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 / קריאת מודעות קריאת שטרי הדיוטותא. 
שטרי מקח וממכר ושטרי    היינודשטרי הדיוטות    ) פכ"ג סי' א(  רא"שה  'וכת  .בשטרי הדיוטותסור לקרוא  אד  (קטז:)  בשבת  מבואר

כגון של חשבונות או אגרות   פירשש (קטז: ד"ה שטר)עיי"ש ו .מקח וממכרשטרי הדיוטות של  פירש (קמט.) ורש"י .חובות ומשכונות
  להלן שמבואר דאף לרש"י והרא"ש לאו דוקא דברי מקח וממכר . ומ"מ עי' אות ה)סי' שז  (ב"ח  הוכן הביא   השלוחות למצוא חפץ.

 ]. אתי לידי כתיבת שטרי מכירה ד "נא ,"ממצוא חפצך"משום מקח וממכר אסור  שכת' דלז. ד"ה משום) ביצה ( ס'תוב[ועי'   .אסרו
.  שמא ימחק  גזרה  משום  פירש שהוא(פכ"ג הי"ט)    והרמב"ם  .ממצוא חפצך ודבר דבר  משום  אסרוד  ר"י  בשם  )שם (   ברא"שעי'  ו

 שאסור לקרוא מודעות פרסום העוסקות במשא ומתן.   ולפי"ז יוצא
גזירה שמא    הוא משום  דטעם האיסור  (ס"ק נז)  המ"בוכת'    הצורות. אסור לקרות כתב שתחת  שכת' ש  סע' טו)סי' שז  (  שו"עבועי'  

אוסרים  ה ד  (ס"ק יא)הט"ז  לקרוא אגרות שלום. וביאר    דעת האוסריםכ  שפסק  סע' יג)  שם(  בשו"ע  עוד  י'וע  .יקרא בשטרי הדיוטות 
ו דבר דברדאסיר משום ובכלל שטרי הדיוטות    ס"ל שהם  אלא אף    ,וממכר אסורבואר דלאו דוקא סיפור דברים של מקח  מ. 

דהטעם דאסור    )אות ד  ה סי' כב"(או"ח ח  אג"מבקריאה בהרהור יש להחמיר. וכת'  ב שאף    בשו"עועיי"ש    סיפור דברים בעלמא אסור. 
בהרהור כי אכתי חיי' לשמא ימחוק, ולא משום ודבר דבר (דקיי"ל בסי' ש"ו דהרהורים מותרים), וע"כ היכן דאין לחוש לשמא  

  .שיש סוברים שטעם אחר אמאי אסרו בהרהור גליון תקכ"ב בשמעתא עמיקתא ועי' ימחוק שרי ע"י הרהור. 
ואם הוא כתב עם תמונה    ,ךיסיפור דברים אסור משום מצוא חפצ  בכתבאם יש    ,בו משום מקח וממכר  אין ש  פרסוםיוצא ד

 .שטרי הדיוטות בא ואלא משום דאתי לקרהמבארת את הכיתוב אינו אסורה 
 רשימת אורחים .ב
רב ביבי אמר גזירה    ,מאי טעמא   בגמ' אבל לא מן הכתב. ואמרו    , מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו  (קמח:)  בשבתתנן  ו

 - דכתב  ופרש"י  .  איכא בינייהו דכתב אכותל ומידלי  ,מאי בינייהו  אביי אמר גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות.  ,שמא ימחוק
   .ע"כשאינו מגיע לשם למחוק,  - ומידלי   מניינא אכותל בדיו.

משום דפליג עליה דרבה    וותיה לית הלכתא ככת' ד  (סג:)הרי"ף    אולם  שפסקו כרב ביבי.  ) שם(סמ"ק  וב  בסמ"ג,  (סג:)  רז"הבועי'  
   . (פכ"ג הי"ט) הרמב"ם . וכן פסק)שם( הרא"ש . וכ"כי"ל כוותיה יוק , גבוה שתי קומות 'ולא יקרא לאור הנר ואפי  (יב:)דאמר 

ק, ובכותל  אסור או משום שמא יקרא או משום שמא ימחוק, בכותל ומתתאי משום שמא ימחו' דכת  (קמט. ד"ה לא)  והרשב"א 
הנ"ל אות א' דשטרי הדיוטות אסורים  ולהרמב"ם  [  שני הטעמים.כ  פסק  (קמח:)  ר"י מלונילוה ומידלי נמי שמא ימחוק כרבה, ע"כ.  

משום שמא יבוא  לא נאסר אלא וע"כ  ,משום שמא ימחוק, צ"ל דרשימות המוזמנים לא היו בכלל הגזרה משום דהוי צרכי שבת 
ע"כ טעם האיסור    כמבואר להלן אות ה', ולרש"י דאיסור דשטרי הדיוטות הוא דוקא שטרי ממקח וממכרלקרוא בשטרי הדיוט  

 משום שמא ימחוק]. בזה הוא 
דכתב  הא  שכתב על    (ס"ק יז)"א  במ. אלא דעי'  (סע' יב)  בשו"עשפסק הטעם דשמא יקרא בשטרי הדיוטות. וכן הוא    (סי' שז)  בטורועי'  

ואפי' גבוה הרבה דלא   , גזרינן שמא ימחוקהיינו משום דד  ,אבל בולטת אסור ,  שוקעת, מותראם חקק בכותל חקיקה  ש   השו"ע
 חיי"אבוכן הוא  הביא שני הטעמים. (אות יב) לבושה  וכןשם דקיי"ל כשני הטעמים. הלבו"ש סי' ער"ה, ע"כ. וביאר  בפלוג כמ"ש 

 ועוד טעם שמא יבוא לקרות בשטרי הדיוטות.   , כו' שמא ימחוק מן האורחין משום (ס"ק מז)המ"ב וכ"כ  ).(כלל סא אות ט
לג)  שערי אפריםב  ועי' י סע'  כתב שבמקום טרחא דצבורא מותר לגבאי לקרות את השמות לצורך הזכרת נשמות מתוך  ש  (שער 

דכיון שכתוב בספר    (אות לו)  בפתח שערים  הכתב, ומ"מ טוב לרשום השמות בדף אחד הכרוך באיזה ספר ולא בנייר בפנ"ע. ועיי"ש
 . ועי' להלן עוד לענין קריאה במקום מצוה לקביעות אין זה דומה לשטרות ולא מיחלף. 

 שומר. ממנה ג
דליכא משום    ,וכתב דנפ"מ היכא דקרי אחריני בהדיה   ,שנקט לאסור משום אתי למיחלף ומשום שמא ימחוק הנ"ל    רשב"א ב  עי'ו

  פמ"ג ה  וכ"כ.  )שם ( בריטב"א  . וכן הוא  (יב:)  בשבתשמא ימחוק דכל חד וחד מדכר לחבריה, כדאמרינן גבי אין קורין לאור הנר  
בשנים  לפי הטעם דשמא ימחוק  ד  (על המ"א ס"ק יז)  נתיב חייםה  כ"כו  שציין להרשב"א, וסיים וצ"ע.(א"א סס"ק יז)  . ועיי"ש  (מ"ז ס"ק י)

 יש חשש דשמא יקרא בשטרי הדיוטות לא מהני שומר. דאכתי היכן אבל לא גזרינן. 
 ד. כתב חקוק על הקיר 

פרפרותיו ואת אורחיו מן הכתב כדי שלא יקרא בשטרי הדיוטות, לפיכך שכת' ע"פ ש"ס הנ"ל שאסור למנות  )  שם (  ברמב"םעי'  ו
  רא"ש בו  (סג:)  רי"ףב  ע"כ. וכן הוא  הטבלה או על הכותל מותר לקרותן מפני שאינו מתחלף בשטר,אם היו השמות חקוקין על  

אם חקק בכותל  ש  (סע' יב)  שו"עבט  וכ"כ  ).בשטרא מחלפי  כי  ס"ל כהרמב"ם  כשחקוקים על הכותל (אבל על פנקס וטבלא לא  )שם(
בולטת אסור דגזרינן שמא ימחוק  דב(ס"ק יז)  מ"א ה  וכתב. אם הוא חקוק, אסור ' אבל בטבלא ופנקס אפי  ,חקיקה שוקעת, מותר

 .(ס"ק נ)מ"ב ה  והביאו  ואפי' גבוה הרבה דלא פלוג.
דאיכא תרתי לטיבותא,    דכיון   הפמ"ג . ופירש  הדיוט  אינו מטלטל אינו מיחלף בשטר ון שדחקק בכותל כי  ' שכת(ס"ק י)   בט"זועי'  

לא הקילו אלא היכן שיש שני  דפירש    (ס"ק יז)  מחצה"שבוכן    . ואין משום שמא ימחוק  בשטרי הדיוטותלא מחליף    חקק וכותל
ומשום שמא יקרא    ,דחקיקה כיון שהיא שוקעת קשה להמחק  , משום שמא ימחוק ליכאדשכתב    )ס"ק מט(  במ"בועי'  שינוים.  

מכתיבה לכתיבה  ,בשטרי הדיוטות נמי לא גזרינן דלא מיחלף בשטר [דאף דאם כתב בכותל גבוה אסור משום שמא יקרא התם 
 . אבל הכא מחקיקת הכותל לא אתי לאחלופי בכתיבת השטר] אבל טבלא ופנקס שהם מטלטלים מיחלף בשטרי הדיוטות  ,מיחלף

 קיר מודעות ה. 
  זה היכן דליכא חשש  היינו משום שמא ימחוק,  שטרי הדיוטות    מב"ם הנ"ל דס"ל דהטעם שאסרו קריאת דלדעת הר"ל  מעתה י

בכלל   ס"ל שהם  קריאת אגרות שלום  אוסריםה דדהיכן דליכא חשש דשמא ימחוק שרי, שהרי ביאר    (ס"ק יא)  מהט"ז וכן נר'  .  שרי
  משום שמא ימחוק ובאגרות שלומים לא שייך לאסור. , והמתירים ס"ל דהאיסור הוא  דבר דברדאסיר משום ושטרי הדיוטות  

שכתב דלדעת הסוברים דכתב שתחת הצורה שאסרו חז"ל היינו משום שמא ימחוק, אם הוא חקוק    )ז(אות לא"ר  מהוכן משמע  
דבדברים  קריאת ספרים מטעם שמא ימחוק  שאין לאסור    (מקרא קודש פ"ב עמ' כה)  הגריש"א זצ"לושוב העירוני שכן דעת    שרי.

 , ע"כ.  ים לא מצוי שמוחק סהמודפ
י"ל דעד כאן לא התירו אלא במקום שהוא משום גזרה שמא יקרא שטרי    ,ממצוא חפצךאולם לדעת הסוברים דהוא משום  

וסרים  אדלפי ה   שכתב  (א"א ס"ק כא)פמ"ג  ב  הוא   וכן  הדיוטות, אבל היכן שהוא מחמת שטרי הדיוטות ממש דלמא לא התירו. 
 . , אבל לסוברים דהאיסור הוא משום דאתי לידי שטרי הדיוטות שריאסור בכל גוונא משום שטרי הדיוטות 

אין לחוש בהם לא משום שמא  כיון ד  , הדבוקות או תלויות בקיר  שאין בהם עניני משא ומתן מודפסות    מודעות ש ולפי"ז י"ל  
  ,לא אסירי לקרוא בהם  ,לא מיחלף בשטרי הדיוטות וכי לא ניתנות לטלטול    ולא משום שמא יבוא לקרוא שטרי הדיוטות   ,ימחוק

  , . ומודעות שיש בהם עניני משא ומתןואע"פ שהכתב אינו בולט י"ל דעכ"פ לא גרע מכתב חקוק על הקיר דשרי כי קשה למחיקה 
 משא"כ לסוברים שהוא משום ממצוא חפציך. , להרמב"ם דס"ל דהאיסור הוא משום שטרי הדיוטות אין לאסור

 מסך אלקטרוני מודעות שבו. 
ניתן למחיקה הכתב שבו  ש  דכיון   ,בתי כנסיותרבה  ה מצוי בכמו שי בקיר  והתל  קריאה ממסך אלקטרוני בענין    אלא דיש להסתפק

 . ואסור לכו"ע חשיב כתב חקוק אינו די"ל 
  (ועי' להלן דבכה"ג יש להתיר נמי משום   בשמשלהלן  לפי המקילין  אין לחוש לשמא ימחוק  רשות למחוק  לו  באופן שאין  הנה  ו

אינה כה"ג  מחיקה  כיון ד  דשריי"ל  שמא  כי  מותר לו לקרוא,    םאי למחוק אכתי צ"ע  אש לגבאי הרדרכי מצוה). אלא  צ  דהוי
(ח"ו סי'   ה"לבשב  עי'. ולענין כתיבה בשבת  )שם (הגריש"א זצ"ל  ושמ ס"ק א)  סי'  א  "נשמ(  הגרשז"א זצ"ל, וכן דעת  אסורה אלא מדרבנן

 . בכה"ג ליכא איסורי"ל ד וא"כ לז)

        
 

      
 
 

 
 
 

 

 

  האומר מודים מודים משתקין אותו. (ברכות לג:)   א. תנן 
כל האומר שמע שמע כאומר מודים מודים,  (שם)    ובגמ'

מתיבי הקורא את שמע וכופלה הרי זה מגונה, מגונה 
הוא דהוי הא שתוקי לא משתקינן ליה. לא קשיא הא  
פסוקא   דאמר  הא  לה,  ותני  מילתא  מילתא  דאמר 
ודילמא   לאביי  פפא  רב  ליה  אמר  לה.  ותני  פסוקא 

כוון,   ולבסוף  דעתיה  כוון  לא  ליה  מעיקרא  אמר 
מעיקרא    דעתיה  כיון  לא  אי  שמיא,  כלפי  חברותא 
אותו   (פרש"י דמלמדין  דנפחא  ליה במרזפתא  מחינן 

 שיכוין, ומכין אותו אם ירגיל בכך). 
ושונה הרי זה מגונה,    ופרש"י חוזר  ותיבה  כל תיבה 

כב'   דמחזי  ליה  משתקינן  לה  ותני  שלם  פסוק  אמר 
(סי' ס"א)   הטורפי' איפכא. וכתב    (כג:)והרי"ף  רשויות.  

 דצריך לחוש לדברי שניהם. 
ס"ט)    השו"עוכ"כ   ס"א  שתי  (סי'  שמע  לומר  אסור 

הפסוק   שכופל  ובין  התיבות  שכופל  בין  פעמים, 
 הראשון. 

ס"א)    הטורכתב  ו  ב. אין (סי'  הפרשה  כל  כופל  דאם 
מדברי   ומקורו  ק"ד)    הסמ"קלחוש.    הב"י אולם  (סי' 

שעל   בק"ש  דדוקא  שכתבו  מהפוסקים  דיש  הביא 
מטתו יכול לחזור ולקרוא הפרשה (ע"מ שירדם מתוך  

אבוהבק"ש).   לחוש.   ומהר"י  צריך  בזה  דאף  כתב 
וכ"כ   לדבריו.  לחוש  דראוי  הב"י  י)  (ס"  בשו"עוסיים 

ק"ש  הפרשה    כשקורא  כל  לקרות  מותר  מטתו  על 
ולחזור ולקרותה, ויש מי שאומר שגם בזה יש להזהר 

 מלומר פסוק ראשון. עכ"ל.
(סי'    השו"עוהנה היכא שלא כוון בפסוק ראשון כתב  ג.  

דלא יצא ידי חובתו וחוזר וקורא. וכתב שם  ס"ג ס"ד)  
  להקשות דהלא יהיה נראה כב' רשויות. (ס"ק ג')    הט"ז

[ע"ש   ס"א  בסי'  כמ"ש  בלחש  דיקרא  דצ"ל  וביאר 
משמיה   כן  דכתב  ג'  חסידיםבס"ק  י"ח)   דהספר    (סי' 

דבכה"ג לא מחזי כב' רשויות]. א"נ י"ל דימתין איזה  
דלא משתקין אותו אא"כ   ויקרא,  יחזור  ואח"כ  זמן 
הגמ'   דברי  בביאור  מ"ש  ע"ש  רצופים.  ב"פ  קורא 

 בברכות.
ובאמת מ"ש דהיכא דקורא בלחש שוב לית ביה משום  

כ"כ   רשויות,  ס"א)  הב"ח שתי  כתב  (בסי'  אולם   ,
שלא כתבו חילוק  (שם ס"ט)  דמסתימות הטור והשו"ע  

 זה נראה דלא ס"ל כן. 
נראה דס"ל דאף   נחית לזה  אולם מדברי הט"ז דלא 
הטור והמחבר מודים לחילוק, אלא דס"ל דלא הותר  

א דלא כוון בפסוק ראשון דלא  למעבד כה"ג אלא היכ
יצא יד"ח וע"כ צריך לחזור ולקרוא הפסוק, דבכה"ג 

(משב"ז סי' ס"א    בפמ"גחוזר וקורא בלחש. וכן מבואר  
 סי' ס"ג ס"ק טו"ב).  -(לגר"ח סופר זצ"ל  בכה"ח . וע"ע ס"ק ג')

קרא פרשה וטעה בה, אם אינו יודע    -  הטורוכתב  ד.  
היכן טעה, כגון שקרא כולה אלא שדילג פסוק אחד 
באמצע, חוזר לראש אותו הפסוק וגמר הפרשה, ואם  

 בשו"עאינו יודע היכן טעה חוזר לראש הפרשה. וכ"כ  
 (שם ס"ב). 
לואהבת,    הב"ח וביאר   היינו  הפרשה  לראש  דמ"ש 

"כ, אפי'  דע"כ איירי שיודע שקרא פסוק ראשון, דאל
קרא פסוק ראשון ודאי שלא בכוונה קרא אותו, וא"כ  
ע"מ  כסדרה  הפרשה  ולקרות  ולקרותו,  לחזור  צריך 

 דלא להוי קוראה למפרע, ואפי' יודע היכן טעה. 
פי' אם יודע    -חוזר לראש הפרשה  (ס"ק א')    במג"א וכ"כ  

שאמר שמע בכוונה חוזר לואהבת, ואם אינו יודע אם  
 א דחוזר לראש [ב"ח].אמר שמע בכוונה פשיט

א')    והט"ז כן    -כתב  (ס"ק  לו  אירע  דאם  פשוט  נראה 
ישראל   שמע  ומתחיל  חוזר  דאינו  ראשונה,  בפרשה 
וכפלה,   הפרשה  באומר  איסור  הוי  פירוש  לחד  דהא 

 אלא מתחיל ואהבת. 
סי' ס"ד. הביאו הבאר    -(לגר"א אלפנדרי זצ"ל    היד אהרון וביאר  

ח וס"ל דאף אם אינו  דהט"ז פליג על הב"היטב ס"ק ג')  
והבאר  יודע אם כוון אינו חוזר ומתחיל שמע ישראל.  

כתב להשיג על דבריו דאף הט"ז מיירי  (ס"ק ג')    היטב
 שיודע שכיון בפסוק ראשון.  

והיד אהרון נראה דס"ל דע"כ הט"ז איירי שאינו יודע  
אם כוון בפסוק ראשון, דאם יודע שכיון אמאי ס"ד  

ומה שהקשה הב"ח דאם   שיחזור ויקרא הפסוק שוב.
כוון   שלא  ע"כ  ראשון  פסוק  קרא  אם  יודע  אינו 
הקריאה   בשעת  שכיון  דאפשר  דס"ל  י"ל  בקריאתו, 

 והשתא הוא דמספקא ליה. 

 יוחנן בֹורגר שליט"א הרב משיעורי הרה"ג
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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י)  פמ"גב  ויעויין   , אפשר דלא גזרו  )יא'  סע(סי' שו  ברמ"א  מבואר  והמחיקה מדרבנן, כ   כתב משיט"א שהכתיבה , דכתבש  (מ"ז ס"ק 
מוחק נמי אין חייב כי אם על כל דבאמת  יש איסור תורה, אלאדהתם ר"ה   בסימן עדלא דומה להא דשמא יטה ד ,בגבוה הרבה 

שמא יקרא בשטרי   דלסוברים דגזרו משום   )שבת קמט. ד"ה והא(  בריטב"א   כן  . וכבר מבואר ואעפ"כ גזרו מנת לכתוב שתי אותיות, 
  גם בכה"ג גזרושמא ימחוק  לסוברים משום  דכולה כחדא גזירה היא, ו  ,דאי לא הא לא קיימא הא  ,אסרו אף בכה"ג  הדיוטות

משמע דגזרו שמא ימחוק כתב    הריטב"א והפמ"גומ[  אף במחיקה דרבנן חיי'.דור  ולדבריהם י"ל שבנ"ד אס  כיון דשכיח למחקו.
כגון    ,שאין איסור למחקו  כתבזה עצמו שקורא עתה. ולפי"ז נראה שמותר לקרוא (במקום שהאיסור הוא משום שמא ימחוק)  

 . ]דבר מאכל שיש לו צורת אותיות באופן שאין בהם משום איסור מחיקה 
יחליף בשטרי הדיוטות כיון שהוא    אין לחוש לשמאכי    , נראה דשרי  ,נעולה   מסךשב  את הכתב  אם המקלדת שדרכה מוחקיםו

  [לדעת המקילין   וי כשומרדה   ,לא אתי לידי זה   מחמת הנעילה ואם משום שמא ימחוק    ,תלוי לא מחלפי כמבואר לעיל בשם המ"ב
.  כמבואר להלן  שומר  לחשש דשמא ימחוק מהניו  ,דנעול חשיב שומר בפרט כשהמפתח ביד אחר]   בענין נר,  (סי' רעה ס"ק ב)  במ"ב

כי    לקרותם   ומ"מ אם יש בהם מודעות של משא ומתן אסור  בכתב אלקטרוני לא גזרו כי לא מיחלף בשטרות. דדין י"ל    ובר מין 
 . הפמ"גבשם   ו'  אין היתר דלא מיחלף בכה"ג כמבואר לעיל אות

 לשון קודש  בז. 
דלא נאסר    (שבת קטז: ד"ה וכ"ש)  התוס' מ לדקדק    יצאש (אות ח)    דרכ"מב  דעי'   אלא   שאסר לקרות ספרי מלחמות.   (שם)  בשו"ע ועי'  

דהלשון בעצמו יש בו קדושה ולומד ממנו דברי  שרי,    אבל בלה"ק  אלא כשכתובים בלשון לע"זם (וכן שאר שטרי הדיוטות)  לקרות
 )ס"ק סג(המ"ב    וביאר  .וכתב שכן נהגו   (שם סע' טז)הרמ"א  פסק    ן , ע"כ. וכלהקלמאחר דאינו אלא איסור דרבנן יש לסמוך  ו  ,תורה 

 , ע"כ.שטרי חובות וחשבונות גם להרמ"א אסור אפילו בלה"ק  ומ"מ ,ולומד ממנו ד"תהלשון בעצמו יש בו קדושה כי 
בשמעתא עמיקתא  ועי'  .  לאסור  (ס"ק סד)  מ"בהו(ס"ק כד)    מ"א ה  ,(ס"ק יג)הט"ז    פסקו  וכן   .דחה הדקדוק מהתוס'   (ססי' שז)  ב"ח ה  אולם

 בשם המ"ב. נ"ל וממכר אבל בלא"ה אסור כמודעה שאין בה משום מקח בכ"ז  להרמ"א  אף ומ"מ  .גליון תקכ"ב
  מתענגח. 

אלא  , סי' קסב) (ח"א יעב"ץב וכן מצינו  נג לקרותו.תעשנקט דאיסור דשטרי הידוטות לא נאמר במקום שמ ס"ק ד) סי' שא ( מ"א בועי' 
קו"א    שם(  גר"זה  וקט נוכן    דחה דברי המ"א.   ס"ק ב)  שם(מאמ"ר  ה  וכןשכת' שדברי המ"א דחוקים.    (סי' שא ס"ק ב)  משה   חמדבדעי'  

 גליון תקכ"ב. בשמעתא עמיקתא  ועי' בזה . (סי' שא אות ז) עה"צוהש (אות י וסי' שא אות מד) ש"הוערה ,אות ב)
 / פרסומים של התרמות וכדו'  לצורך מצוה. ט

כיון שאין  אבל לא לשמש    ה"ב,אלא לבעלמנות את האורחים מתוך הכתב    אין איסורדשמא ימחוק    הטעםדל  )שם(  ב"ח ה  וכת'
אבל לטעמא דשמא יקרא בשטרי הדיוטות    ,(שם ד"ה שמא)  ר"ןב  ן הואוכ  ,(סג.)  הרי"ףעל  רש"י  מוהכי משמע להדיא  בידו למחוק,  

שמנהג    ' כת  (ס"ק טז)  המ"א   אולם   מה שנוהגין שהשמש קורא לסעודה מתוך הכתב הוא איסור גמור. על כן  ו  אף לשמש,  אסור 
כ"ש הכא דהוא גופה גזירה אטו    ,ולא גזרינן אטו חשבונות שאינן של מצוה   ) ש"ו  'סי (דהא חשבונות של מצוה שרי  ,  ישראל תורה 

כת' ליישב המנהג דס"ל כהרמב"ם (ס"ק יא)    והט"ז  .) שם (   חיי"א וה  (אות כג)  הגר"ז  ,(ס"ק לד)  שבת  'תו הוכן נקטו    שטרי חשבונות דשרי. 
 . הרשב"א דהגזרה היא משום שמא ימחוק ובכה"ג ליכא למיחש. וכיון שיש להם על מי לסמוך לא מוחין וכנ"ל אות ג' בשם 

ס"ק  ס"ק י ו  א"א  (סי' שזפמ"ג  השאפי' זימון אורחים דהוי מצוה אסרו בגמ' שם. אולם יש לדחות לפי  המ"א    תמה על  (שם)  "קמווה

דס"ל שהמ"א לא התיר אלא לאורחים הבאים מהשדה, כי דוקא בכה"ג יש משום מצוה גמורה דהכנסת אורחים,    )שם(גר"ז  וה  טז)
אלא סעודת    יישב דלא אסרו   (שם)  תוספת שבתוהכך.  והגמ' לא אסרה אלא באורחים הבאים מתוך העיר דלא הוי מצוה כל  

  , כיון שאפשר בלא זה כת' דאסרו אף לדבר מצוה    (שם)  והשבו"י.  )המ"א שם (על    לבו"שהוכ"כ    (שם)  המחצה"ש. וכן הביא  מריעות
  משום על השמש לא גזרו  כי    ,מתוך הכתב אפי' לדבר הרשות  א המנהג שהשמש קורמ"מ יש לתרץ  ו  ,)סי' קכז(  בתשו' הב"ח וכ"כ  

 .  (ס"ק טז) "תרשעה   והביאו .שלא יטעה לו  דבר קמצא לכך התירו  אשיש לחוש לחורבה כעובד
כי  כשהסעודה היא של מצוה יש להקל  ו  , דלשמא ימחוק ליכא למיחש  ,שהשמש קורא מתוך הכתב  ים שנוהג 'כת  (ס"ק מז)  מ"בוה

   וסיים עם דברי השבות יעקב שהתיר אף בסעודת הרשות, ע"כ. הוי בכלל חפצי שמים דשרי. 
שרשום  פתקאות  לקראו  גבאי צדקה אפשר דמותרין  שכתב ד(סי' שכג ס"ק ה)    במ"א   שקריאה לצורך מצוה שריא. וכן מצינו יוצא  

. וכ"כ דבכה"ג אין לחוש לשטרי הדיוטות   ש"ז  ' וכמ"ש בסי  ,כרון משום דהוי חפצי שמים יליתן על שם האיש לזבהם סכום מעות  
(דיש בזה משום מצוה, ללכת    ולפי"ז נראה שמותר לקרוא מודעות של התרמות לצורך צדקה, הזמנות לחתונות   .(ס"ק כ)  המ"ב

 בענין קריאת הזמנות לחתונה.  )(דרך שיחה סוף עמ' רעט זצ"לגרח"ק ה זמני תפילות וכן כל כיוצא בזה. וכן פסק  לשמח חתן וכלה),
ודעימיה שנקטו דלא היקל המ"א אלא לצורך אורחים הבאים מחוץ לעיר שיש בהם משום מצות הכנסת    הפמ"גומ"מ מדברי  
 אבל בלא"ה לא חשיב מצוה בענין זה.  ,דבר שיש בו מצוה גמורה דוקא במשמע שהכתב שהתירו הוא  , אורחים ממש

 י. מודעות אבל 
שכתב  )  סי' קי(  בס"ח ום אבלים ולווית המת. אלא דעי'  ניח דבר מצוה משום  והנה מודעות אבל י"ל שמותר לקרותם משום דהוי  

שאסור להזכיר בשבת מאוהב    (סס"ק יד)הט"ז    וכן הביא  ."בשבת אל ידבר אדם מאוהביו שמתו או שהן בצער כדי שלא יצטער"
ים  מצערהם  ת אלו אם  עודו. וא"כ קריאה של מ אסור לספר בשבת איזו דבר שמצער בודכתב בשמו    רסי' שז)(  והמ"א .  שלו שמת

 שכתב על אוהבו שמת דהיינו כי מצטער עליו.  מהס"ח רי. וכן משמע שאולם אם אין לו צער נראה ד ,ה רוסא  ,אותו 
 אינו קורא ע"מ לקיים המצוה . אי
דמצד א' אין   ,אולם אינו בדעתו ללכת לשם, האם רשאי לקרוא   ,שקורא דבר שיש בו משום מצוה כהזמנה לחתונה וכדו'כ  צ"עו

בענין חשבונות  סע' ו'  והנה המ"א למד היתר זה מסימן ש"ו    בדברים שיש בהם משום מצוה.   י"ל דלא גזרו ך  דמאיו כאן צורך מצוה  
 . מוכרחיםודבריהם אינם    )פכ"ב הגה רא(  בארחות שבתועי'    מסתבר דאסור.ע"כ  ו  דוקא כשעושה לצורך מצוה.  שריוהתם    ,של מצוה 

 וכדו'  ותשמות של רחוב. בי
שכתב בענין מה שנוהגים הסוחרים שכותבים מער"ש רשימת    (כלל כב אות ז)  הרא"שתשובת  מ  שהביא (סי' שכג ס"ק ה)  במ"א  ועי'  

לעשות כן משום קריאת    דאסור הקונים ואת הסכום שכל א' שילם, ובשבת כשלוקח היין עושה סימן לפי הכמות של היין שלקח,  
דמבואר מדבריו דאם היה כתוב רק שמות הקונים בלא סכום המעות מותר לקוראו דלא מקרי    המ"א שטרי הדיוטות. וכתב  

. [והטעם שלא התיר משום שהיין הוא בכלל צורך הגוף  )ס"ק כ(  המ"ב. וכן פסק  שטרי הדיוטות אלא שטר שכתוב בו איזהו עסק
 אלא לצורך עצמו שיוכל לגבות ממונו במוצ"ש].  ה היינו כי קריאת המוכר אינ ,)שם( בטורדשרי כמבואר 

שתחת הצורה, ע"כ. והעירוני דע"כ צ"ל דס"ל להמ"א דשאני  מכתב  זה  דלא עדיף  שתמה על המ"א    )סי' שז אות לא(  בא"ראלא דעי'  
סור  מתחת הצורה שע"י הכתב המבאר את התמונה יש כאן סיפור דברים כהא דמלחמת דוד וגלית, וע"כ יש בו אי שהאי דכתב  

הנ"ל בפירוש    מהערוךמשא"כ בכתב בעלמא שאין בו סיפור דברים ולא עניני משא ומתן. וכן משמע    ', כמו בסיפורי מלחמות וכדו
שרי כיון שאין כאן סיפור דברים וכיוצ"ב  יוצא דקריאת שמות של רחובות    המ"א לפי  ו.  )עז סי'(במגילת ספר    'השני. ובדרך זה כת

 שרי.דדברים שיש בהם צורך הגוף או צורך שבת ויו"ט  בענין גליון תקכ"ב  א בשמעתא עמיקתועי'   ולא משום מקח ומקח.
  

  משום ועניני משא ומתן. י"א שאסרו  מקח וממכר  שטרות של    דהיינו  , בשטרי הדיוטותו חכמים לקרוא בשבת וביו"ט  אסרא'  
ואיסור זה הוא אף ע"י קריאה בהרהור, ויש מקילים    ק.ושמא ימח משום גזרה    אסרווי"א ש  ."מצוא חפצך ודבר דברשנאמר "

והעיקר כהמחמ ומנות של סעודה    ב' רים.  יבזה.  ימחוק    משום אסור לקרוא רשימת אורחים  ועוד    ,כו'   םהאורחי  שמות שמא 
שמש המשמש בסעודה רשאי לקרוא ברשימה  ג'    . אסור  שומר עליו    נה מף אם מוא.  טעם שמא יבוא לקרות בשטרי הדיוטותמ

אסור לקרוא מודעות פרסום מסחרי  ד'  ל כי עליו לא חששו שימחוק כי אין הדבר בידו. ואף לסעודת הרשות התירו בזה.  "הנ
כגון מודעות של התרמות לצורך   ,אבל מודעות שיש בהם משום מצוה   ,וכן שאר מודעות שאין בקריאתם צורך בשבת  בשבת.

שיש בו    קריאת כתב  ' ה  לו צער לא יקרא.  מים מודעות אבל אם גורו   ר.מות  ,כיוצא בזה וזמני תפילות    , צדקה, הזמנות לחתונות
מותר לקרוא  '  ו.  אסורנראה ש,  כלל  ללכת לשםבדעתו    ןאיש הזמנה לחתונה  כגון קריאת    ,רק מפני סקרנות  אך קוראו  משום מצוה 

מודפסות    מודעות  'ז  וכן כל כיוצא בזה.  ,משא ומתן  א למשפחה כיון שהוא כיתוב ללא סיפור דברים ול  מותוש  ותשמות של רחוב
  מפני שאין(אף אם יש בהם תמונות) מותר לקרותם    ,ולא סיפור דבריםאין בהם משום משא ומתן ש הדבוקות בקיר  או רשימות 

ונראה שכן הדין במודעות או רשימות הכתובות    .הדיוטותק ולא משום שמא יבוא לקרוא שטרי  ולחוש בהם לא משום שמא ימח 
  אלו  מודעותקורא  ה ו  . (כשאין בידו למחוק כגון שאפשרות המחיקה נעולה או שקורא במסך השייך לאחרים)  במסך אלקטרוני

 . בידו םמוחי  אין ,ן משא ומת  אם אין בהם אף אם יש בהם סיפור דבריםומתענג בקריאתם בהרהור 
 

 
 

 )א( תפילת מוסף
 

מוסף תפילה,    -   תפילת  נוספת  הקודש  בימי  "והנה 
והיא בבחינת השפע הנוסף ביום   כנגד קרבן המוסף, 

 רמח"ל, דרך ה' ח"ג פ"ו)( ההוא כפי בחינת קדושתו וענינו".

"ובאשכנז נוהגין    -  נוסח תכנת שבת על שם הגאולה
לומר "תכנת שבת" וכו' ומיוסדת על אלפא ביתא של  
להם   "אשרקה  דכתיב  הגאולה  שם  על  תשר"ק 

 (טור סי' רפו)  ואקבצם"...". 

עתידה   - והגאולה  הגאולה  על  נשמעת  שהיא  "לפי 
להיות בזכות שבת, שנאמר לסריסים אשר ישמרו את  

והביאותים אל הר קדשי...".   וכתיב  י שם (ב"שבתותי 

 בשם שבלי הלקט)  

בשמחה" שתעלנו  רצון  שקדושת    -  "יהי  "ולאשר 
בזה   הזכירו  לכן  שחרית,  מקדושת  גדולה  המוסף 
הגאולה העתידה "שתעלנו בשמחה לארצנו" וכו' וכן  

 (ערוך השלחן סי' רפ"ו ס"א)  בכל המוספים".

"יהי רצון וכו' שתעלנו בשמחה לארצנו וכו'. תפילה    -
עצומה מעומקא דליבא, ויכניס    זו יתפלל אדם בכוונה 

בלבו צער ואנינות על זה, מתי נזכה לכל זה, שנקריב  
והיינו   זה,  שבת  מוסף  קרבן  וגם  הקרבנות  כל  שם 
עיקר   וזה  שמו,  ליתברך  גדול  רוח  נחת  בזה  עושים 

(יסוד מגמתנו, וזהו "כמצות רצונך" ודי בזה למשכיל".  

 ושורש העבודה ח, י) 
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מיהו אכתי תקשי, דכיון דאם לא כיון לא יצא יד"ח, 
עצמו  להוציא  ולקרותו  לחזור  הוא  צריך  ע"כ  א"כ 

לכפול הפסוק, מספק. ומאי מ"ש בט"ז דאיכא איסור  
הא כל היכא שקרא בפסוק ראשון שלא בכוונה ע"כ  
משום   בזה  דליתא  והא  שוב,  הפסוק  וקורא  חוזר 
איסור, צ"ל כמו שביאר הט"ז גופא בסי' ס"ג דחוזר 
ויחזור  זמן  איזה  דימתין  או  בלחש  הפסוק  וקורא 

 ויקרא. 
קרא    -שכתב  (סי' ס"ד ס"ב)    בלבושוביאור הדבר מצינו  
בה,   וטעה  ובפרשה פרשה  הפרשה,  לראש  חוזר 

ליה   אוקמינן  ראשון  דפסוק  לואהבת,  חוזר  ראשונה 
 אחזקתיה ודאי קראו בכוונה כהלכתו. ע"כ. 

דלענין  דס"ל  הט"ז,  דברי  היטב  נתבארו  ובדבריו 
שכיון,   החזקה  על  דסמכינן  ראשון  בפסוק  הכוונה 
וע"כ היכא דחוזר  לראש הפרשה לא יחזור לתחילת  

(סי'   במאמר מרדכית. [וע"ע הפרשה ממש אלא לואהב
 ].ס"ד ד')

ומ"מ כיון דמידי מח' לא יצאנו, ולדעת הב"ח כל היכא 
דמסתפק חייב לחזור ולקרוא אף פסוק ראשון. נראה  
או   ויקרא,  ויחזור  מעט  דימתין  יותר  טוב  דלמעשה 
שיחזור ויקרא פסוק ראשון בלחש, וכמ"ש הט"ז גופא  

כוו  שלא  לו  דידוע  היכא  לענין  ס"ג  בפסוק  בסי'  ן 
 .(סי' ס"ד ס"ק ז') המשנ"בראשון. וכן הכרעת 

כתב דאם לא כוון  (ש"ר פרשת וארא ס"ו)    ה. ובבן איש חי
בפסוק ראשון בפשטן של דברים לא יצא ידי חובתו,  
וצריך לחזור. ואם הרגיש בזה מיד שאמר פסוק שמע  
לא יחזור ויאמר פסוק שמע פעם שנית, אלא ישתוק  

ראשו פרשה  אמירת  לומר שיעור  יחזור  ואח"כ  נה, 
ירצה שלא לשתוק, אלא לגמור כל   ואם  פסוק שמע. 
הפרשה ולחזור לקרא שנית מפסוק שמע, אין הכי נמי  

 יעשה כך, וזה עדיף משתיקה. 
ונראה דטעמו, דהא בטור כתב דאם כופל כל הפרשה  
ולא מתירים כה"ג   ונהי דאנן חיישינן לה  אין לחוש, 

ש חולקים כנ"ל.  אלא בק"ש שעל המיטה, ואף בזה י
היכא   כגון  הפרשה,  ולקרוא  לחזור  דדינו  היכא  מ"מ 
דיודע שלא כוון הפסוק ראשון, טפי עדיף למעבד הכי,  

 דהא י"א דבכה"ג ליכא כלל איסור. 
[עי' שלמי ציבור דיני ק"ש ס"ט, קשר אולם שאר פוסקי ספרד  

גודל (לחיד"א) סי' י"א ס"ו, כף החיים (לגר"ח סופר זצ"ל) סי' ס"ג  
לא הזכירו עצה זו, אלא סתמו דימתין קצת  "ק טו"ב]  ס

 או יאמרנו בלחש.
אם לא כוון בפסוק ראשון של ק"ש,    -העולה לדינא  

לא יצא ידי חובתו, וחייב לחזור ולקרוא. אולם יקפיד  
בחזרתו שיקרא הפסוק בלחש, או ימתין מעט זמן ואז  
כוון   אם  מסופק  הוא  אם  הדין  וכן  ויקרא.  יחזור 

 ן.  בפסוק ראשו
ויקרא   יחזור  ואהבת,  פרשת  בקריאת  המשיך  ואם 
התחיל   אם  [אולם  הסדר  על  ראשון  מפסוק  הפרשה 

המשנ"ב   אם שמוע כתב  והיה  י"ד) פרשת  ס"ג ס"ק  (סי' 
אם   והיה  עד  שמע  ויקרא  ויתחיל  ויאמר  עד  דיגמור 

 ועי' שו"ע סי' ס"ד ס"א].    - שמוע ויחזור לפרשת ויאמר  
 

י  " ע ב  ת כ  נ

ן   ג שמעו ט"א הרה" י שלי ל ו  פל
ם  י מ ו ד א ה  ל ע מ ת  י ד ר ח ה ה  ל י ה ק ה ץ  " ו  מ
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