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 ב  פרק על ל" למהר חדש  אור
  על  מולכת  להיות אותה  י " הש נתן  אסתר כי לומר  בא היתה ירקרוקת  שאמר מה  וכן 
  העולם  מסוף שהוא הזה למלכות הוא וראויה הכל אל שייכית שיהא עד האומות כל
  ובין השחור בין בינונית כ"ג שהוא ירקרקות וכן בינונית היתה כי אמר ולכך סופו עד

 מאוד. בחכמה  נאמרים דברים אלו להבין   ויש  הכל אל  שייך הבינוני  כי הלבן 
 

 הלכות דיבור וממצוא חפצך 
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיג עמוד א . 1

שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול. וכי   - וכבדתו מעשות דרכיך, וכבדתו 
שלא יהא הילוכך של שבת   -הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי. מעשות דרכיך 

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

 תוספות מסכת שבת דף קיג עמוד ב . 2
פי' בקונטרס כגון מקח וממכר ואין נראה    -שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול  

לר"ת דהא כבר נפקא ממצוא חפצך אלא אומר ר"ת כדאמר בויקרא רבה ר"ש בן יוחי  
א הוא שתקה משמע  הוה ליה אימא סבתא דהות מישתעיא סגיא אמר לה אימא שבת

 אמרי' בטורח התירו בשאלת שלום בשבת.   'שאין כל כך לדבר בשבת כמו בחול וביר
 תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק טו. 3
שבת לה' שבות כה'. מה הקדוש ברוך הוא שבת ממאמר. אף את שבות ממאמר.    ר"אא

מעשה בחסיד אחד שיצא לטיול בכרמו בשבת וראה שם פירצה אחת וחשב לגדרו  
במוצאי שבת אמר הואיל וחשבתי לגדרה איני גודרה עולמית. מה פעל לו הקדוש ברוך  
הוא זימן לו סוכה אחת של נצפה ועלת לתוכה וגדרתא ממנה היה ניזון וממנה היה  
מתפרנס כל ימיו. אמר רבי חנינא מדוחק התירו לשאול שלום בשבת. א"ר חייא בר  

 הוה אמר לה אימא שובתא היא. בא רשב"י כד הוה חמי לאימיה משתעיא סגין  
 דיני שבת התלויים בדיבור  -יא -ילקוט יוסף שבת ב הערות סימן שז, סעיפים א. 4

והטור והשלחן ערוך ריש סימן שז תפסו כשתי הדיעות הנ"ל שכתבו ודבר דבר שלא  
יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול הלכך אסור לומר דבר פלוני אעשה למחר או  

קנה למחר וזה כפירוש רש"י ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור  סחורה פלונית א
להרבות וזה כשיטת התוספות. וכן כתב בערוך השלחן )סימן שז אות ב'(, והוסיף,  
דנראה שתפסו העיקר לדינא כדעת רש"י, ומה שאמרו במדרש ובירושלמי, זהו ממדת  



רמ"א שכתב,  חסידות שראוי לכל אדם לעשות כן לכבוד שבת. וראיה לזה מדברי ה
ובני אדם שסיפור שמועות ודברי חידושים עונג הוא להם, מותר לספרם בשבת כמו  
בחול. אבל מי שאינו מתענג אסור לאומרם כדי שיתענג בהם חבירו. ועל כרחך צריך  
לומר דאינו אסור מעיקר הדין דאי לאו הכי איך התיר למי שמתענג בכך, אטו נתיר  

יבור של חול בשבת, אלא ודאי דהעיקר פירוש ודבר  איסור ודבר דבר למי שמתענג בד 
דבר היינו כפירוש רש"י, ופירוש התוספות היינו לחומרא וחסידות, ולכן שרינן למי  

גם בספר חסד לאלפים )סימן שו( הביא מהזוהר הקדוש שהחמיר בזה מאד,    שמתענג.
כרח,  ואמרו כי מחלליה נאמר על מי שמדבר דברים בטלים בשבת. וממקומו הוא מו

שהרי כתיב וביום השביעי תשבות כי ששת ימים וגו', וביום השביעי שבת. נמצא  
שציונו יוצרינו לשבות כשביתתו, והוא שבת מדיבור, דכתיב בדבר ה' שמים נעשו, ואוי  
לדור שכך עלתה בימיו, שהרבה איסורים חמורים נעשו כהיתר גמור לרבים מעמי  

כפר בעד, כי נשתכחה תורת איסורן מישראל.  הארץ, וגם איזה מהשרידים. וה' הטוב י
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.  

אומרים    ונהי שעל פי הדין בני אדם שסיפור שמועות ודברי חידושים עונג הוא להם יש
שמותר להם לספרם, מכל מקום לא טוב הדבר, ואם בחול גדול עון איסור דברים  
בטלים, והרי זה מושב ליצים, על אחת כמה וכמה בשבת קודש. ועל כל פנים מי שאינו  
מתענג אסור לספר כדי שיתענג חבירו, וכל שכן שאסור לספר לחבירו איזה דבר  

 . שמצטער בו, או שמצער את חבירו
 א יועץ ערך שבת פל. 5

ישראל קדושים, שומרי שבת קוראי ענג, אמנם    באובא דרותהלות לאל יתברך, ר  והנה
ל בשבת,  וגדול הכאב על שתים אשר היו בעוכרנו, כי יש מי שלא נזהר מלדבר דברי ח

ורחמנא אמר ודבר דבר. וסמיך לה )שם יד( אז תתענג על ה', כי אם תשמר הדבור אז  
לא יאמינו  תתענג על השם, ואת צמח דוד מהרה יצמיח. והמון העם לא ידעו ולא יבינו ו

ל בשבת חשוב חלול שבת, והדבר מכרע ממקומו, שהרי כתוב וביום  ו שהמדבר דברי ח
השביעי תשבת כי ששת ימים וכו' וביום השביעי שבת, נמצא שצונו יוצרנו שנשבת כמו  

 ששבת הוא, והוא לא שבת אלא מדבור דכתיב בדבר ה' שמים נעשו: 
 תניא קונטרס אחרון על כמה פרקים . 6

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

בכל המצות יש פנימיות  לשוח שום שיחה בטילה ח"ו. בהיות מודעת זאת לי"ח כי 
וחיצוניות וחיצונית מהשבת הוא שביתה מעשיה גשמיית כמו ששבת ה' מעשות שמים  
וארץ גשמיים. ופנימית השבת היא הכוונה בתפלת השבת ובת"ת לדבקה בה' אחד  
כמ"ש שבת לה' אלקיך וזו היא בחי' זכור. ובחי' שמור בפנימיות היא השביתה  

מיו"ד מאמרות שנבראו בהם שמים וארץ גשמיים   מדיבורים גשמיים כמו ששבת ה' 
 כי זה לעומת זה כו': 

 תולדות יעקב יוסף קונטרס אחרון. 7
א(.   עוד שמעתי ממורי ביאור גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה )שבת קכז 

והקשה. והעולה, שלפעמים הכנסת אורחים הוא ביט]ו[ל תורה או ספורי לה"ר וכו',  
 מ"מ גדולה הכנסת אורחים.

 פסקי תשובות אות ד . 8
ואם מתכוין לענג אורח שירגיש בטוב ובנעימים ואין האורח בר הכי להתענג דווקא  

קירוב רחוקים  בדברי תורה הרי זה כלדבר מצוה ורשאי להרבות בדיבורים ובכלל זה  



ליהדות וכן כל איש אשר זקוק ומצפה לדבר חיזוק ועידוד וביותר לבני ביתו וקרוביו  
וידידיו וכל שכן לעודד ולחזק אנשים קשיי יום ונדכאים או חולים ולשוחח עמם על  

לבם מטרדתם ודאגתם ודאי מצווה קא עביד וביותר בשבת   דא ועל הא כדי להשיח
 .ון רוחשאסור להיות בעצבון ובשבר

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
 סעיף א   שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז. 9

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

 . ר לאומרם כדי שיתענג בהם חבירובשבת כמו בחול; אבל מי שאינו מתענג, אסו
 משנה ברורה סימן שז ס"ק א . 10

ודוקא אם הוא דבר שאסור לעשותו בשבת ואפילו אם הוא רק   -)א( אעשה למחר 
איסור דרבנן. יש שכתבו דאפילו דבר מצוה כגון כתיבת ס"ת וכה"ג אסור לומר אעשה  

וסוברים דכל לדבר  למחר אבל בא"ר וכן במאמר מרדכי וברכי יוסף חולקים עליהם 
מצוה שרי ומ"מ נכון לכתחלה להחמיר כשאין צורך לזה בדבורו היום ואם מתיירא  
שיתרשל בדבר אז לכו"ע שרי לזרוזי נפשיה דאמירה לגבוה הוי כנדר ]שם בתו"ש[.  
אסור לעכב האינו יהודי בשבת בשביל החוב דזהו הכל בכלל ממצוא חפצך אבל יכול  

ע לא עכבת הא"י בשבת כדי שיבין ויעכבנו לשבת הבאה  לומר אח"כ בחול לשופט מדו
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  

שביל יהודי  שיפרענו דבמקום פסידא לא גזרו. אינו יהודי שהיה תפוס אצל השופט ב
שהיה חייב לו יוכל לומר להשופט שיקבל ערבות מאינו יהודי ויניח התפוס אבל לא  
יאמר לו שיכתוב בערכאות ]אחרונים[. כתב בא"ר סימן רמ"ד אם אינו יהודי חייב לו  
וירא שמא יסע בשבת יכול להתראות אליו כדי שיתן בשבילו לחבירו הא"י. ואסור  

 בשבת ]אחרונים[:לעכב נכסי ראובן ביד שמעון 
היינו שאין בהם זכר לעשיית מלאכה ולעסקים כלל וגם אין בהם   -)ב( דברים בטלים 

 דברי גנאי וקלות ראש דאל"ה אפילו מעט אסור:
 ואסור לספר בשבת איזה דבר שמצטער בו:  - )ג( עונג להם 

ומ"מ יזהר מלהמשיך הרבה בזה דאף בדבר שהוא עונג גמור כמו   -)ד( מותר וכו' 
ילה ושתיה ושינה מבואר בסימן ר"צ דאין להמשיך הרבה דלאלו שאינם עוסקים  אכ

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:

ם הוא מתענג במה שהם  דאין לו לעבור על ודבר דבר בשביל חבירו וא  -)ו( כדי שיתענג
 מתענגים אפשר דיש להקל:

 שערי תשובה סימן שז . 11
]א[ אעשה. עבה"ט ובא"ר חולק דלדבר מצוה מותר וכן נראה דעת הבר"י ומ"ש בשם  

שאסור לקרות    שו"ת הב"ח עיין בשאילת יעב"ץ סי' קס"ב כה"ג וכ' בר"י בשם רדב"ז
בספר בשבת כדי להכיר מקום הצריך הגה להגיה אותו למחר, אבל אם מכוון לקרות  

 ואם ימצא טעות יגיה למחר מותר: 
 סעיף טז  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז . 12

מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כגון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות,  
ת; ואף בחול אסור משום מושב לצים )תהילים א, א(, ועובר  אסור לקרות בהם בשב 



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  

פורי מלחמות,  את הרבים. הגה: ונראה לדקדק הא דאסור לקרות בשיחת חולין וס
היינו דוקא אם כתובים בלשון לע"ז, אבל בלשון הקודש, שרי. )וכנ"ל מלשון שכתבו  

 התוספות פרק כל כתבי, וכן נהגו להקל בזה(. 
 משנה ברורה סימן שז . 13

ואין בכלל זה יוסיפון וספר יוחסין ודברי הימים של ר"י כהן ושבט יהודה    - )נח( חולין  
 ה וע"כ אפילו כתובים בלעז שרי: שמהם ילמדו דברי מוסר וירא

וכן מוכרי ספרים הסוחרים בענינים כאלו וממציאין אותם   -)סא( ואצ"ל המדפיסן 
לקונים לקרות בהם הם 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  

 ם בעוה"ב:והמחטיאו הוא ג
 סעיף יז  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז . 14

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 . 15
ין להקל וכתב בא"ר דירא שמים ראוי להחמיר בזה כי  וכן נוהג - )סה( ויש מי שמתיר 

 . הרמב"ם והר"ן אוסרים
 סעיף נ  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח. 16

הרשב"א מתיר לטלטל האצטרלו"ב בשבת, וכן ספרי החכמות, ולדעת הרמב"ם יש  
 להסתפק בדבר. 

 משנה ברורה סימן שח ס"ק קסד . 17
היינו מה שכתוב לעיל בסימן ש"ז סי"ז דאסור ללמוד בשבת    -( ולדעת הרמב"ם  )קסד

בספרי החכמה וכן להביט באצטרלו"ב ]הוא כלי שחוזין בו הכוכבים[ אפשר דלדידיה  
ה"ה דאסורים בטלטול ועיין בביאור הגר"א שדעתו דאפילו להרמב"ם מותר בטלטול  

 שכתבנו לעיל בסימן ש"ז סי"ז: וגם בענין לימוד מצדד כשיטת הרשב"א ועיין מה 
 שש"כ פרק כט סעיף מח  . 18

מעיקר הדין מותר לקרוא החדשות בעתון אבל אסור לקרוא ואף לא לעיין בענייני  
מקח וממכר המתפרסמים בעתון ואף לא לקרוא ולעיין במודעות שבהן מתפרסמות  

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

 הערה קכד שם . 19
דג"כ אית ביה משום ממצוא חפצך ושמעתי מהגרש"ז אויערבך זצ"ל דיתכן הואיל  
ולא מלמדים איך להבעיר אש ואיך להעמיד קדירה על האש רק מלמדים איך להטעים  

ות קנה עיין דעת תורה ולא  את התבשיל שיהא לו טעם טוב אולי זוהי חכמה וידיע 
 . מלמדים דברים האסורים אם מלמדים רק איך שהתבשיל יהא יותר טעים עכ"ד

 ילקוט יוסף  . 20
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  

 א תקראנה בשבת כתבות אלה. שהנשים ל
 שש"כ פרק כט סעיף מח  . 21

וכן יש להקל מעיקר הדין לעיין בספרות ובעתונות מקצועית שאין בה עניני משא ומתן  
או לקרוא בספרי לימוד ואף לבקר בתערוכה לימודית אבל אסור לעיין בספרות  

בשבת כגון   ובעתונות המקצועית העוסקת בעניני מסחר או בעניני עיסוקיו האסורים 



המהנדס בספרות ההנדסה וראוי לכל ירא שמים להימנע מכל עיון בספרות ובעתונות  
 בשבת וביו"ט. 

 ילקוט יוסף . 22
אין ללמוד בשבת אלא בדברי תורה, שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא  
לעסוק בתורה, )ירושלמי סוף פרק טז דשבת(. ואפילו בספרי חכמות כגון ספרי רפואה  
אסור, ומיהו אם הרופא צריך לעיין בספרי הרפואה לצורך היום רשאי לעשות כן. וכן  
תלמיד המתמחה לרפואה, ועומד למבחן על זה אחר השבת, והזמן דוחק, רשאי  
לסמוך על דעת הרמב''ן והרשב''א שמתירים לעיין בספרי חכמות בשבת. ואסור  

יהיה בזה משום פקוח נפש.   ללמוד חכמת הניתוח בשבת, גם בניתוח שאם יצטרכו לו 
ואם לומד חכמת הניתוח אצל רופא גוי, ואי אפשר לדחות לימוד זה לימות החול, יש  
מקום להקל בזה, אם יכול ליזהר שלא ליגע במת, ושלא להכשל ח''ו בשאר איסורי  

 שבת. ונכון לעשות שאלת חכם בכל מקרה. 
 פנקסי הראי"ה ח"א פנקס א אות לח  . 23

אה והערוה תלמדנו כי אמנם כל ציורי החיים ראוי להרחיבם אפילו  מצות כיסוי הצו 
בסיפורים וציורים, להרחיב את הדעת והעונג הרוחני באדם, וללמדהו את החיים לכל  
צדדיהם באופן בולט. אמנם הצדדים המכוערים שבחיים, בין המכוערים מצד הטבע,  

וכסה קלון ערום.   בין המכוערים מצד מצב המוסר של האדם, אותם צריך לכסות,
והמרחיבים את הדברים בכל דקדוקי החיים גם באופנים המכוערים, הם מסלקים  
את ההוד האלהי מלבבות רואיהם וקוראיהם, ועוברים על האזהרה הרבתי והיה  

 מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר. 
  קובץ ו כט. 24

האדם הפראי לא הבחין בין מה שהוא מזין ומשובח בטעם ובין מה שהוא צומח בשביל  
אחרות לא בשביל אכילת האדם. את הכל, כל מה שנזדמן לו ברעבונו, לקח   מטרות

הימים עמד על המבחן לברר לו את המסוגל לו ביותר ובחר לו את   ולעס וברבות 
לאה. בחיי הנשמה ג"כ יונק  הנאותים למזונו, וכן ה הפירות התבואות והצמחים

הקרקע הציורית של האדם. יבאו ימים   העולם מכל ספרות, מכל מה שצומח על
אל העמים שפה ברורה לקרא   ויתברר מהו המאכל הרוחני הראוי לאדם, אז אהפוך 

לדברים מזינים   בלתי מועילים  םוכשם שהתעשיה מהפכת כמה דברי .כולם בשם ד'
שאין להם   ונה להפוך המון רעיונות ותבואות הרוחשוב החכמה העליתומועילים כן 

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

 אורות התחיה לז . 25
והעדין   הספרות תתקדש, הסופרים יתקדשו, יתרומם העולם להכיר את כחה הגדול

הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. ילך האור ויפרוץ, התביעה   של הספרות,
התובעים הם נשמות רבות, צמאות, נשמות מרגישות,   האיתנה תתבע את שלה.

והסגנון את טומאת הרעיון שבסופרים רבים,   מכירות בחכמת הפרצוף של המבטאים
רית. עקוב הלב ואנוש הוא. רוח  שי שלא תכסה אותם כל מליצה מוסרית, כל הלבשה 

מן העולם וכליל יחלוף,   טומאה זה, ככל רוח הטומאה בכלל, עבור יעבור, יבטל
שבעבודתו, ולא   והספרות תתקדש, וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש

תשובה,   יטבול עטו בלא טהרת נשמה וקדושת רעיון. לפחות תקדים המחשבה של
פני כל יצירה. אז תצא היצירה בטהרתה, רוח ד'  הרהורי תשובה עמוקים, ל

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



אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך   חכמת סופרים, ורוחי
  ועד עולם. ומפי זרע זרעך אמר ד' מעתה

 


