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  סימ� שמ  	כותב ומוחק  
  
  

  ה"ק	ג"פ שבת ק"ע   	)   ב"מהמשנ(עיקרי דיני כותב ומוחק  
  

על גבי דבר , )כדיו] (דבר המתקיי�[=כותב חייב רק כשכותב בדבר הרוש� ועומד  ⇐
א  כשכותב בדבר שאי� רישומו עומד ,         )קל� ונייר, כעור(שמתקיי� הכתב עליו 

א  איסור דרבנ� יש ,      פטור 	) עלי ירקות(ינו עומד או שכתב על דבר שא, )כמשקי�(
והיפוכ� של דיני� אלו .   (ג דבר שאינו עומד"אפילו כשכתב בדבר שאינו עומד ע

דלעני� חיוב לא בעינ� שיכתוב במה שיתקיי� הכתב   א"הרשבכתב [                  .)במוחק
� דברי� שאי� עשויי� לקיימ� א לכתוב בה"קצת עד שדרכ� של בנ אלא דמקיימי,  לעול�

כל העושה מלאכה ': קב	כתב שמהמשנה ב צ בסימ� שג"ובשעה.]             (לעול� אלא זמ� אחד
שחייב אפילו א� מתקיימת ) �"מהרמבוכדמשמע (משמע ' ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב

ו� כג, ל  דמה שהמשנה פוטרת בכתב שאינו של קיימא"כ צ"וע,  רק על יו� השבת לחוד
ש�  י"ברשא  ,     היינו משו� שאינו מתקיי� כלל אפילו על יו� השבת, פירות	במשקי� ומי
ולא  די ,  כ משמע מיניה דבעינ� שמתקיי� תמיד"וא, אעושה מלאכה קאי' בשבת'פירש דהאי 

  .) ביו� השבת לחוד
  

פ שחמימות בשרו מעברת הכתב "אע, )מפני שהוא עור(חייב  	הכותב על בשרו בדיו  ⇐
  .הרי זה דומה לכתב שנמחק, אחר זמ�ל

  

וא� כתב .     כיו� שלא הועיל במעשיו כלו�, פטור 	הכותב כתב על גבי כתב קיי�  ⇐
חייב ג� משו� מוחק וג� משו�  	) כגו� שהיה סיקרא וכתב בדיו(בכתב יותר משובח 

  .]לפי שמקלקל הוא,  )משו� מוחק(ג דיו פטור "וא� העביר סיקרא ע.   [כותב
  

אפילו היתה גדולה , אבל א� כתב אות אחת.      ותב שתי אותיות חייב חטאתרק הכ ⇐
מ "א  מ.        פטור, וג� כשאות זו היא קיצור למילה שלמה.      כשתי� פטור מחטאת

 א  א� השלי� את:   ל"בה().             כדי� כל חצי שיעור(אסור מדאורייתא לכתוב אות אחת 
דהוא הדי� א� היה חסר בספר איזה , ולאו דוקא אות אחרונה של הספר[חייב    	י כתיבת אות אחת "הספר ע

  .)ובתוספתא איתא להיפ .      ומשמע שא� השלי� בזה רק תיבה אחת אינו חייב,    ]אות באמצעו

  .חייב -והמוחק אות אחת  א� היא גדולה ויש במקומה כדי לכתוב שתי�        
  

מפני שאי� דר  כתיבה , פטור 	בפיו ובמרפקו , לוברג, הכותב בשמאלו או לאחר ידו ⇐
  .)משמע שפטור' א  ברגלו וכו,  אד� שחייב בי� בימינו בי� בשמאלו	א  לגבי שאר המלאכות כתב החיי(.   בכ 

  

.      ]�"רמב[=וחייב , הרי זה תולדת כותב)  הרוש� רשמי� וצורות(המצייר  ⇐
  .)משמע שא� בצורה אחת חייב" הצר צורה חייב משו� כותב"ומהירושלמי שכתב (

  
  
  
  
  

  

  .חייב  	) כגו� שעשה הסימני� המורי� על המספר(הכותב שתי סימניות ' אפי  :�"רמב �

  
ואי� .  (מותר 	לקרוע בי� שתי אותיות של מילה אחת   ):כ בהערה"בשש( א"הגרשז �

ותיות אחת וכמו שהכותב שתי א[.)     ע"כי כל אות עומדת בפנ, לחוש במה שמפריד בי� האותיות
ה כשמרחיק בי� האותיות לאו כלו� "כ ה"וא    ,בטבריה ואחת בצפורי ובשני דפי� חייב  דמחוסר קריבא לאו כלו� הוא

  .]הוא

  
  .כ  אי� די� כתיבה לשעה, )ס"לחת(דיש לומר שכש� שאי� בני� לשעה   כתב ביחוה דעת �
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  .תבדהוא כעי� כו, ב"אסור לחבר אותיות של כס� לפרוכת וכיו  :א"מג �
  

שלא יזוזו (א הוא רק א� יש חיבור אותיות "שמה שאוסר המג  מ"באגוכתב 
אי� מקו�  	דהיינו שהעמיד אותיות זה אצל זה , א  בלא חיבור).  ממקומ�
להתיר משחקי� שבה� כ "בששז פסק "ועפ.                     ואינו עני� כתיבה כלל, לאסור

והוא שלא יקבע , ומצרפי� אות� למלה שלמה או לתמונה, ומניחי� את האותיות או התמונות זו ליד ז
כתב שג� א� החלקי� השוני� מתחברי� א "הגרשזובש� .       את המלה או את התמונה במסגרת

  .נחשב כעי� מסגרת 	ומתהדקי� זה בזה 

  
,   שדוקא כשאי� הכתב ראוי להתקיי� מצד עצמו  נחשב כאינו מתקיי�  כתב א"החזו �

הוכיח   ז"באבנאול�              .חייב 	יי� אלא שאי� בדעתו לקיימו אבל א� הכתב מתק
  .דכל שאי� בדעתו לקיימו נחשב כאינו מתקיי�

  
כגו� שהיה כתוב ש� איזה עני� שהיה הוא ,  א� במחיקה לבד היה שו� תיקו�  :ל"בה �

פ שלא היה "חייב משו� המחיקה לבד אע,   ונצטר  עתה למוחקו, ג"חייב לחברו וכה
  .)מ לקשור"מ לבנות  ומתיר ע"סותר ע, מ לתפור"וכ� הדי� לעני� קורע ע.   (מ לכתוב"ע

  
  .על חק תוכות פטור   א"הרשבלדעת .       א� על חק תוכות חייב   ועוד �"הרלדעת  �
  
  
  
  
  

  :כתב של גויי�
  

 שלא מיקרי כתב מדאורייתא כי   )שהסתמ  על הירושלמי לפי ביאורו( ז"כאופסק  יא/א שו"הרמ
  .ולכ� כתיבה של גויי� אינה אסורה אלא מדרבנ�,  א� כתב אשורי וכתב יווני

  
דעל כל כתב של כל אומה חייב מ�   כל הראשוני� והפוסקי�הביא דדעת  ל"בבהא  

  ).   שהכותב בכל לשו� חייב. כדאיתא בשבת קג(התורה 
  
  
  
  
  
  

  :כתיבת שתי אותיות שוות
  

  ).אג: כגו�(ז  "� לא נעשה תיבה עיחייב א� א  :כשכותב שתי אותיות שונות
       
  

       :כשכותב שתי אותיות שוות
  

  ואפילו א� היה דעתו   ,  )גג: כגו�(ז איזה תיבה "חייב רק א� נעשה עי  )ב"הובא במ(� "רמב
  ).     גגות: כגו�(מתחילה לכתוב יותר                                 
  .     פטור 	) אא: כגו�(ז "א  א� היו האותיות שוות וג� לא נעשה תיבה עי                                

  
, כ נתכוי� בתחילה לכתוב מילה גדולה"אא,      חייב בכל מקרה  )ב ועוד"רע, ירוח�' ר(  י"רש

  .ז"שאז פטור א� היו האותיות שוות וג� לא נעשה תיבה עי
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צה כדי א" מחוסר מעשה קצי, כתב שתי אותיות בשני דפי פנקס
  :לקרב�

  

והל  , ב וכתב על שפתו אות אחת במדינה זו"א� לקח גויל וכיו  )ב"הובא במשנ( י"לרש
שבזמ� , חייב,  באותו היו� וכתב אות שניה במדינה אחרת ובמגילה אחרת על שפתה

אבל א� כתב על שני דפי פנקס ,   שמקרב� נהגי� זה ע� זה ואי� מחוסר מעשה לקריבת�
  .    שהרי מחוסר מעשה קציצה לקרב�, פטור, באמצעית�

  
  .)פטור 	אות אחת באר+ ואות אחת בתקרה   אבל(.        בכל גווני חייב  �"לרמב

  
  

  

  :פתיחת ספר שיש אותיות בראשי חודי דפיו
  

 אסור 	שספרי� שכתובות עליה� אותיות למעלה או בצד   סוברי� )א"והמג(הלבוש 
  .ולסגור הספר משו� כותבואסור לחזור , לפותח� בשבת משו� מוחק

, כתב שמכיו� שסגירה זו יכולה להיעשות בשמאל כמו בימי� ז"א  באבנ,   יע+ לסגור הספר ביד שמאל ר"ובא[
שקשה לאמ� ידו , כיו� שדוקא כשכותב כתיבה רגילה, ואינו דומה לכותב בשמאל,   א� ביד שמאל) ללבוש(חייב 

  .]פטור, מתוק� וישר כמו בימי�השמאלית בכתיבה לכתוב כתב 
  

שכיו� שעשוי לפתוח ולסגור , מותרחולקי� וסוברי� ש  ז ועוד"א בתשובה והט"הרמ
  . ס"והוי כדלת הנסגר ונפתח תמיד שאי� בו משו� בו,  תמיד אי� בו משו� כתיבה ומחיקה

  .)כת הכתיבה והמחיקה שבמשכ�לפי שאינו דומה למלא,   יאיר הביא עוד טע� להתיר	ת חות"ובשו(                 
  
  
  

  

  )סעי# ג(מוחק דיו ושעוה מפנקס  
  

א� יש במקומו כדי לכתוב שתי ,   המוחק דיו שעל הקל� או שעוה שעל הפנקס 	 'ע ג"שו
מ לכתוב שתי אותיות "ש א� הוא מוחק שתי אותיות שנכתבו שלא כהוג� ע"וכ:  ב"משנ(    .         חייב 	אותיות 

  .)חייבאחרות במקומ� ד

  
ולכ� כתב , ומוחק כדי לכתוב במקו� זה, שהמחבר מדבר שנפל הדיו שלא במקו� האותיות  ל ביאר"הבה

כיו� שא� נפל הדיו על איזה .        המחבר שצרי  שיהיה במקו� מחיקת הדיו כדי לכתוב שתי אותיות דוקא
כיו� דבזה משלי� , חת בלבדחייב משו� מוחק א� באות א, אות בספר ונתקלקל ומוחק כדי לכתוב במקומה

  .הספר
  
  

,  ה שיש ליזהר כשנפל דיו או שנט� שעוה על האותיות"שה  )ועוד ל"הבהפ "וכ(כתב  ח"הב
  .מ לכתוב שחייב"ע כמוחקוהוי , י מחיקתו ניכרות האותיות"שע, שלא למחוק הטשטוש

  

דהוי  ,וסובר שבהסרת שעוה מהקל� אינו בכלל מוחק,  ח"על דברי הב חלק השבות יעקב
ולכ� א� יכול להסיר ,    כשממרחו בידו, ממחקאלא הרי הוא בכלל (ככיסוי מלמעלה   

).   מותר לעשות כ  	כגו� שיכול לקפל הקל� והשעוה תיפול מאליה , השעוה בלי ליגע בה בידו
דה שיש ג� הוא מו, אבל לעני� דיו שנתדבק על איזה אות,   י  שיי  רק לעני� שעוה"דינו של השבו:   ל"בה[

  .]י זה"דבזה לא הוי הדיו ככיסוי מלמעלה דהלא נתבטל האות מתחילה ע, בזה משו� מוחק
  

א  סובר שאי� לסלק את השעוה ,     מסכי� לשבות יעקב שאי� מוחק לעני� שעוה  א"רעק
  .דמתק� בזה את הספר, מתק� מנאמעל אותיות הספר בשבת משו� 

  

שלא במקו�  דוקאאלא שמצדד לומר ש ,ח שיש בשעוה משו� מחיקה"כב סובר ג"הפמ
דכתב , במקו� האותיות אי� בו משו� מוחק ולא כותב א , חייב משו� מוחק 	האותיות 

מ לא מלאו ליבו להורות כ� "א  מ(        .בשעוהאיסור טלטול מ יש "אלא שמ, התחתו� ממילא איתא
  .)ע"ג צ"י עו"דכתב דלגרור שעוה משני אותיות ע, למעשה



  סימ� שמ 	כותב ומוחק                                  www.smicha.co.il �הררי שבת 

  

  

84

  )סעי# ג(לי�  מחיקה באוכ
  

דלרבנ� א� כתב . כדמוכח בגיטי� יט, דמיקרי על דבר המתקיי�, א� כתב אותיות על אוכלי� חייב:  ל"בה

  .דמיקרי דבר המתקיי�, כשר, עליה� גט

  
פ שאינו מכוי� "אע, לשבר עוגה שכתב עליה כמי� אותיות אסור 	 המרדכי פ"ע'  א  ג"רמ

  וא� ,    איסורא דרבנ� מיהו איכא,  מ לכתוב"וא� דאינו ע(                .              דהוי מוחק, רק לאכילה
  )ב"משנ 	ר הוא ואסור א� בדרבנ� "פ, שאינו מכוי� למחוק                                                                                          

  

 א ,  העוגות מדבר אחר שחומרא זאת היא רק כשכותבי� על  ב"המשנוכתב 
ולכ� כתב (.                  שאי� על זה ש� כתיבה, מותר 	כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה 

, שמותר לאכול בסקויט או שוקולד שחקוקות או בולטות ממנו אותיות העשויות מחומר המוצר עצמו  כ"בשש
  .]ולא מחלק, חולק א"א" בחזו[      .)              וכ� לשבור דברי מאפה העשויי� בצורת אות או ציור

  
  

) המובא בסימ� שיד(ד "שהרי לפי תה,       מותרא וסובר ש"על הרמ  חולק מ"בדגו
ד "מ בנ"מ, ר בדרבנ�"א שמחמיר בפ"ואפילו למג, הרי מותר 	ר באיסור דרבנ� "שמתיר פ

דר   ש שהשבירה היא בפיו"וכ,  א מתיר"ג� המג 	כיו� שהוא מקלקל ועושה כלאחר יד 
  .רק בפיו דר  אכילה, מ כשאינו שובר במקו� האותיות בידו"שיש לסמו  על הדגו כתב ב"ובמשנ.  אכילה

  
  

, דהא הצר צורה חייב, כ אפילו כתובי� עליו צורות יהא אסור"דא,  ע"א שצ"כתב על הרמ  ובבאר היטב
  .)לו בציורי�ב כתב דיש מחמירי� אפי"ואכ� במשנ(.            כ  המוחקה  נמי  חייב"וא
  
  .)א לעיל בעניי� לקרוע בי� שתי אותיות"וראה את דברי הגרשז(

  
  

  )סעי# ד(כתיבה במשקי� על השולח�  
  

יש ליזהר שלא לכתוב באצבעו במשקי� על השולח�   או  	 ז"ד בש� או"פ תה"ע ' ע  ד"שו
תר לרשו� באויר אבל מו :א"רמ.               ( ]דמדרבנ� אסור א� בכתב שאינו מתקיי�[באפר  

  . ))י זה"ולא אמרינ� דמאמ� ידיו בכתיבה ע, כדי לרמז לחבירו איזה דבר(כמי� אותיות 
  

וחלו� זכוכית [שבמי� בעלמא לא חשיב כתב כלל אפילו מדרבנ�  י ועוד משמע"מרש 	" במשקי�"
כתב  י"  תפאא].            כיו� דמינכר הכתב יותר, שאני,  כדלהל�, שאסור לרשו� עליה בימי הקור

  .שבמי�  נמי  אסור
  

זכוכית בימי הקור שה� לחי� 	שאסור לרשו� כמי� אותיות על החלו�  ב"המשנעוד כתב 
  .        מ� הקור

  
  

  )סעי# ה(?  הא� דינו ככתב 	סימ� בציפור� 
  

לפי שאי� זה , לרשו� בציפור� על הספר כמו שרושמי� לסימ� מותר 	 פ הטור"ע  'ע  ה"שו
  .דבר המתקיי�

  

א  לעשות , ע הוא דוקא בסימ� כמו קו בעלמא וכדומה"שמה שהתיר השו ב"המשנ וכתב
ע שמתיר אפילו "שמפרש דברי השו  משמע א"מהגראמנ� .    צורת האותיות ודאי שאסור

  ).כ באינו מתקיי� מותר לכתחילה"וע, דרוש� לא חשיב כתב כלל בכל גווני(כמי� אותיות 
  
  

על  והקשה(.       לרשו� בציפור� א� רוש� אחד אסורוסובר ש חולק  )א"הובא במג( ח"והב
שכ� רושמי� על קרשי המשכ� ,  רוש� הוא כמו כותביוסי ' שלדעת ר.)  קג(ע ממתניתי� דפרק הבונה "השו

 כ בדבר שאינו מתקיי� "א,   וא� היה רוש� שתי רשימות בדבר המתקיי� חייב חטאת, זוגו	לידע איזו ב�
' שאי� הלכה כר )ש"� ורא"רי, �"מ מהרמב"וכ(ע היא "שדעת השו תיר+ ל"ובביה.       מדרבנ�צרי  להיות אסור 

ולכ� בדבר שאינו מתקיי� מותר ,   ואסור רק מדרבנ�, כ רוש� שריטות בעלמא אינו בכלל כותב כלל"וא, יוסי

  . לרשו� סוראכתב ש  )מ"הובא בדרכ(ז "וכ� באו.)                                       לגמרי


