוי לדור שכך עלתה בימיו, שהרבה איסורים חמורים נעשו כהיתר גמור לרבים מעמי הארץ, וגם איזה מ
וה' הטוב יכפר בעד, כי נשתכחה תורת איסורן מישראל. וגם זה כא' מהן, שומר נפשו ישמור פיו ולשונו מלדבר בשבת 
דברים יתרים, והמחמיר שלא לדבר אפילו ההכרחי, כי אם בקיצור ובלשון הקודש ורמז לחכם תבא עליו ברכה. ונהי 

שים עונג הוא להם יש אומרים שמותר להם לספרם, מכל מקום שעל פי הדין בני אדם שסיפור שמועות ודברי חידו
לא טוב הדבר, ואם בחול גדול עון איסור דברים בטלים, והרי זה מושב ליצים, על אחת כמה וכמה בשבת קודש. ועל 

בר שמצטער בו, או כל פנים מי שאינו מתענג אסור לספר כדי שיתענג חבירו, וכל שכן שאסור לספר לחבירו איזה ד
 .צער את חבירושמ

 פלא יועץ ערך שבת
בא ישראל קדושים, שומרי שבת קוראי ענג, אמנם גדול הכאב על שתים אשר ובא דרותהלות לאל יתברך, ר והנה

ל בשבת, ורחמנא אמר ודבר דבר. וסמיך לה )שם יד( אז תתענג על והיו בעוכרנו, כי יש מי שלא נזהר מלדבר דברי ח
תתענג על השם, ואת צמח דוד מהרה יצמיח. והמון העם לא ידעו ולא יבינו ולא יאמינו ה', כי אם תשמר הדבור אז 

ל בשבת חשוב חלול שבת, והדבר מכרע ממקומו, שהרי כתוב וביום השביעי תשבת כי ששת ימים ושהמדבר דברי ח
כתיב בדבר ה' וכו' וביום השביעי שבת, נמצא שצונו יוצרנו שנשבת כמו ששבת הוא, והוא לא שבת אלא מדבור ד

 שמים נעשו:
 תניא קונטרס אחרון על כמה פרקים

ולהיות מחמת חלישות הדור אין כח בכל אחד ואחד להתענות כראוי לו. לזאת עצה היעוצה כמארז"ל כל השומר 
שבת כהלכתו מוחלין לו על כל עוונותיו. כהלכתו דייקא. לכן מוטל על כל אחד ואחד להיות בקי בהלכתא רבתא 

ם יזהר מאד שלא לשוח שום שיחה בטילה ח"ו. בהיות מודעת זאת לי"ח כי בכל המצות יש פנימיות לשבתא. וג
וחיצוניות וחיצונית מהשבת הוא שביתה מעשיה גשמיית כמו ששבת ה' מעשות שמים וארץ גשמיים. ופנימית השבת 

זכור. ובחי' שמור בפנימיות היא הכוונה בתפלת השבת ובת"ת לדבקה בה' אחד כמ"ש שבת לה' אלקיך וזו היא בחי' 
היא השביתה מדיבורים גשמיים כמו ששבת ה' מיו"ד מאמרות שנבראו בהם שמים וארץ גשמיים כי זה לעומת זה 

 כו':
 תולדות יעקב יוסף קונטרס אחרון

א(. והקשה. והעולה, שלפעמים  עוד שמעתי ממורי ביאור גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה )שבת קכז
 הכנסת אורחים הוא ביט]ו[ל תורה או ספורי לה"ר וכו', מ"מ גדולה הכנסת אורחים.

 פסקי תשובות אות ד



ואם מתכוין לענג אורח שירגיש בטוב ובנעימים ואין האורח בר הכי להתענג דווקא בדברי תורה הרי זה כלדבר מצוה 
וב רחוקים ליהדות וכן כל איש אשר זקוק ומצפה לדבר חיזוק ועידוד וביותר ורשאי להרבות בדיבורים ובכלל זה קיר

לבני ביתו וקרוביו וידידיו וכל שכן לעודד ולחזק אנשים קשיי יום ונדכאים או חולים ולשוחח עמם על דא ועל הא 
 .רוחלבם מטרדתם ודאגתם ודאי מצווה קא עביד וביותר בשבת שאסור להיות בעצבון ובשברון  כדי להשיח

ומכאן לימוד זכות גם לאנשים אשר אינם בני תורה ונשים וקטנים אשר אינם נזהרים במיעוט שיחה בטילה בשבת 
כי בחסרון הדיבור יבואו לידי עצבון ושברון רוח ויצא שכרם בהפסדם כי העצבות אסורה בשבת ושבת לעונג ניתנה 

 .ולא לצער
 אסעיף  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז

שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול; הלכך אסור לומר: דבר פלוני אעשה למחר או סחורה פלונית  :ודבר דבר 
אקנה למחר, ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות. הגה: וב"א שסיפור שמועות ודברי חדושים הוא עונג 

 .רם כדי שיתענג בהם חבירולהם, מותר לספרם בשבת כמו בחול; אבל מי שאינו מתענג, אסור לאומ
 משנה ברורה סימן שז ס"ק א

ודוקא אם הוא דבר שאסור לעשותו בשבת ואפילו אם הוא רק איסור דרבנן. יש שכתבו דאפילו  -)א( אעשה למחר 
דבר מצוה כגון כתיבת ס"ת וכה"ג אסור לומר אעשה למחר אבל בא"ר וכן במאמר מרדכי וברכי יוסף חולקים 

ל לדבר מצוה שרי ומ"מ נכון לכתחלה להחמיר כשאין צורך לזה בדבורו היום ואם מתיירא עליהם וסוברים דכ
שיתרשל בדבר אז לכו"ע שרי לזרוזי נפשיה דאמירה לגבוה הוי כנדר ]שם בתו"ש[. אסור לעכב האינו יהודי בשבת 

הא"י בשבת כדי שיבין בשביל החוב דזהו הכל בכלל ממצוא חפצך אבל יכול לומר אח"כ בחול לשופט מדוע לא עכבת 
ויעכבנו לשבת הבאה כשיזדמן לו ובתשובת הב"ח סימן קמ"ו מתיר מי שיש לו חוב אצל האנס ובשבת נודע לו שהוא 
ילך מן העיר ואפשר שלא ישוב עוד מותר לילך בשבת לקבול עליו אצל השר שיפרענו דבמקום פסידא לא גזרו. אינו 

שהיה חייב לו יוכל לומר להשופט שיקבל ערבות מאינו יהודי ויניח  יהודי שהיה תפוס אצל השופט בשביל יהודי
התפוס אבל לא יאמר לו שיכתוב בערכאות ]אחרונים[. כתב בא"ר סימן רמ"ד אם אינו יהודי חייב לו וירא שמא יסע 

 נים[:בשבת יכול להתראות אליו כדי שיתן בשבילו לחבירו הא"י. ואסור לעכב נכסי ראובן ביד שמעון בשבת ]אחרו
היינו שאין בהם זכר לעשיית מלאכה ולעסקים כלל וגם אין בהם דברי גנאי וקלות ראש דאל"ה  -)ב( דברים בטלים 
 אפילו מעט אסור:

 ואסור לספר בשבת איזה דבר שמצטער בו: -)ג( עונג להם 
ושינה מבואר בסימן ומ"מ יזהר מלהמשיך הרבה בזה דאף בדבר שהוא עונג גמור כמו אכילה ושתיה  -)ד( מותר וכו' 

ר"צ דאין להמשיך הרבה דלאלו שאינם עוסקים בתורה בימות החול ניתן שבת עיקרו לד"ת ואפילו לת"ח היגעים 
 בתורה כל ימות השבוע ג"כ איתא באחרונים שלא ירבו בו יותר מדאי משום בטול תורה:

 ואם הוא מתענג במה שהם מתענגים אפשר דיש להקל: דאין לו לעבור על ודבר דבר בשביל חבירו -)ו( כדי שיתענג
 שערי תשובה סימן שז

]א[ אעשה. עבה"ט ובא"ר חולק דלדבר מצוה מותר וכן נראה דעת הבר"י ומ"ש בשם שו"ת הב"ח עיין בשאילת 
שאסור לקרות בספר בשבת כדי להכיר מקום הצריך הגה להגיה אותו  יעב"ץ סי' קס"ב כה"ג וכ' בר"י בשם רדב"ז

 למחר, אבל אם מכוון לקרות ואם ימצא טעות יגיה למחר מותר:
 סעיף טז שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז

אף מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כגון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת; ו
בחול אסור משום מושב לצים )תהילים א, א(, ועובר משום אל תפנו אל האלילים )ויקרא יט, ד( לא תפנו אל 
מדעתכם; ובדברי חשק, איכא תו משום מגרה יצר הרע; ומי שחיברן ומי שהעתיקן, וא"צ לומר המדפיסן, מחטיאים 

מלחמות, היינו דוקא אם כתובים בלשון  את הרבים. הגה: ונראה לדקדק הא דאסור לקרות בשיחת חולין וספורי
 לע"ז, אבל בלשון הקודש, שרי. )וכנ"ל מלשון שכתבו התוספות פרק כל כתבי, וכן נהגו להקל בזה(.

 משנה ברורה סימן שז
ואין בכלל זה יוסיפון וספר יוחסין ודברי הימים של ר"י כהן ושבט יהודה שמהם ילמדו דברי מוסר  -)נח( חולין 

 פילו כתובים בלעז שרי:ויראה וע"כ א
וכן מוכרי ספרים הסוחרים בענינים כאלו וממציאין אותם לקונים לקרות בהם הם בכלל  -)סא( ואצ"ל המדפיסן 

זה ועיין בספר מחנה חיים בתשובה א' שהאריך בענין זה מאד ואחז"ל גדול המחטיא לאדם יותר מן ההורגו שההורגו 
 :הוא רק בעוה"ז והמחטיאו הוא גם בעוה"ב

 סעיף יז שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז
אסור ללמוד בשבת ויו"ט, זולת בד"ת; ואפילו בספרי חכמות אסור; ויש מי שמתיר, וע"פ סברתו מותר להביט 

 באצטרלו"ב בשבת, )ולהפכה ולטלטלה כדלקמן סי' ש"ח(.
 משנה ברורה סימן שז

 .ר דירא שמים ראוי להחמיר בזה כי הרמב"ם והר"ן אוסריםוכן נוהגין להקל וכתב בא" -)סה( ויש מי שמתיר 


