
 סעיף טז שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז
מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כגון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם 

, בשבת; ואף 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 את הרבים. הגה: ונראה לדקדק הא דאסור לקרות בשיחת חולין וספורי 

התוספות  מלחמות, היינו דוקא אם כתובים בלשון לע"ז, אבל בלשון הקודש, שרי. )וכנ"ל מלשון שכתבו
 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  -)נח( חולין 

 מוסר ויראה וע"כ אפילו כתובים בלעז שרי:
מציאין אותם לקונים לקרות בהם הם וכן מוכרי ספרים הסוחרים בענינים כאלו ומ -)סא( ואצ"ל המדפיסן 

בכלל 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
ואפילו בספרי חכמות אסור; ויש מי שמתיר, וע"פ סברתו מותר  אסור ללמוד בשבת ויו"ט, זולת בד"ת;

 להביט באצטרלו"ב בשבת, )ולהפכה ולטלטלה כדלקמן סי' ש"ח(.
 משנה ברורה סימן שז
וכן נוהגין להקל וכתב בא"ר דירא שמים ראוי להחמיר בזה כי הרמב"ם והר"ן  -)סה( ויש מי שמתיר 

 .אוסרים
 סעיף נ סימן שח שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת

 הרשב"א מתיר לטלטל האצטרלו"ב בשבת, וכן ספרי החכמות, ולדעת הרמב"ם יש להסתפק בדבר.
 משנה ברורה סימן שח ס"ק קסד

היינו מה שכתוב לעיל בסימן ש"ז סי"ז דאסור ללמוד בשבת בספרי החכמה וכן  -)קסד( ולדעת הרמב"ם 
אפשר דלדידיה ה"ה דאסורים בטלטול ועיין בביאור להביט באצטרלו"ב ]הוא כלי שחוזין בו הכוכבים[ 

הגר"א שדעתו דאפילו להרמב"ם מותר בטלטול וגם בענין לימוד מצדד כשיטת הרשב"א ועיין מה שכתבנו 
 לעיל בסימן ש"ז סי"ז:

 שש"כ פרק כט סעיף מח 
המתפרסמים  מעיקר הדין מותר לקרוא החדשות בעתון אבל אסור לקרוא ואף לא לעיין בענייני מקח וממכר

בעתון ואף לא לקרוא ולעיין במודעות שבהן מתפרסמות הצעות קניה ומכירה והצעות עבודה, הוראות 
 בישול, וכיו"ב וראוי לכל ירא שמים להחמיר ולא לקרוא בכלל בעתון בשבת וביו"ט.

 הערה קכד שם
מלמדים איך להבעיר  דג"כ אית ביה משום ממצוא חפצך ושמעתי מהגרש"ז אויערבך זצ"ל דיתכן הואיל ולא

אש ואיך להעמיד קדירה על האש רק מלמדים איך להטעים את התבשיל שיהא לו טעם טוב אולי זוהי חכמה 
וידיעות קנה עיין דעת תורה ולא מלמדים דברים האסורים אם מלמדים רק איך שהתבשיל יהא יותר טעים 

 .עכ"ד
 ילקוט יוסף 

נכון להחמיר שגם הנשים לא תקראנה בשבת בספרי בישול, אף אם הן נהנות מקריאה זו. וכן אם 
מתפרסמות כתבות בעיתונות ]החרדית[ בענינים אלה, נכון להחמיר שהנשים לא תקראנה בשבת כתבות 

 אלה.
 שש"כ פרק כט סעיף מח 

עניני משא ומתן או לקרוא בספרי וכן יש להקל מעיקר הדין לעיין בספרות ובעתונות מקצועית שאין בה 
לימוד ואף לבקר בתערוכה לימודית אבל אסור לעיין בספרות ובעתונות המקצועית העוסקת בעניני מסחר 
או בעניני עיסוקיו האסורים בשבת כגון המהנדס בספרות ההנדסה וראוי לכל ירא שמים להימנע מכל עיון 

 בספרות ובעתונות בשבת וביו"ט.
 ילקוט יוסף

ללמוד בשבת אלא בדברי תורה, שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בתורה, )ירושלמי אין 
סוף פרק טז דשבת(. ואפילו בספרי חכמות כגון ספרי רפואה אסור, ומיהו אם הרופא צריך לעיין בספרי 

חר השבת, והזמן הרפואה לצורך היום רשאי לעשות כן. וכן תלמיד המתמחה לרפואה, ועומד למבחן על זה א



דוחק, רשאי לסמוך על דעת הרמב''ן והרשב''א שמתירים לעיין בספרי חכמות בשבת. ואסור ללמוד חכמת 
הניתוח בשבת, גם בניתוח שאם יצטרכו לו יהיה בזה משום פקוח נפש. ואם לומד חכמת הניתוח אצל רופא 

ם יכול ליזהר שלא ליגע במת, ושלא גוי, ואי אפשר לדחות לימוד זה לימות החול, יש מקום להקל בזה, א
 להכשל ח''ו בשאר איסורי שבת. ונכון לעשות שאלת חכם בכל מקרה.

 פנקסי הראי"ה ח"א פנקס א אות לח 
מצות כיסוי הצואה והערוה תלמדנו כי אמנם כל ציורי החיים ראוי להרחיבם אפילו בסיפורים וציורים, 

את החיים לכל צדדיהם באופן בולט. אמנם הצדדים  להרחיב את הדעת והעונג הרוחני באדם, וללמדהו
המכוערים שבחיים, בין המכוערים מצד הטבע, בין המכוערים מצד מצב המוסר של האדם, אותם צריך 
לכסות, וכסה קלון ערום. והמרחיבים את הדברים בכל דקדוקי החיים גם באופנים המכוערים, הם מסלקים 

הם, ועוברים על האזהרה הרבתי והיה מחניך קדוש ולא יראה בך את ההוד האלהי מלבבות רואיהם וקוראי
 ערות דבר.
  קובץ ו כט

אחרות לא  האדם הפראי לא הבחין בין מה שהוא מזין ומשובח בטעם ובין מה שהוא צומח בשביל מטרות
הימים עמד על המבחן לברר  בשביל אכילת האדם. את הכל, כל מה שנזדמן לו ברעבונו, לקח ולעס וברבות

הנאותים למזונו, וכן הלאה. בחיי הנשמה  לו את המסוגל לו ביותר ובחר לו את הפירות התבואות והצמחים
הקרקע הציורית של האדם. יבאו ימים ויתברר מהו  ג"כ יונק העולם מכל ספרות, מכל מה שצומח על

התעשיה וכשם ש .אל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ד' המאכל הרוחני הראוי לאדם, אז אהפוך
שוב החכמה העליונה להפוך המון רעיונות תלדברים מזינים ומועילים כן  בלתי מועילים םמהפכת כמה דברי

שאין להם כעת ערך, לדברים משיבים את הנפש ומעין דוגמא של עוה"ב יש לצדיקים  ותבואות הרוח
  עליון גדולי דעה בעוה"ז ועליהו לא יבול אלו שיחת חולין של ת"ח. קדושי

 ות התחיה לזאור
הרמת  הספרות תתקדש, הסופרים יתקדשו, יתרומם העולם להכיר את כחה הגדול והעדין של הספרות,

התובעים הם נשמות  היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. ילך האור ויפרוץ, התביעה האיתנה תתבע את שלה.
את טומאת הרעיון והסגנון  רבות, צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחכמת הפרצוף של המבטאים

שירית. עקוב הלב ואנוש הוא. רוח  שבסופרים רבים, שלא תכסה אותם כל מליצה מוסרית, כל הלבשה
מן העולם וכליל יחלוף, והספרות תתקדש, וכל סופר  טומאה זה, ככל רוח הטומאה בכלל, עבור יעבור, יבטל

רת נשמה וקדושת רעיון. לפחות שבעבודתו, ולא יטבול עטו בלא טה יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש
תשובה, הרהורי תשובה עמוקים, לפני כל יצירה. אז תצא היצירה בטהרתה, רוח ד'  תקדים המחשבה של

החדשה  עליה, ונשמת הגוי כולו תגבל בה, ותגלה בתוכה ועל ידה. זאת היא תעודתה של היצירה תחול
אשר עליך ודברי אשר  חכמת סופרים, ורוחי העתידה להגלות בתחייתם של ישראל, אחרי הסרחון הגדול של

  ועד עולם. שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ד' מעתה


