
 

 ג תשפ" , שלח ב פרשת ,"ויאמרו איש אל אחיו" עש"ק לסדר ,בס"ד
 

"לא מתאים, אבל... "

 ש"ו ח' ם  לאלפי   חסד
ורבים מעמי הארץ מרגלא בפומייהו לומר: 

 ,'למחר אעשה דבר זה  -   בלי אמירת שבת  '
וחושב שבזה ינצל מן האיסור, היש סכלות  

וכן על זה הדרך, יש שרוצים    !?  גדול מזה
לומר:   ומקדימין  וכדומה,  הרע  לשון  לדבר 

 1..."לא יחשוב ה' לי עוון"

 
אמת  ברשו"האורח:   בלי  ירת  השבת, 

שבת  העדר  בלי  נישט  2שבת,  שבת    און, 
של העסק שלי קרס,  המחשב    –  גערעדט

תב  אזמיןאני  מחר   תֶׁ  ( ז "בלעאינטרנט  )  ִמְרשֶׁ
 אסע ו   ה מיידיתקאספ  קיימתת המחשב,  א

, יש לי גיבוי אותו  פעילאד  ומי  לקחת אותו
    ...".משם  ואורידן לכל החומר בענ

 
מה    –  "אבא:  שאל הבןאת האורח  אחר יצי

שא האלו  המילים  לפני   מרפשר  האורח 
 " ?  שדיבר על המחשב

 
  –בשבת "ודבר דבר    מת הלכהקיי"אבא:  
דיבורך  שלא   כדייהיה  של    בורךבשבת 

הלכך   פלוני א  ( כן ל-) חול,  דבר  לומר  סור 
אקנה   פלונית  סחורה  או  למחר  אעשה 

 ...3"מן ש"ז סעיף א'("ח סי)שו"ע או למחר
 

לומרבן:   אסור  אני    , בשבת  "אז  שמחר 
 אלך לבקר חבר שגר בבנין ממול" ?  

 
האימותר"אבא:   לומר  ,  רק  הוא  סור 

סור לעשות אותו בשבת  דבר שאעשה  שי
דבר מצוה   לגבי  ומחלוקת  א',  ס"ק  )משנ"ב שם 

   ."פר תורה( בת סיכגון כת
 

 יבורים ?  : ושאר דבן
 

קדוש ר  "הנשמ  :אבא חול  דברי  מלדבר 
לו ה'(  "4יאמר  ס"ק  שם  וקיימת  )משנ"ב   .

. שבת  קדושת  בפיו  ליזהר  גם":  להעעוד מ
  בשבת  לחבירו  המבקר  אדם,  בלתייוק

  בחול  שאומר  כדרך   לו  יאמר   לא,  שחרית

 
ואף אם יקדים לומר כמנהג קצת ", שבת:  ע"ע פלא יועץ  1

זה אעשה   דבר  אמירת שבת'בורים שאומרים  לא    ',בלתי 
סור והוא חוכא ואטלולא כי איך יאמר  י יועיל ולא יציל מא

וכן    ,שקר ענה הרי אומרו בשבת  ',בלתי אמירת שבת 'שהוא  
יש מנהג בורים שנוגעים ממון ואומרים כסף וזהב אני נוגע  

 ."ולא ממון
קולא    האם ישסימן ש"ז, ו  תחילת  )בוטשאטש(עיין א"א    2

 .סד מרובהבהפ
 דו'.סע וכתר לספר על דבר שכבר קנה, כבר נובל מא 3
  אינם   אשר  ...זכות  לימוד   ומכאן : "קיג  שבת   צופים   השד  4

 הדיבור  בחסרון   כי  בשבת   בטילה  שיחה  במיעוט   נזהרים
  כי   בהפסדם  שכרם  ויצא  רוח  ושברון   עצבון  לידי  יבואו

' 5שלום  שבת'  לו  יאמר  רק',  טבא  צפרא'
  השבת  יום  את  זכור'  לקיים',  טוב  שבת'  או

,  מצוה  נר  פרק  שבת  מסכת  ה"של)  'לקדשו
 . ל(במשנ"ב הנ" הו"ד 

 
" שאתה  בן:  הסיבה  זו  מבין,  אני  עכשיו 

" לפני שאני הולך  "לילה טובלי  לא אומר  
שבת   בליל  שלום'אלא    – לישון  ,  'שבת 

ום  צות "זכור את יוככה אתה מקיים את מ
   !" 6השבת לקדשו

 
  אנו  שאין"  : נוסף  טעם  ויש   !   נכוןאבא:  

 כמו   'טוב  לילה',  שבת  בליל  אומרים
  כי,  כלל  לילה  אין   שבשבת  מפני ,  בחול
  ויהי'  בשבת כ "ג  כתיב  לא   ולכך .  אור  כולו
  מאיר  שבת  שליל  לפי,  'בוקר  ויהי  ערב
, יאיר  כיום  לילה,  השבוע  מימי  יותר

  בשם  לקרותו  שייך   ולא ,  כאורה  כחשיכה
  ה"ב'  הזמר  ק"בש  מזמרים  אנו  כ"ע.  ערב
 ולא   יום  שכולו  יום  ,רושפי  -'  יום  יום

י  מ)טע"  המעלות  ברום  הלילה  אף  כי,  לילה
 . המנהגים תכ"ח(

 

אבא,"אבן:   בכל    בל  הועיל  האורח  מה 
לפני   אמר  שהוא  האמירות כל  המילים 

 ?   (לעיל, מסומן באדום - )האסורות 
 

אומר מילים כאלו,  הואהוא חושב שאם "
 ".האסורים  אז זה מתיר לומר דברי חולין

 

 " ?  "והוא צודק
 

הת בצורה    לבטהאבא  לבנו  לומר  האם 
י  'אסור'  תמפורש ההלכה    למדובנו  את 

ולומר  ה האורח  על  לגונן  או  פסוקה 
 ש"אנחנו לא נוהגים כך".  

 

ו נזכר  שלנוה":  אמרהאבא  אינו    אורח 
גיור  הוא   ,יהודי לפני  ששבת    גויו   . עומד 

מיתה  חי נח:( יב  כך )סנהדרין  כנראה  אז   ,
שבת מחלל  להתחייב   הוא  לא  כדי 

 ! "...7מיתה

. ."לצער  ולא  ניתנה  לעונג  ושבת  בשבת  אסורה  העצבות
בדיבור   לא  אבל  בטילה'  ב'שיחה  זה  כל  שיעשה אולם 

 וכדו'.  מלאכה ביום חול 
 שמדובר לפני ההתפילה, ואכמ"ל למרות 5
' ידי  טבא שבתא' באמירתרעק"א הסתפק האם גם יוצא ו 6

ביאוה"ל סי' רע"א סוד"ה "דאיתקש".  עיין    – קידוש  ת  חוב
ואולי זו דרך לזכות אנשים שלא שומרים שבת ולומר להם  

ו לזכור את יום  ה צורה, ויזכתו א"שבת שלום" והם יענו ב
 יד"ח קידוש.  לצאת גם  יהשבת ואול

האם    7 או    'לעבור'לו  די  אכמ"ל  דרבנן  איסור  עליו  על 
 יסור תורה.על א 'לעבור'
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