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  ?ג אותיות הכתובות כבר"האם יש איסור לכתוב ע

ג כתב הכתוב בדיו "שהכותב בדיו שחור ע, יש בזה חילוק

אי בזה איסור מ התורה מפני שלא נוס כלו , שחור

  .פ מדרבנ הדבר אסור"אבל עכ, י הכתיבה שלו"בכתב ע

הדבר , ג כתב הכתוב בדיו אדו"ר עאבל הכותב בדיו שחו

האחד מלאכת , מלאכות' ייב משו בוח, אסור מ התורה

. שהרי הוסי בכתב זה מה שלא היה בו מקוד, "כותב"

שהרי מחק את הכתב הראשו , "מוחק"והשני מלאכת 

  .1שהיה כתוב בדיו אדו

  ?האם מותר לכתוב או לצייר באדי כפור שעל החלון

אמנ אי בזה איסור מ התורה אלא . הדבר אסור

כ אסור לכתוב "וכמו. ה מתקיישהרי אי כתב כז, מדרבנ

  .2או במשקי ואבק שעל השולח, ע האצבע בחול

  ?האם יש איסור לעשות באויר סימני אותיות עם האצבע

 שאי מכיוו,  סימני אותיותרבאוויאי איסור לעשות 

תר לסמ אותיות ווכ מ. 3נוצר שו רוש מכתיבה כזו

  .4ג השולח באופ שאינו משאיר שו רוש"ע

  ?האם מותר לשחק בשבת בלוח כתיבה

א יש לדו א . מדרבנפ "עכזה פשוט שהדבר אסור 

שהרי כתבנו לעיל שאחד , הדבר אסור א מ התורה

הוא שתהיה כתיבה " כותב"מדיני החיוב במלאכת 

וצרי שתהיה מתקיימת בי מחמת הדבר , המתקיימת

ש ז י"ולפי. וב מחמת הדבר שכותבי עליו, עמו כותבי
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ג ניילו "שכותבי ע, "לוח כתיבה"לדו בכתיבה ב

ז "אי' כ לכאו"וא, וכשמרימי את הניילו נמחקת הכתיבה

  .בדבר המתקיי

ארגו הצלה " (החובש"י ארגו "שאלה זו נשאלה ע

שלמה זלמ ' להגאו ר) בשכונת הר נו בירושלי

ג לוח כזה "ל א יש להעדי כתיבה ע"אוירבע זצ

כ לא יצטרכו לחלל את השבת " ועימכתיבה רגילה

שא כתיבה בלוח , והשיב. באיסור דאוריתא אלא דרבנ

והטע שהכתיבה בלוח היא . כזה אסורה מ התורה

ורק כשמרימי את הניילו נמחקת , קיימת בפני עצמה

כ כל זמ שעדיי לא נמחק הרי הכתיבה "א. הכתיבה

  .קיימת

  ?בתכתם דיו שנעשה בדף האם מותר למוחקו בש

כל שיש , אסור מ התורה למחוק כת דיו שנעשה בד

  .אותיות ' בגודל הכת בכדי לכתוב במקומו ב

ט אבות "היא אחת מל" מוחק"מלאכת , ונבאר הדבר

ונעשתה במשכ כשהיו כותבי אותיות על , 5מלאכות

, קרשי המשכ כדי לדעת את המיקו של כל קרש וקרש

 צריכי וות והיולפעמי נפלה טעות בכתיבת האותי

אותיות ' הוא דווקא כשמוחק ב" מוחק"ואיסור  .למחוק

תה ימשו שכ הי, אותיות אחרות' לכתוב תחתיה ב

.  מחיקה בשביל כתיבה אחרת תחתיההמלאכה במשכ

הייתה נעשית במשכ ג באות אחת ואפילו שמחיקה 

אמרו , שלפעמי  נפלה טעות רק על קרש אחד, בלבד

ת מוחק תהיה חמורה יותר ממלאכת א שמלאכ"ל שא"חז

                                           
 .ה המוחק דיו"מ ד"ז בביאור הלכה סימ ש"עיי כ 5



 2

 6אותיות' וכמו שמלאכת כותב היא רק בכותב ב, כותב

כמו שהובא בגליו הקוד כ מלאכת מוחק היא רק 

  .אותיות' כשמוחק ב

וסקילה או , ז לעני להתחייב חטאת למוחק בשוגג"א כ

מ לכתוב "אבל ג מחיקת אות אחת ע. כרת למוחק במזיד

" חצי שיעור"מדי , ה מ התורהאסור, תחתיה אות אחרת

  .האסור מ התורה

מ לכתוב אי הדבר אסור מ התורה אלא "והמוחק שלא ע

ת אופ בו תהיה מחיקה "ועיי להל שיובא בעזהי. מדרבנ

  .מ לכתוב אסורה מ התורה"א שלא ע

 שנתבאר מכיוו. ג הד" כת דיו שעיומעתה נחזור לעני

שאיסור מלאכת מוחק מ התורה הוא רק באופ שמוחק 

כ רואי שעיקר החיוב על המחיקה הוא "א, מ לכתוב"ע

כ אפילו שלא "וע, כ במקו זה"מה שחושב לכתוב אח

א רוצה לכתוב , מוחק אותיות אלא רק כת של דיו

  .7במקו זה הרי הוא חייב

ם מותר הא, ג האותיות"מה הדין כשנפל דיו או שעוה ע
  ?להסירו בשבת

שאסור להסיר דיו או שעוה , ח" מביא בש הב8ב"המ

י הסרת הדיו או השעוה "משו שע, שנפל על האותיות

ודי זה אפילו . מ לכתוב"וזה כמוחק ע, ניכרי האותיות

כמו שכתבנו , בדיו או שעוה המכסה אות אחת בלבד

  .לעיל באות אחת יש איסור מחיקה מ התורה

הדבר מעשי בסופר הכותב ספר תורה לאור ובזמנ היה 

כ בשעת "ואח, ונט שעוה מהנר על הספר תורה, הנר

והרי , קריאת התורה מוצאי שאיזה אות מכוסה בשעוה

 אסור להסיר את כ"אפ, פ"צרי לקרוא מ הכתב ולא בע

 שא זה נמצא 9ב"כתב המ,  ולמעשה.ג האות"השעוה מע

לא יקראו אות זו ת אחר א"לא יוציאו ס,  הקריאהבאמצע

יש , אבל א זה נמצא בי גברא לגברא, פ"או מילה זו בע

  .להוציא ספר תורה אחר
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, י איזה לכלוך"דבוקים זה לזה ע" הזמירות שבת"דפי 
  ?ידם בשבתרהאם מותר להפ

 ג האות"י מה שכתבנו לעיל שא להסיר לכלו שע"עפ

אסור ג להפריד דפי הדבוקי , הוא בכלל מחיקה

י הפרדת הדפי מתגלי "שע,  במקו האותיותבלכלו

  .10מ לכתוב"והרי זה כמוחק ע, האותיות

, נמצא בספר התורה שתי אותיות הדבוקות אחת לשניה
  ?האם מותר להפרידם זו מזו בשבת

א , בדי הספר תורה ואופ תיקונו ישנ פרטי רבי

פ ההלכה להפריד את "אנו עומדי על אופ בו מספיק ע

הנה . נקודת המגע שביניהי מחיקת "זו מזו עהאותיות 

י מחיקת "ורק ע, א לקרוא בספר התורה"כיו שעכשיו א

הרי זה בכלל , החיבור שבי האותיות נהיה הכתב כשר

  .כ בשבת ואסור לעשות, מלאכת כותב

  ?מה דין המוחק חוב מפנקסו בשבת

מ "נכתב לעיל שחיוב במלאכת מוחק ישנו רק כשמוחק ע

במקרה בו המחיקה עצמה עושה תועלת , אמנ. לכתוב

מ "פ שמוחק שלא ע"העושה כ חייב אע, מסוימת

פ שמוחק "אע' כגו המוחק חוב מפנקסו וכדו. 11לכתוב

כיו שעצ המחיקה יש בה תועלת יש , מ לכתוב"שלא ע

ורק המוחק באופ שזה עושה , בזה חיוב מ התורה

  .נהרי הוא פטור מ התורה ואסור רק מדרב, קלקול

  

  

  

  :בגליון הבא

  ?הא מותר לקרוע את הד בי האותיות  −

הא , ספר שכתובות בו אותיות על חודי הדפי −

  ?מותר לפותחו בשבת

  ?עוגה שיש עליה אותיות הא מותר לאוכלה בשבת −
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