
  ממצוא חפצך
  קונטרס אחרון סי' שא ס"ק ב

והילוכך בשבת  ... , כגון שלא יהא דיבורךם דרך חולולא התירו משום עג אלא דברים שאיסורם הוא מש
אבל שאר כל האיסורים היוצאים מפסוק זה אם  .כבחול, דכשמתעג בהם יש כאן עין עג שבת ולא דרך חול

  .שהיא מצוה הבאה בעבירה ,ום מצות עגפשיטא דלא דחין להו מש ... תשיב כו'

  שוע"ר סי' שו
אפילו בדבר שאיו עושה בו שום מלאכה לא של  ,ממצוא חפצך דרשו חכמים חפציך אסורים לבקשם בשבת א

ומעשה זה או הילוך זה  ה,אלא שעושה איזה מעשה המותר אפילו הליכה בלבד ,תורה ולא שבות מדברי סופרים
שמצא  ,השבת איזה דבר שאסור לעשותו בשבת בין מן התורה בין מדברי סופרים הוא בשביל כדי לעשות אחר

  .לדבר האסור בשבת ,לא בהרהור לבד ,מזמין עצמו בשבת בפועל ממש

   .אם הוא בעין שאין הדבר יכר שמתכוין לחפצים האסורים אלא לחפצים המותרים הרי זה מותר ב

כגון אם היו שם מחיצות ... יש צד היתר בעולם  ...לתחום מותר להחשיך על התחום להביא בהמתו מחוץ  ג
  ואע"פ שעכשיו אין שם מחיצות (והטעם יתבאר בסי' ש"ז). ,מקיפות את הדרך ממקום הפירות עד ביתו

ואין באמירה זו אלא משום  ,אלא שאומר לו בשבת ,שהוא זמן היתר ,כשהמלאכה עשית במוצאי שבת ה
שאין איסורו אלא  ,וכן להחשיך על התחום .התירו לצורך מצוה ,עסק זהשמתעסק בשבת בדבר האסור היום 

חפציך אסורים  חפצךשאמר  ,הזמה זו התירו לצורך מצוה ,משום שמזמין את עצמו בשבת לדבר האסור היום
  .חפצי שמים מותרים

  שוע"ר סי' שז
לחבירו ואסור משום ממצוא אמירה זו שאומר  ל ידימוצא חפציו בשבת ע... אומר לחברו שיעשה לו למחר  א

  חפצך (ודבר דבר).
מותר  ,דברים שאיסורם תלה בדבר אחר ואילולי אותו דבר היו דברים אלו בעצמם מותרים בשבת טו

שהרי אותו הילוך עצמו מותר  ,שאין האיסור בהילוך מחמת עצמו ... להתעסק בהם בדבור לעשותם אחר השבת
  .מחמת מיעת הדיורין על הדרךאלא האיסור בהילוך הוא  ,כשיש בורגין

דהייו שטרי חובות ומקח וממכר ומשכות וחשבוות וכל כיוצא בהם מחפצים האסורים  ,שטרי הדיוטות כא
  .משום ממצוא חפצך ,אסור לקרותם בשבת ,לעשות בשבת

 ,ואפילו לעיין בלא קריאה אסור ,שלא לקרות בו בשבת ,אע"פ שאין בו מחפצים האסורים ,וגזרו על כל כתב כב
וכתב בכתב מערב  ,לפיכך מי שזימן אורחים והכין להם מיי מגדים .גזרה שמא יקרא או יעיין בשטרי הדיוטות

אסור  ,או שכתב שמות המיים שהכין להם ,שבת את שמות האורחים שזימן שלא ישכח לקראם אליו בשבת
  .לקרות בכתב זה בשבת

ויש שלימד זכות על  .ורא לסעודה מתוך הכתב שכתובים בו שמות המזומים לסעודהעכשיו הגו שהשמש ק כג
 ,ולצורך מצוה אין לגזור משום שמא יקרא בשטרי הדיוטות ,לפי שאין והגין כך אלא בסעודת מצוה ,המהג

ואיסור ממצוא חפצך לא שייך בדבר  ,שהרי איסור הקריאה בשטרי הדיוטות איו אלא משום ממצוא חפצך
שמא יקרא בשטרי הדיוטות ויעבור על  ,כל שכן שאין לגזור בדבר מצוה בחפצים המותרים ם כןא ... צוהמ

  .איסור ממצוא חפצך
ויש  ...אגרות של שאלת שלום אסור לקרותן ואפילו לעיין בהם בלא קריאה גזירה משום שטרי הדיוטות  כה

ואיו דומה  ,מא יש בה דבר שצריך לו לגופומתירין לקרות אגרת השלוחה לו שאיו יודע מה כתוב בה כי ש
  .ין בהם צורך הגוף אלא צורך ממוולשטרי הדיוטות שא

כותל או וילון שיש בו צורות חיות משוות או דיוקאות של בי אדם ממעשים שהיו כגון מלחמת דוד וגלית  כט
גזרה שמא יקרא בשטרי  ,תוכתוב תחתיהם זו צורת חיה פלוית וזה דיוקן פלוי אסור לקרות כתב זה בשב

  .ואפילו לעיין בהם בלא קריאה אסורהדיוטות 
אסור  ...וכן ספרי מלחמות (ודברי הימים של מלכי אומות העולם) וכן מליצות ומשלים של שיחת חולין  ל

... אבל אותן ספרי דברי הימים  לקרותן בשבת ואפילו לעיין בהם בלא קריאה גזירה משום שטרי הדיוטות
  .הם עייי מוסר ויראת שמים ... מותר לקרותן אפילו בשבתשיוצא מ

שכל  ,ואפילו בספרי חכמות אסור ,יש אומרים שאסור ללמוד בשבת וביו"ט רק בדברי תורה ויראת שמים לא
מפי  ,ויש מתירים בכל ספרי חכמות וספרי רפואות ...ספר שאין בו סרך קדושה יש לגזור משום שטרי הדיוטות 

  .וכן והגין להקל ,ו מתחלף בשטרי הדיוטות ואין לגזור על זה בשביל זהשדבר חכמה אי


