
  וכבדתו מעשות דרכיך
  

  ב- שבת קיג, א
אם יכול להניח את רגלו ראשונה קודם שתעקר ...  שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חולשות דרכיך מע

  .לפסוע פסיעה גסה בשבת ... , רש"י)לקפוץ( מותר ואם לאו אסור שניה

  שוע"ר סי' צ סי"ג
  בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה ... ירוץ לכל דבר מצוה.וכן לכל דבר מצוה ... ואפילו  ,מצוה לרוץ לבית הכנסת

  שוע"ר סי' רצ ס"ה
שכל ימות החול הם טרודים במלאכתם ואין  ,לא ניתנו שבתות ויו"ט לישראל אלא כדי לעסוק בהם בתורה ה

ואינם רשאים למשוך  ...להם פנאי לעסוק בה בקביעות ובשבת הם פנויים ממלאכה ויכולים לעסוק בה כראוי 
  .היום בעונג אכילה ושתיה ושינה שהרי נאמר שבת לה' אלהיךכל 

  שוע"ר סי' רצט סט"ו
דהיינו שיבדיל  ,אסור לאדם שיעשה חפציו קודם שילוה את המלך ,אע"פ שיצא השבת והוסיף מחול על הקדש

ום ואינן אסורים מש ,יש מתירין כל איסורי דברי סופרים שאין בהם סרך מלאכה ...או על הכוס או בתפלה 
  ].וכן נוהגים במוצאי יום הכיפורים כמו שיתבאר בסי' תרכ"[ג .אלא משום עובדין דחול ,שבות

  שו"ע סי' שא ס"ב
  בחורים המתענגים מקפיצתם ומרוצתם מותר.

  שוע"ר סי' שא, השלמה ס"א
לרוץ  לפיכך אסור .אם תשיב משבת רגלך וכו' וכבדתו מעשות דרכיך וגו' שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך בחול

 ,או לדלג דהיינו לעקור רגלו השניה קודם שיניח הראשונה ,בשבת או לקפץ דהיינו לעקור שתי רגליו בבת אחת
  .או לפסוע פסיעה גסה דהיינו כל שיש בה יותר מאמה מראש גודל רגל זו עד ראש גודל רגל השניה

  קונטרס אחרון סי' שא ס"ק ב
והילוכך בשבת  ...שלא יהא דיבורך כגון  ,ם דרך חולומששלא התירו משום ענג אלא דברים שאיסורם הוא 

אבל שאר כל האיסורים היוצאים מפסוק זה אם  .כבחול, דכשמתענג בהם יש כאן ענין ענג שבת ולא דרך חול
  .שהיא מצוה הבאה בעבירה ,פשיטא דלא דחינן להו משום מצות ענג ... תשיב כו'

  שוע"ר סי' שז
שלא יאמר דבר פלוני אעשה למחר , דרשו חכמים שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול ,ודבר דבר א

  .ואפילו דבר שאינו אסור לעשותו בשבת עצמה אלא מדברי סופרים כגון שכירות ומקח וממכר וכיוצא בהם

דבור שלא יהא  ,ואפילו בשיחת דברים בטלים שאין בהם זכר עשיית מלאכה כלל אסור להרבות בהם בשבת ב
  .שסיפור שמועות ודברי חידושים הוא עונג להם מותרים לספרם בשבת כמו בחול י אדםובנ. השבת כדיבור החול

  שוע"ר סי' שח ס"א
אמרו מה אם  ,ומפני מה נגעו באיסור זה .אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול

 ,ולא שיחת השבת כשיחת החול שנאמר ודבר דבר ,להזהירו נביאים וצוו שלא יהא הלוכך בשבת כהלוכך בחו
ועוד מפני גדר הוצאה נגעו ...  כדי שלא יהא כיום חול בעיניו ,קל וחומר שלא יהא הטלטול בשבת כטלטול בחול

ועוד מפני שמקצת העם אינם בעלי אומנות אלא  ... שמא ישכח ויוציא הדבר שמטלטל בידו לרשות הרבים ,בה
 ...ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר הימים נמצא שלא שבת שביתה הניכרת  ...בטלים כל ימיהם 

  .ומפני זה נגעו באיסור הטלטול

  שוע"ר סי' תקפט ס"ב
מכל מקום כדי לעשות נחת רוח לנשים התירו להן  ,ואע"פ שהתקיעה ביום טוב בחנם אסורה מדברי סופרים

  .אלא משום עובדין דחול ,שאין בו אפילו משום שבות גמור ,איסור קל כזה

  שוע"ר סי' תרכג סי"א
ואין בה אפילו  ,כיון שהתקיעה אינה מלאכה כלל ,אעפ"כ אין כאן איסור כלל ,ואע"פ שעדיין לא הבדילו בתפלה

לפיכך יש להתיר תקיעה זו אפילו  ...ולא אסרו בשבת ויום טוב אלא משום עובדין דחול  ...משום שבות גמור 
  .בין השמשות


