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☞ The Prohibition To Read Documents On Shabbat

1. Mishnah [2nd Century, Israel], Shabbat 23:2 [Translation by Rabbi Shraga Silverstein]

מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו אבל לא מן הכתב ומפיס עם בניו ועם בני ביתו על השלחן ובלבד שלא יתכוין לעשות מנה
גדולה כנגד קטנה משום קוביא ומטילין חלשים על הקדשים ביום טוב אבל לא על המנות:

A man may count his guests and his portions verbally, but not from a memo. And one may cast lots at the table [(to determine who will get
which portion)] with his children and family members, so long as he not intend a large portion against a small portion, because of gambling.
And it is permitted to cast lots (chalashim) on a festival [upon offerings that were slaughtered on the festival, for distribution among the
Cohanim. ("chalashim":) lots, as in (Isaiah 14:12): "Cholesh ('He casts lots') upon the nations."], but not on the portions [of the offerings of the
day before.]

2. Talmud Bavli [5th Century, Iraq], Shabbat 149a

מאי טעמא? רב ביבי אמר: גזירה שמא ימחוק. אביי אמר: גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות.
We learned in the mishna that one may not read the names of his guests or the appetizers served in his meal from a written list. The Gemara
asks: What is the reason for this prohibition? Rav Beivai said: It is a decree lest one erase something that is written on the list if he regrets
inviting a particular guest or changes his mind about a particular dish. Abaye said: It is a decree lest one read regular business documents.

3. R’ Eitam Henkin HY”D [1984 – 2015, Israel], דברי דפוס בשבת לאור דין שטרי הדיוטות - https://goo.gl/CqKu1J

בגמרא ובראשונים נתפרשו חמישה סוגי כתבים הכלולים בדין זה:
שטרי מקח וממכר ומשכנתאות ושאר מסמכי עסק וכיוצא באלה מִענייני מסחר.א'. 
רשימות ופתקים שעורך האדם לעצמו או לאחרים בעניינים שונים )למעט צרכי רבים(. ב'. 
 איגרות ומכתבים – יש אומרים דווקא מכתבים בענייני מסחר ומשא ומתן, ויש אומרים כל סוגי האיגרות )למעט אלו ג'.

שיש בהן צורך לשבת עצמה, ומכתבי תורה(.
 כיתובים ותיאורים המופיעים מתחת לציורים ופסלים וכיוצא בהם.ד'.
 ספרי חולין – יש אומרים דווקא ספרי הבאי ודברים בטלים, ויש אומרים אפילו ספרי חכמות )למעט ספרי קודש(.ה'.

4. R’ Eitam Henkin HY”D [1984 – 2015, Israel], דברי דפוס בשבת לאור דין שטרי הדיוטות - https://goo.gl/CqKu1J

מעתה נהיה שרויים במבוכה רבה, איך נכלכל את המנהג הפשוט בדורנו, שרובא דעלמא אינם נזהרים כלל בקריאת רוב הדברים
הנזכרים לעיל בשבת קודש, ובכללם אפילו המדקדקים ותלמידי חכמים. פוק חזי מאי עמא דבר, ורוב הציבור אינו יכול לעמוד בזה;
וגם בעצם העניין תמוה בעיני הבריות, מדוע יהא סרך איסור להסתכל תחת התמונה שבעלון הדף היומי ופרשת השבוע וכדומה,

ולקרוא שזהו אדמו"ר כך וכך או ראש ישיבה כך וכך, וכיוצא בזאת גבי שאר הדברים הנזכרים.
ומצוה רבה לבאר המנהג ולמצוא פתח זכות לכלל ישראל, לברר היסודות עליהם הוא נסמך ולהצילו מחזותא שאינו נזהר בהלכות
פסוקות, חלילה. ובאמת אחר העיון בעומק הדין העליתי בעניי שיש למנהג הרווח כדי סמיכה ויותר מזה בתורת רבותינו, ראשונים

ואחרונים, ובסיעתא דשמייא נבאר להלן ארבעה וחמישה נתיבי היתר בדין זה.

☞ Various Approaches From The Rishonim

5. Rambam [1135-1204, Spain, Egypt], Hil' Shabbat 23:19 [translation by Eliyahu Touger]

אסור לקרות בשטרי הדיוטות בשבת שלא יהא כדרך חול ויבא למחוק, מונה אדם פרפרותיו ואת אורחיו מפיו אבל לא מן הכתב כדי
שלא יקרא בשטרי הדיוטות, לפיכך אם היו השמות חקוקין על הטבלה או על הכותל מותר לקרותן מפני שאינו מתחלף בשטר,
ואסור לקרות בכתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקני בשבת, אף לקרות בכתובים בשבת בשעת בית המדרש ל אסור גזירה משום

ביטול בית המדרש שלא יהיה כל אחד יושב בביתו וקורא וימנע מבית המדרש. 
It is forbidden to read mundane documents on the Sabbath, lest one conduct oneself in an ordinary manner and be provoked to make an
erasure. A person may verbally count his guests and the desserts [he will serve them], but may not read a written list, lest he read a mundane
document. Therefore, if the names were engraved into a tablet or into the wall, one is allowed to read them, for [such writing] will not be
interchanged with a [written] document. It is forbidden to read the writing under a figure or an image on the Sabbath. It is even forbidden to
read the Sacred Writings during the time the House of Study is in session, lest this lead to the neglect of the House of Study - i.e., so that no
one should stay home and read the Sacred Writings and thus be held back from attending the House of Study.

• The decree should only apply to writing which is erasable.
• The decree should only apply to a person who has the right to erase the writing. בעל הבית vs שמש
• The decree should only apply to writing that is connected to a specific individual, to the exclusion of something for the public.



6. R’ Eliezer ben R. Yoel Halevi [c.1140 – c.1220, Germany], Ra’avyah, Yom Tov 744

ואין אסור לקרות בו, כדאמרינן בפרק שואל שמא יקרא בשטרי הדיוטות, ומשמע שאסור לקרות בם, דהני מילי שטר חוב, ומונה
אדם את אורחיו דומה נמי לשטרי חוב, שדעתו לכתוב למנותם הילכך גזרו, אבל שאר כתבים לא. ובשם רבינו שמואל שמעתי שיש
חילוק בין קריאה בפה לראיה בעלמא, וזכר לדבר דתנן בפרק קמא דשבת לא יקרא לאור הנר, באמת אמרו החזן רואה היכן

התינוקת קוראין:  
• .implies to read aloud. Just to read and acquire the information contained would be permitted לקרות

• .refers to business/financial documents שטרי הדיוטות

7. R’ Eitam Henkin HY”D [1984 – 2015, Israel], דברי דפוס בשבת לאור דין שטרי הדיוטות - https://goo.gl/CqKu1J

עתה, בצירוף השיטה שהעיקר כטעם שמא ימחוק עם השיטה שמעיקרא לא אסרו אלא קריאה בפה, עולה יסוד חזק להיתר, ואפילו
בשיטת השו"ע, על פי מה שביאר הערוך השלחן )סעיף ג'( את מה שכתב השו"ע שאפילו עיון בעלמא בלי דיבור אסור: שבאמת אין
כאן איסור "ממצוא חפצך ודבר דבר" כי אם כשמדבר ממש בפיו, ולפי זה לא היה לנו לאסור עיון בעלמא, אבל למעשה גם את זאת
יש לאסור – כי עדיין ישנו החשש שמא ימחוק. ולפי זה, מסתבר שבמקום שאין חשש שמא ימחוק, יהא הדין פשוט להיתר בעיון

בעלמא )בשאר כתבים( אפילו בשיטת השו"ע.
8. R’ Moshe Feinstein [1895 – 1986, Russia, USA], Igrot Moshe OC 5 22:4

ד. איך לנהוג למעשה במחלוקת לעניין איגרת שלום  
שאלה: ושוב שאלתיו איך לנהוג בטילטול איגרת שלום.  

תשובה: כיוון דמותר לקראות איגרת שלום בשבת, מותר לטלטלו. דהטעם שאסרו איגרת שלום בטילטול, הוא משום שמא ימחוק
, וכיוון דאנו נחשבים לגבי האי דינא כחשובים, אין לחשוש שמא ימחוק, כמו דלא)רמב"ם שבת פכ"ג הי"ט, ועי' או"ח סי' ש"ז ט"ז ס"ק י"א(

. דבאיסור קריאת איגרת נאמרו שני טעמים, אחד משום שמא ימחוק, והשני משום)סימן ער"ה סעיף ד'(חיישינן בחשובים לשמא יטה 
ודבר דבר. ואיסור ודבר דבר הוא רק באופן שקורא בפה, אבל עיון וקריאה שלא בפה מותר. ואיסור קריאה בדרך עיון בעלמא הוא

רק משום שמא ימחוק, ועל טעם זה יש בו היתר דאנו נחשבים כחשובים. 

9. Talmud Bavli [5th Century, Iraq], Shabbat 113a

וכבדתו מעשות דרכיך, וכבדתו - שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול. וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי. מעשות
דרכיך - שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול. ממצוא חפצך - חפציך אסורין, חפצי שמים מותרין. ודבר דבר - שלא יהא

דבורך של שבת כדבורך של חול. דבור - אסור, הרהור – מותר.
On a related note, the Gemara cites what we learned with regard to the following passage: “If you keep your feet from breaking, from
pursuing your affairs on My holy day, and you call Shabbat a delight, the Lord’s holy day honorable, and you honor it by not going your own
way, from attending to your affairs and speaking idle words” (Isaiah 58:13). The Rabbis derived from the words “and you honor it” that your
dress on Shabbat should not be like your dress during the week, as Rabbi Yo anan would refer to his clothing as my honor, indicating thatḥ
appropriate clothing is a form of deference. The words “going your own way” mean that your walking on Shabbat should not be like your
walking during the week. “From attending to your affairs” means it is prohibited to deal with your weekday affairs and to speak about them
on Shabbat. However, affairs of Heaven, i.e., those pertaining to mitzvot, are permitted. “And speaking idle words”means that your speech on
Shabbat should not be like your speech during the week, i.e., one should not discuss his weekday affairs on Shabbat. However, it is only
speech that they said is prohibited, whereas merely contemplating weekday affairs is permitted. 

10. Talmud Bavli [5th Century, Iraq], Shabbat 150a

רבי יהושע בן קרחה אומר: אומר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב? אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי
יהושע בן קרחה. ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה - דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר; דיבור -

אסור, הרהור - מותר. 
Rabbi Yehoshua ben Kor a says: A person may say to another on Shabbat: Does it seem that you will join me this evening? Rabba bar barḥ

ana said that Rabbi Yo anan said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehoshua ben Kor a. And Rabba bar bar anaḤ ḥ ḥ Ḥ
said that Rabbi Yo anan said: What is the reason for Rabbi Yehoshua ben Kor a’s ruling? As it is written in the verse from which we deriveḥ ḥ
the prohibition to speak on Shabbat about activities that one may not perform on that day: “And you shall honor it by not doing your ways,
nor  pursuing  your  business,  nor  speaking  of  it”  (Isaiah  58:13).  We  derive  from  this  verse  that  speaking  is  prohibited,  but  merely
contemplating these matters is permitted.


