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ה  ובהליכה bפרק בדיבור סג הכנה

ה  פרק
ובהליכה  בדיבור הכנה

הקדמה 

שום  אין פוסקים הרבה שלדעת בהליכה. או בדיבור ההכנה דין נבאר זה בפרק

עורך  שהוא לשמחה בשבת חבירו את להזמין ומותר בדיבור, הכנה איסור

שהוא  בשבת, שעושה מעשה על בדיבורו לגלות אסור מקום ומכל החול, בימות

בהדיא  לומר אין כך ומשום דיבורו]. לולא כן ניכר היה [כשלא חול יום לצורך

ליש  פרטים שהולך זה בפרק יתבאר עוד וכיוצ"ב. במוצ"ש, ער להיות כדי ן

על  שנעשית בהכנה נעסוק הפרק ובסיום בדיבור. השייכת הכנה לגבי נוספים

בלבד. הליכה ידי

³

בדיבור  הכנה א.

ביום  פעולה איזה שיעשה בשבת ממנו לבקש או לחבירו לומר מותר

שיש  כל בשבת, האסור באופן כלל בדרך שנעשית בפעולה ואפילו חול,

משום  בדיבור שאין לפי לו, לומר מותר בהיתר, בשבת לעשותה דרך

בהערה] עי' שהחמירו, יש אכן זמננו, פוסקי רוב דעת [כן הכנה .א איסור

חוה זכרון

בשו"עא. להלכה שז נפסק מותר ס"ז)(סי' :

שתוכל  בעיניך הנראה לחבירו לומר

מבין  כך שמתוך אע"פ לערב, עמי לעמוד

איתא  ועוד ע"כ. לשוכרו, לערב לו שצריך

פלוני (ס"ח)שם לכרך לחבירו, לומר יכול :

שפעולה  ומבואר וכו'. למחר הולך אני

[כגון  בשבת לעשותה היתר צד שיש

שתהא  שיתכן לתחום, מחוץ הליכה

מותר  בורגנין], ע"י והיינו בהיתר, נעשית

ומבואר  למחר. שיעשנה לחבירו לומר

אף  בדיבורו, הכנה איסור שאין הנ"ל, מכל

משום  והיינו חול. יום לצורך שמדבר

מחמת  היא הכנה של האיסור שיסוד

לחול משבת כח)שטורח ס"ק שכג סי' (מ"ב

לשבת זלזול ס"ח)והוי שלח סי' אך (גר"ז ,

שום  בה שאין בעלמא, כדיבור קלה פעולה



b אברהם בני סד 

כן  שעושה בפיו ולומר לגלות אין מחר, לצורך מעשה כשעושה אבל

חול  .ב לצורך

חול  לסעודת חבירו להזמין ב.

חול  ביום שתהיה לסעודה בשבת, חבירו את להזמין גם מותר זה .ג ומטעם

חוה זכרון

לא  חול, לצורך מטרתה אם אף חשיבות,

ומותר. לשבת, זלזול שום מחמתה נגרם

אליהו במחזה נו)וכ"כ סי' .(ח"א

בשו"ע נפסק ס"ב)והנה תטז עירב (סי' :

בשני, ברגליו לערב צריך בראשון, ברגליו

ויחשוב  מקום באותו ויעמוד שילך והוא

יאמר  ולא שביתה, שם שיקנה בלבו שם

הכנה  שום לעשות שאסור מפני כלום,

אפילו  ליו"ט משבת או לשבת מיו"ט

מאחר  דהא להקשות, ויש וכו'. בדיבור

כשמערב  כלל נצרכת האמירה דאין

א"כ  מאתמול, שמערב רוח באותו ברגליו

וצ"ל  מוריד. ולא מעלה לא דיבורו

אלא  'הדיבור' עצם מצד אינו דהאיסור

המעשה  על מגלה שהדיבור מה מצד

שכבר  ערובו 'קיום של זו דמעשה שעושה,

הכנה  שאינה אע"פ מאתמול', הותחל

ולכן  הוי, הכנה' 'קצת מ"מ לאיסור גמורה

ניכר  שאינו באופן שיעשה חז"ל חייבו

המחרת  יום עבור ומתקן שמכין בהדיא

ולכן  השבת, בקדושת לזלזל שלא כדי

כן  דוקא, בשתיקה שיערב חז"ל חייבו

אליהו במחזה ב)הסביר אות נז סי' .(ח"א

השבת  במאור כתב הנ"ל, הדברים וכעין

כח-ד) מכתב בשו"ע(ח"ב שמבואר (סי'דמה

ס"ב) [אף תטז בדיבור אפילו לערב שאסור

משום  הוא ומוריד], מעלה לא שהדיבור

ברגליו, שמערב מעשה גם שעושה

שמ  מוכיח וכן והדיבור חול. לצורך עשיו

המ"ב שכתב ממה ד)מבואר ס"ק רצ (סי'

לעשות  שנוכל כדי ונישן נלך יאמר שלא

שאמירתו  משום היינו במוצ"ש, מלאכתינו

וכן  ע"כ. חול, לצורך שהשינה גילוי מהווה

אליעזר ציץ בשו"ת יד,הסכים סי' (חי"ט

וולדינברג) יהודה אליעזר שמעתי להג"ר וכן .

נשמת  בשו"ת וכ"כ פעלדער. מהגר"ש

שצ)שבת סי' הפוסקים (ח"ד מכל נראה וכן .

עצרת  בשמיני המצוות למכור שהקילו

הכנה, משום אסרינן ולא כולה, השנה לכל

לקמן ס"ג)עי ' ו סי' .(פי"ג

השבת במאור מהגרש"ז (שם)אכן הביא

כתב  וכן בדיבור. הכנה לאסור אויערבאך

בשם קנה וח)בשו"ת ז ס"ק י סי' .(ח"ב

דבר  איזה פועל דיבורו שע"י באופן אכן

לקמן עי ' לאסור, .(ס"י)יש

דנו ב. והנה הקודמת. בהערה עי'

ס"א)הפוסקים פ"ט מותר (לקמן אם

יש  ולכאורה מבחן, לצורך בשבת ללמוד

בדיבור. הכנה שהוא כיון בפשיטות להתיר

ללמד  כדי ספר להוציא שצריך כיון אמנם

נמצא  במעשה, מקושר הדיבור  הרי ממנו,

וכן  בדיבור, הכנה של ההיתר בזה שאין

שבת בנשמת  שצ-ב)כתב סי' .(ח"ד

שבתג. בנשמת כתב שצ)כן סי' (ח"ד

פאלק ח"ב והגרפ"א בחכמה פתחה (פיה

סי"ח) .פ"ט




