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        כתיבת הגטכתיבת הגטכתיבת הגטכתיבת הגט

תוספות תוספות תוספות תוספות ; ; ; ; גגגג""""ב הב הב הב ה""""ירושלמי גיטי פירושלמי גיטי פירושלמי גיטי פירושלמי גיטי פ; ; ; ; י על אתרי על אתרי על אתרי על אתר""""רשרשרשרש, , , , משנה וגמראמשנה וגמראמשנה וגמראמשנה וגמרא. . . .  יט יט יט יטגיטיגיטיגיטיגיטי) ) ) ) אאאא ( ( ( (––––מקורות מקורות מקורות מקורות 

' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; ����""""בדפי הריבדפי הריבדפי הריבדפי הרי: : : :  שבת לז שבת לז שבת לז שבת לז""""רררר; ; ; ; � על אתר� על אתר� על אתר� על אתר""""� שי� שי� שי� שי""""מהרמהרמהרמהר, , , ,  דיו על גבי דיו דיו על גבי דיו דיו על גבי דיו דיו על גבי דיו,,,,ה דיוה דיוה דיוה דיו""""דדדד

' ' ' ' סיסיסיסי' ' ' ' יראי�יראי�יראי�יראי�; '; '; '; 'הההה""""קמקמקמקמ' ' ' ' ס סיס סיס סיס סי""""ח על השח על השח על השח על הש""""חידושי הגרחידושי הגרחידושי הגרחידושי הגר; ; ; ; דדדד""""ג הג הג הג ה""""גירושי פגירושי פגירושי פגירושי פ' ' ' ' הלהלהלהל, , , , זזזז""""א הטא הטא הטא הט""""שבת פישבת פישבת פישבת פי

        ....וווו""""שסשסשסשס

; ; ; ; מרדכי גיטי שממרדכי גיטי שממרדכי גיטי שממרדכי גיטי שמ; ; ; ; וווו""""ב הב הב הב ה""""תוספתא ש� פיתוספתא ש� פיתוספתא ש� פיתוספתא ש� פי, , , , מראמראמראמרא וג וג וג וגמשנהמשנהמשנהמשנה: : : :  שבת קד שבת קד שבת קד שבת קד–––– המתקיי�  המתקיי�  המתקיי�  המתקיי� דברדברדברדבר) ) ) ) בבבב((((

 ע אבע אבע אבע אב""""שושושושו   : : : :  תוספות גיטי כא תוספות גיטי כא תוספות גיטי כא תוספות גיטי כא;;;;על אתרעל אתרעל אתרעל אתר' ' ' ' בית שמואלבית שמואלבית שמואלבית שמואל''''וווו' ' ' ' חלקת מחוקקחלקת מחוקקחלקת מחוקקחלקת מחוקק, ', ', ', 'ד טד טד טד ט"""" קכ קכ קכ קכזרזרזרזרהעהעהעהע

        ....בבבב    אאאא' ' ' ' ללללד הד הד הד ה""""גירושי פגירושי פגירושי פגירושי פ' ' ' ' הלהלהלהל, , , , וווו""""א הטא הטא הטא הט""""שבת פישבת פישבת פישבת פי' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב, , , , ה על עלהה על עלהה על עלהה על עלה""""דדדד

"ÌÈ·˙ÂÎ ÏÎ· :ÂÈ„· ,ÌÒ· ,‡ÓÈÈ˜ Ï˘ ‡Â‰˘ ¯·„ ÏÎ·Â ÌÂ˙�˜�˜·Â ÒÂÓÂ˜·Â ‡¯˜ÈÒ·"...    
  )ÓËÈ ÔÈËÈ‚ ‰�˘.(.  

הגמרא והראשוני� . עוסקות בדיני כתיבת הגט, .)כ .יט(והסוגיה שלאחריה , המשנה

במידת ההשוואה שבי דיני הכתיבה בגט לבי דיני הכתיבה בתחומי� , בי השאר, דני�

ואילו אחרי� הרחיבו , יש ראשוני� שנטו לצמצ� את ההשוואה הזו. אחרי� בהלכה

אור (שוני� בשאלה הא� הגט צרי� להיכתב בכתב אשורי כ� למשל דנו הרא. אותה

  .והא� יש צור� לכתוב תגי� בגט, )ו"תשט' א סי"זרוע הלכות גיטי ח

שאלת ההשוואה בי כתיבת גט לכתיבת ספר תורה עולה כבר מתו� די המשנה 

ואי צור� , המשנה קובעת שאפשר לכתוב גט בכל חומר המתקיי�. שציטטנו לעיל

כ� סובר רבנו ת� . והוא חייב להיכתב דווקא בדיו,  בספר תורה הדי שונה.דווקא בדיו

לדעת רבנו ת� הדיו :). קג(על פי הגמרא במסכת שבת , )ה דיו"ד(בתוספות על אתר 

� בהלכות "הרמב. ולא כל דיו כשר לספר תורה, חייב להיות מורכב מחומרי� מסוימי�

 והחומרי� המסוימי� שעליה� ,  תורהכותב שכל דיו כשר לספר) ה ד' א הל"פ(תפילי

� הדיו "ג� לדעת הרמב, על כל פני�. דיבר רבנו ת� נדרשי� רק למצווה מ המובחר

בשונה מגט שאותו נית לכתוב בכל צבע , של ספר התורה חייב להיות שחור

  .המתקיי�

        כתב המתקיי�כתב המתקיי�כתב המתקיי�כתב המתקיי�

ע� נית להבי את ט. המשנה קובעת שיש לכתוב את הגט בדבר המתקיי�, כאמור

  :הדרישה הזו בשני אופני�
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מהותה של כתיבה היא יצירת כתב .  כתיבה בדבר שאינו מתקיי� איננה כתיבה....אאאא

        .וכתיבה בדבר שאינו מתקיי� אינה עונה על הגדרה זו, שיהיה לו קיו� לאור� זמ

וכתב , " כריתותספרספרספרספר"כיוו שהתורה דורשת לכתוב ,  כתב שאינו מתקיי� פסול לגט....בבבב

  ".ספר"איננו ממלא את הדרישה לשאינו מתקיי� 

כתב שאינו מתקיי� כלל לא מוגדר . לפי ההבנה הראשונה אי כא די מיוחד בגט

לפי . שבתכותב ב� ומלאכת "כגו סת, ה בגט וה בתחומי� אחרי� בהלכה, ככתב

, "ספר"הפסול של כתב שאינו מתקיי� נובע מהצור� ב, לעומת זאת, ההבנה השנייה

וייתכ שש� נוכל להכשיר , די זה אינו קיי� בתחומי� אחרי�. בגטשהוא די מיוחד 

ומי , ג� בהלכות שבת מצאנו דרישה לכתב המתקיי�, ואמנ�. כתב שאינו מתקיי�

א� ייתכ שבהלכות :). משנה שבת קד( פטור –שכותב בשבת בדבר שאינו מתקיי� 

, וב במלאכות שבתאלא זוהי דרישה מיוחדת לחי, שבת די זה אינו נובע מהגדרת כתב

  .1הנובעת מהצור� במלאכת מחשבת

יש לדו בשאלה זו מכיווני� . המשנה איננה מגדירה במדויק מהו דבר המתקיי�

מהו מש� הזמ שהכתב צרי� להתקיי� כדי להיחשב דבר : ראשית יש לשאול. שוני�

ובאופ טבעי , דיו מעי זה מצאנו בפוסקי� בעניי מלאכת קושר בשבת? המתקיי�

  .שאלה זו מתעוררת ג� בענייננו

. דיו נוס� בראשוני� עוסק במידת האחיזה של הכתב במשטח שעליו הוא נכתב

כיוו שזה נחשב דבר , המרדכי מחדש שאסור לתת לאישה גט כאשר הדיו עדיי לח

  :שאינו מתקיי�

"ÂÎÂ ÌÈÈ˜˙Ó ‡Â‰˘ ¯·„ ÏÎÂ '–ÁÏ ‡Â‰˘Î ‰˘‡Ï Ë‚ Ô˙ÈÏ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È Ô‡ÎÓ  , È¯‰˘
È‡‡ÓÈÈ˜ Ï˘ Â�"    

                                                              )ÈÒ ÔÈËÈ‚ ÈÎ„¯Ó 'Ó˘.(  

המחבר בשולח ערו� פסק להלכה שאסור לתת לאישה את הגט כאשר הדיו עדיי לח 

כאשר , לדעת המחבר. הוא מנמק זאת באופ שונה מהמרדכי, אול�). ט, ד"ע קכ"אבה(

, מנימוק זה נית לכאורה לדייק.  משו� שזהו כתב הראוי להזדיי�–ל הדיו לח הגט פסו

  

הראשוני� נחלקו הא� היא . ביחס למלאכת בונה:  שבת קבהדרישה לדבר המתקיי� מופיעה במשנה  1

, בעניי תפירה שאינה של קיימא:  עיי שבת עד–נאמרה דווקא במלאכת בונה או ג� במלאכות נוספות 

  .ובראשוני� ש�
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. א� על פי שהדיו עדיי לח,  אי בכ� בעיה–שא� יית לה את הגט בפני עדי מסירה 

  .והדיו הלח מצד עצמו יכול להיחשב ככתב, עדי המסירה מתגברי� על החשש לזיו�

ל את הגט כאשר הדיו  מתלבט הא� יש לפסו)ד"ק כ"ס (על אתר' חלקת מחוקק'ה

בסופו של דבר הוא מסיק שיש להיזהר . מטעמו של המרדכי, לח אפילו בעדי מסירה

ק "ס ('בית שמואל'ה. א� בדיעבד הגט אינו פסול כאשר הדיו לח, בכ� רק לכתחילה

שהגט כשר בדיעבד כיוו שבסופו של דבר הדיו ', חלקת מחוקק' מסביר בדעת ה)א"כ

די נקבע לפי אלא לדעתו ה, כ�סובר אינו עצמו ' ת שמואלבי'ה. יהיה דבר המתקיי�

 אי אפשר להכשיר את –א� בשעת המסירה הדיו עדיי לח . מצב הדיו ברגע המסירה

  .הגט על סמ� העובדה שבעתיד הוא ייהפ� לדבר המתקיי�

 בפתיחה 'מגדי� פרי'ה. מחלוקת האחרוני� הזו מזכירה דיו דומה בהלכות שבת

ק בעניי מי שהתחיל לבשל בשבת א� הבישול נגמר רק במוצאי להלכות שבת מסתפ

 דנו בשאלה זו 'מגדי� פרי'בעקבות ה. הא� הוא חייב או פטור על מלאכה זו, שבת

מעשה הבישול בשלב הראשו איננו יוצר תוצאה , במקרה זה. 2אחרוני� רבי� נוספי�

. ת השבתלאחר צא, התוצאה תהיה מושלמת רק בשלב מאוחר יותר. שלמה בשבת

 הספק הוא הא� נית לחייב כעת על סמ� העובדה שבשלב מאוחר יותר יהיה כא

, זאת בדומה לדיו לח. או שמתחשבי� רק במה שהתרחש בשבת עצמה, בישול גמור

א� הוא יהפו� לדבר המתקיי� במועד , שבשעת הנתינה הוא עדיי איננו דבר המתקיי�

  .מאוחר יותר

בשבת החיוב . ה בי הלכות שבת להלכות גיטימסתבר לחלק בהקשר ז, ע� זאת

הגדרת האוכל כמבושל נדרשת כדי שהמעשה אכ ייחשב . הוא על מעשה בישול

 די בכ� כדי להגדיר את –ג� א� האוכל יהיה מבושל רק במוצאי שבת , לכ. כבישול

, לעומת זאת, בגט. ולחייב את המבשל, המעשה שנעשה בשבת כמלאכת בישול

א� ברגע הנתינה . מתייחסת לחפצא של הגט בשעת הנתינהמתקיי� לכתב ההדרישה 

  .ואי חשיבות לכ� שבעתיד הדיו יתייבש,  הגט פסול–הדיו עדיי לח 

        כתיבה על גבי דבר המתקיי�כתיבה על גבי דבר המתקיי�כתיבה על גבי דבר המתקיי�כתיבה על גבי דבר המתקיי�

ג� בהלכות שבת יש צור� שהכתב יהיה כתב המתקיי� כדי , כפי שהזכרנו לעיל

  :כת שבתמקורו של די זה במשנה במס. להתחייב במלאכת כותב

  

2     .ח"סו� מצווה רצ' מנחת חינו�'ו' י' סי' חלקת יעקב', 'מלאכת זורע אות ח' אגלי טל'עיי
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"ÔÈ˜˘Ó· ·˙Î ,˙Â¯ÈÙ ÈÓ· ,ÌÈÎ¯„ ˜·‡· , ÌÈÈ˜˙Ó Â�È‡˘ ¯·„ ÏÎ·Â ÌÈ¯ÙÂÒ‰ ˜·‡·– 
¯ÂËÙ"    

                                                                   )„˜ ˙·˘ ‰�˘Ó.(:  

  כתיבה –במשנה ש� מופיעי� שני מקרי� אשר אינ� מופיעי� במשנה במסכת גיטי

נית להבי שהמקרה של כתיבה באבק דרכי� איננו . ק הסופרי�באבק דרכי� ובאב

 האד� כתב על גבי משטח של –אלא במשטח שעליו כותבי� , עוסק בחומר הכתיבה

דרישה זו מופיעה . ולכ הכותב עליו פטור, משטח זה אינו מתקיי� לאור� זמ. עפר

  ).ו"ב ה"פי(במפורש בתוספתא במסכת שבת 

ה על "ד: כא(התוספות להל . שה כזו קיימת ג� בגטהראשוני� נחלקו הא� דרי

. 3שג� את הגט יש לכתוב על גבי דבר המתקיי�, )ה"ב ה"פ(מביאי� מהתוספתא ) עלה

) ו"א הט"פי(בהלכות שבת . חילק בי הלכות שבת להלכות גט, לעומת זאת, �"הרמב

בהלכות , לעומת זאת. הוא קובע שיש צור� לכתוב על גבי דבר המתקיי� כדי להתחייב

 אלא רק את הדרישה לכתוב בדבר , � אינו מזכיר דרישה זו"הרמב) ב א"ד ה"פ(גירושי

  .המתקיי�

בהלכות גיטי הדגש הוא על מעשה . � בי שבת לגט הוא פשוט"החילוק של הרמב

די בכ� שהחומר שבו כותבי� יהיה , כדי להגדיר את המעשה כמעשה כתיבה. הכתיבה

משטח עתיד להיעל� איננה משפיעה על הגדרתו של העובדה שה. דבר המתקיי�

הנובעת מדי , בהלכות שבת קיימת דרישה נוספת. המעשה בהווה כמעשה כתיבה

א� כיוו , כתיבה על גבי משטח שאינו מתקיי� היא אמנ� כתיבה. מלאכת מחשבת

   . אי עליה חיוב–שהמלאכה אינה עתידה להתקיי� לאור� זמ

ודורשי� כתיבה על גבי דבר המתקיי� ג� , �" הרמבהתוספות כאמור חולקי� על

בדומה , ייתכ שלדעת התוספות כתב על גבי דבר שאיננו מתקיי� איננו כתב. בגט

 –לחלופי נית להבי שדרישה זו נובעת מדי מיוחד בגט . לכתב בדבר שאינו מתקיי�

  ".ספר"כתב על גבי דבר שאינו מתקיי� איננו נחשב 

י דבר המתקיי� עשוי להיות תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבי הצור� בכתיבה על גב

הסובר , ייתכ שדווקא רבי מאיר. הא� עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי, אלעזר

:) כב(בגמרא להל . ידרוש שהגט יהיה כתוב על גבי דבר המתקיי�, שעדי חתימה כרתי

כמאמר , מ ממוש�גט תהיה ראויה להתקיי� לזמבואר שרבי מאיר דורש שהראיה שַב

  

שמשנתנו לא הזכירה את המקרה של כתיבה באבק הדרכי� כיוו שגט , ת להסבירלשיטת התוספות ני  3

 .אפילו א� היה זה דבר המתקיי�, על גבי קרקע פסול מכל מקו� מדי מחובר
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מסתבר שמאותו נימוק ידרוש רבי ). יד, ב"ירמיהו ל" (למע יעמדו ימי� רבי�: "הפסוק

רבי אליעזר סומ� . כדי שיתקיי� זמ רב, מאיר לכתוב את הגט על גבי דבר המתקיי�

  .4ולפי דעתו ייתכ שהגט עצמו איננו צרי� להתקיי� זמ רב, על עדי המסירה

        ת לגטת לגטת לגטת לגטהבדלי� נוספי� בי שבהבדלי� נוספי� בי שבהבדלי� נוספי� בי שבהבדלי� נוספי� בי שב

  :המפרטת חומרי� נוספי� הכשרי� לכתיבת גט, הגמרא מביאה ברייתא

"‡ÈÈÁ È·¯ È�˙ :¯·‡· Â·˙Î , ¯ÂÁÈ˘·Â ¯ÂÁ˘·–¯˘Î "    

                                                                             )ËÈ ÔÈËÈ‚.(.  

 שש� עופרת במי� פירושו אד�" הכותב באבר"ש,  מפרש)ה באבר"ד (י על אתר"רש

מי שאינו ש� את העופרת במי� , י"לדעת רש. וכתב בחומר הנוזלי שנוצר בעקבות כ�

י את "כ� מפרש רש.  כתיבתו פסולה לגט–) דהיינו בעיפרו(תב בעופרת מוצקה ואלא כ

  ".מיא דאברא"ל" אברא"המחלקת בי , הגמרא בהמש� הסוגיה

י ש� "רש, אול�. ל"רייתא הנמביאה ג� היא את הב:) קד(הגמרא במסכת שבת 

כתיבה באבר היא , י ש�"לפי רש. בצורה שונה" הכותב באבר"מפרש את המושג 

י פירש בשתי הסוגיות באופ "מסתבר שרש. ללא מי�, כתיבה בעופרת המוצקה עצמה

, בשבת הדגש הוא על תוצאת המלאכה. כיוו שלדעתו קיי� חילוק בי שבת לגט, שונה

, בגט יש חשיבות למעשה הכתיבה. ל דבר היוצר תוצאה של כתבונית להתחייב על כ

כתיבה בעופרת , י"ייתכ שלדעת רש. והוא חייב לעמוד בדרישות פורמאליות כלשה

א� על פי שהיא יוצרת , מוצקה איננה נחשבת למעשה כתיבה פורמאלי הדרוש בגט

  .תוצאת כתיבה המחייבת בהלכות שבת

.) כ(הגמרא להל . ראשוני� בעניי חק תוכותחילוק דומה אפשר למצוא בדיו ה

דהיינו כאשר האד� לא כתב את האותיות עצמ אלא , "חק תוכות"פוסלת גט שנכתב ב

דרישה זו אינה קיימת , "לדעת הר. וממילא נוצרה צורת האותיות, חקק מסביב

  :בהלכות שבת

"˙ÂÎ¯È ˜ÁÏ ˙ÂÎÂ˙ ˜Á ÔÈ· ‡„ÈÙ˜ ‡ÎÈÏ ˙·˘ È·‚Ï„ ,Ó ÈÂ‰„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ„ ˙·˘ÁÓ ˙Î‡Ï
–·ÈÈÁÈÓ  ,·ÈÈÁ ·Â˙ÎÏ ˙�Ó ÏÚ ˜ÁÂÓ ÂÏÈÙ‡ È¯‰˘ ,‰·È˙Î Ô�ÈÚ·„ È„ÈÓ· Ï·‡ , ÈÊÁÏ„

Â�Ï ÔÈ‡ ‡�ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎ ‰·È˙Î"    

                                       )¯"ÊÏ ˙·˘ Ô :È¯‰ ÈÙ„·"„ Û"Ô�ÈÒ¯‚ ‰.(  

  

4  שהגמרא איננה מיישמת בשו� מקו� את מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר לעניי כתב על , אמנ� יש לציי

 .גבי דבר המתקיי�
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� שבו במקו, לכ. שחק תוכות היא הלכה הנוגעת לצורת מעשה הכתיבה,  מבאר"הר

בהלכות שבת אי צור� .  חק תוכות פסול–כגו בגט , יש צור� במעשה כתיבה פורמאלי

אלא אפשר להתחייב על כל מעשה המוביל , במעשה כתיבה מסוי� כדי להתחייב

  .5א� אכ המעשה יצר כתב, לכ חייבי� בשבת ג� על חק תוכות. לתוצאה של כתיבה

מאותו , כנראה, יי כתיבה באבר נובעי בי שבת לגט בענ"החילוק של רש, כאמור

. י"מבחינה טקסטואלית קשה לקבל את שיטת רש, אול�. "החילוק שהסביר הר

ולא ברור על מה התבסס , הגמרא בשתי הסוגיות מביאה את אותה הברייתא בדיוק

  .י כאשר פירש את הברייתא בכל אחת מהסוגיות בצורה שונה"רש

        כתב על גבי כתבכתב על גבי כתבכתב על גבי כתבכתב על גבי כתב

הגמרא מפרטת מקרי� . ה עוברת לעסוק בדיני כתב על גבי כתבהגמרא בהמש� הסוגי

  :ומבררת את דינ� בהלכות שבת, שוני� של כתב על גבי כתב

"¯Ó˙È‡ :˙·˘· ‡¯˜ÈÒ È·‚ ÏÚ ÂÈ„ ¯È·ÚÓ‰ , Â‰ÈÈÂ¯˙ È¯Ó‡„ ˘È˜Ï ˘È¯Â Ô�ÁÂÈ È·¯– ·ÈÈÁ 
ÌÈ˙˘ ,˜ÁÂÓ ÌÂ˘Ó ˙Á‡Â ·˙ÂÎ ÌÂ˘Ó ˙Á‡.    

ÂÈ„ È·‚ ÏÚ ÂÈ„ ,‡¯˜ÈÒ È·‚ ÏÚ ‡¯˜ÈÒ –¯ÂËÙ .    
 ÂÈ„ È·‚ ÏÚ ‡¯˜ÈÒ–·ÈÈÁ ‰Ï È¯Ó‡  ,¯ÂËÙ ‰Ï È¯Ó‡Â . ·ÈÈÁ ‰Ï È¯Ó‡–‡Â‰ ˜ÁÂÓ  , È¯Ó‡

 ¯ÂËÙ ‰Ï–‡Â‰ Ï˜Ï˜Ó "    

                                                                             )ËÈ ÔÈËÈ‚.(.  

חייב ה , י אדו�דהיינו בשחור על גב, הגמרא קובעת שהכותב בדיו על גבי סיקרא

לאור זאת מציע ריש לקיש פתרו למקרה של עדי� . משו� כותב וה משו� מוחק

והעדי� , אנשי� אחרי� יכתבו עבור� את חתימת� בסיקרא: שאינ� יודעי� לחתו�

ריש לקיש סובר שחתימה כזו תיחשב . עצמ� יצטרכו רק לחתו� על גבי הסיקרא בדיו

רבי יוחנ מסתייג , אול�. בי סיקרא נחשב לכתבשהרי דיו על ג, לחתימת� של העדי�

  :מהצעה זו של ריש לקיש

"‰ÈÏ ¯Ó‡ :‰˘ÚÓ ‰˘Ú� ÔÈÓ„Ó Â�‡˘ È�ÙÓ ÈÎÂ?"    

                                                                                    )Ì˘.(  

 רבי יוחנ . גט בחתימהשבת לדיני חילוק עקרוני בי כא מפשט הגמרא משתמע שאי

ולכ , שהקביעה שדיו על גבי סיקרא נחשב לכתב איננה ברורה דיה, טוע באופ כללי

  

5   .115' עמ, "דיני� שוני� בכתיבת הגט" זה עיי להל בשיעור בנושא עוד בעניי
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י על אתר את "כ� הבי ג� רש. הוא מהסס להסתמ� עליה בגט כדי להתיר אשת איש

 שג� בהלכות שבת אנו פוסקי� שדיו , י מפרש"רש). ה נעשה מעשה"ד(דברי רבי יוחנ

, ואילו לקולא אי אפשר לסמו� על פסק זה, ב רק לחומראעל גבי סיקרא נחשב לכת

  .6כגו לעניי ההיתר להביא חטאת לעזרה

המשתמשת באותו , .)לז(פירוש זה עולה בבירור מהגמרא להל בפרק הרביעי 

. הגמרא ש� דנה בשמיטת כספי� בשטר שיש בו אחריות נכסי�. ביטוי בהקשר אחר

כאשר הגיע לפניו מקרה כזה הוא פסק , אול�. רבי יוחנ קבע ששטר כזה אינו משמט

: ל"הוא השיב בלשו הנ, כאשר הוא נשאל על הסתירה לכאורה בפסקיו. שהחוב משמט

 לא הקביעה ששטר שיש בו אחריות –כלומר ". ?וכי מפני שאנו מדמי נעשה מעשה"

ברור . ולכ הוא אינו סומ� עליה כדי להוציא ממו בפועל, משמט אינה חד משמעית

אלא שהפסק המקורי של , בסוגיה זו לא מדובר על השוואה בי שני תחומי� בהלכהש

  .ולכ הוא מהסס לסמו� עליו, רבי יוחנ איננו ודאי

הירושלמי מביא ג� . דברי� מפורשי� יותר מופיעי� בסוגיה המקבילה בירושלמי

 גבי ל בי ריש לקיש לרבי יוחנ בעניי חתימת העדי� בדיו על"הוא את הדיו הנ

  :תשובתו של רבי יוחנ מנוסחת ש� בצורה שונה, אול�. סיקרא

"Ô�ÁÂÈ È·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ :˘È‡ ˙˘‡ ÔÈ¯È˙Ó Â�‡ ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰· ÔÈ˜ÒÂÚ Â�‡˘ È�ÙÓ?"!    
  )Ù ÔÈËÈ‚ ÈÓÏ˘Â¯È"‰ ·"‚.(  

מדברי הירושלמי ברור שההסתייגות של רבי יוחנ נובעת מחומרתו של איסור אשת 

כ� עולה ג� ממקורות נוספי� , כאמור. י שבת לגטולא מחמת חילוק עקרוני ב, איש

  .שאות� ראינו לעיל

הגמרא ש� מביאה . דיו נוס� בעניי כתב על גבי כתב נמצא בהמש� הסוגיה

  :מחלוקת תנאי� בעניי כתב על גבי כתב בספר תורה

"‡È�˙„ :Ì˘‰ ˙‡ ·Â˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ È¯‰ , ·Â˙ÎÏ ÔÈÂÎ˙�Â'‰„Â‰È ,' Â· ÏÈË‰ ‡ÏÂ ‰ÚËÂ
 ˙Ï„–Â˘„˜ÓÂ ÒÂÓÏÂ˜ ÂÈÏÚ ¯È·ÚÓ  ,‰„Â‰È È·¯ È¯·„.    

ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ :¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ Ì˘‰ ÔÈ‡"    

                                                                              )Î ÔÈËÈ‚.(.  

  

, משתמע שלעניי שבת אפשר לסמו� על הפסק בוודאות) ה הא דאמר"ד. כ(א "מדברי הרשב, אמנ�  6

  .וההיסוס הוא רק בהלכות גיטי
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במקרה שבו עוסקת הברייתא . בספר התורה צריכי� להיכתב לשמ�' שמותיו של ה

התנאי� נחלקו הא� . א� הוא לא נכתב לשמו, קת באותיותיוהש� נכתב בצורה מדוי

. ובכ� להכשיר את הספר, נית להעביר קולמוס על הש� ולכתוב אותו מחדש לשמו

ואילו חכמי� חולקי� וסוברי� , רבי יהודה סובר שאפשר להכשיר את הספר בדר� זו

  .שאי זו דר� מובחרת

, כידוע. הזו ג� בהלכות גיטירב חסדא טוע שאפשר לייש� את מחלוקת התנאי� 

ואחר , רב חסדא מתייחס למקרה שבו הגט נכתב שלא לשמה. 7גט צרי� להיכתב לשמה

הדי כא יהיה תלוי במחלוקת , לדעת רב חסדא. כ� העבירו עליו קולמוס לשמה

  .ואילו חכמי� יפסלו אותו, רבי יהודה יכשיר את הגט: התנאי�

רב . ר תורה לגט בעניי כתב על גבי כתבלדעת רב חסדא אי כל חילוק בי ספ

ג� . וסובר שנית לחלק בי התחומי�, אחא בר יעקב בהמש� הסוגיה חולק עליו

עשויי� להכשיר , הפוסלי� את ספר התורה כאשר העבירו בו קולמוס לשמה, חכמי�

כאשר ". לי ואנוהו זה א"בספר תורה קיי� די מיוחד של . גט על ידי העברת קולמוס

ולכ סוברי� חכמי� שהש� ,  הכתב של הש� איננו נאה–י� קולמוס על הש� מעביר

  .ואי כל בעיה בהעברת קולמוס על הגט, בגט לא קיי� די כזה. אינו מ המובחר

 הוא די " לי ואנוהו זה א"במסגרת שיטת רב אחא בר יעקב לא ברור הא� די

פילו א� די זה מעכב א, על כל פני�. או שהוא מעכב ג� בדיעבד, לכתחילה בלבד

ההבדל .  ברור שאי כא חילוק עקרוני בי הלכות כתיבה בספר תורה ובגט–בדיעבד 

ומבחינה עקרונית רב אחא בר יעקב מודה לרב , �"נובע מדי צדדי הקיי� בהלכות סת

  .8חסדא שדיני הכתיבה בשני התחומי� דומי� זה לזה

קת התנאי� בעניי העברת מביאה ג� היא את מחלו:) קד(הגמרא במסכת שבת 

: הגמרא ש� טוענת שאותה המחלוקת קיימת ג� בהלכות שבת. קולמוס בספר תורה

מכל הסוגיות . ואילו חכמי� פוטרי�, רבי יהודה מחייב בכתב על גבי כתב בשבת

ואיננה , שהגמרא באופ כללי משווה בי התחומי� השוני� בהלכה, מתקבל הרוש�

  .יי כתב על גבי כתב מתחו� אחד למשנהומציבה הבדלי� עקרוניי� בענ

  

 .253' עמ, עיי להל בשיעור בעניי זה  7
, ה"לפי הרמ. כיוו שאי זו כריתות, שלפיה דווקא בגט יש להחמיר, ה על אתר הייתה גרסה הפוכה"לרמ  8

   ).253' עמ(ונעסוק בכ� להל בשיעור בעניי זה ', לשמה'הפסול של העברת קולמוס בגט מבוסס על די
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        ����""""שיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמב

� משתמע שקיי� חילוק בי התחומי� "ברמב, בשונה מהרוש� העולה מהגמרא

שהכותב בדיו על ,   פוסק  על פי סוגייתנו)ז"א הט"פי ( בהלכות שבת�" הרמב.השוני�

� בסתמא "פוסק הרמב) ד"ג ה"פ(בהלכות גירושי , לעומת זאת. גבי סיקרא בשבת חייב

� אינו מחלק "הרמב.  אינו גט–שגט שנכתב שלא לשמה והעבירו עליו קולמוס לשמה 

ואי זה , ומשתמע שג� בדיו על גבי סיקרא הגט עדיי פסול, בי סוגי� שוני� של כתב

  .נחשב לכתב

� קיי� חילוק עקרוני בי הלכות שבת "שלדעת הרמב, יק הסביר'ד סולובייצ"הגרי

בדברינו לעיל הזכרנו מספר חילוקי� אפשריי� בהלכות .  גבי כתבלגט בעניי כתב על

הקיי� רק " מלאכת מחשבת"אשר נבעו מהדי המיוחד של , כתיבה בי שבת לגט

מוביל במקרה שלנו " מלאכת מחשבת"די , יק'לדעת הרב סולובייצ. בהלכות שבת

בכל מקרה שמחשבת הכותב .  בהלכות שבת לעומת תחומי� אחרי�לחומרא

 נית לחייבו –והכתב הנראה לעי כעת הוא הכתב שאותו יצר הכותב , קיימההת

א� על פי שכתיבה על גבי כתב קיי� איננה נחשבת למעשה , זאת. בהלכות שבת

  .ולכ כא כתב על גבי כתב פסול, בהלכות גיטי יש צור� במעשה כתיבה. כתיבה

פני שאנו מדמי נעשה וכי מ: "ציטטנו לעיל את דבריו של רבי יוחנ בסוגייתנו

שרבי יוחנ בא לחלק באופ עקרוני בי , ד יש לומר"לפי פירושו של הגרי". ?מעשה

זאת בניגוד לפירוש הפשוט שראינו . ולקבוע שאי אפשר לדמות ביניה�, שבת לגט

שלפיו רבי יוחנ איננו מחלק בי תחומי� אלא רק מהסס לסמו� על הפסק שלו , לעיל

  .לקולא בהלכות אישות

        היחס בי כתיבה למחיקההיחס בי כתיבה למחיקההיחס בי כתיבה למחיקההיחס בי כתיבה למחיקה

. ואחר כ� העבירו עליו קולמוס שלא לשמה, שבו כתבו גט לשמה, מעשה אירע בבריסק

, הציע שיעבירו שוב קולמוס על הגט, הדיי שלפניו הובא המקרה, שמחה זעליג' ר

הצעה זו תפתור את הבעיה ממה , שמחה זעליג' לדעת ר. ויכתבו אותו מחדש לשמה

 הרי שהעברת הקולמוס הראשונה לא פסלה –בי כתב איננו כתב א� כתב על ג: נפש�

 העברת –וא� כתב על גבי כתב נחשב לכתב ; והוא עדיי נחשב לשמה, את הגט

  .הקולמוס השנייה מכשירה אותו מחדש

. וטע שהצעה זו איננה בהכרח פותרת את הבעיה, שמחה זעליג'  חלק על רח"הגר

וא� על פי כ די בו כדי למחוק את , ב איננו כתבייתכ שכתב על גבי כת, ח"הגרלדעת 

אלא כל דבר , כדי למחוק כתב אי צור� דווקא בכתב אחר על גביו. הכתב התחתו
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כיוו שהכתב , לפי הבנה זו הגט פסול. המסתיר את הכתב התחתו נחשב כמוחקו

 כלל –שנכתב לשמה , ואילו הכתב העליו, התחתו שהיה כתוב לשמה כבר נמחק

  .נו נחשב לכתבאינ

.  ניתק למעשה את התלות בי כתיבה למחיקה במקרה של כתב על גבי כתבח"הגר

ג� א� הדבר , מחיקה מתבצעת בכל מקרה שבו הכתב התחתו מתכסה מ העי

, השאלה הא� כתב על גבי כתב נחשב לכתב היא שאלה נפרדת. המכסה איננו כתב

  .שבה עוסקת סוגייתנו

כאשר האד� . ובי� בכתיבה ובמחיקה תלויי� זה בזהבגמרא משתמע שהחי, אמנ�

.  הוא חייב ג� משו� מוחק–דהיינו במקרה של דיו על גבי סיקרא , חייב משו� כותב

 –במקרי� של דיו על גבי דיו וסיקרא על גבי סיקרא , כאשר האד� פטור משו� כותב

וקא  יש להסביר שהתלות הזו קיימת דוח"הגרלשיטת . הוא פטור ג� משו� מוחק

. 9כיוו שאי חיוב על מחיקה בשבת אלא במוחק על מנת לכתוב, בהלכות שבת

ולכ , במקרי� של דיו על גבי דיו וסיקרא על גבי סיקרא הכתב העליו איננו כתב

זאת . 10ואי אפשר להתחייב עליה, המחיקה איננה נחשבת כמחיקה על מנת לכתוב

הכתב העליו תמיד מוחק את  ולכ ,אי צור� במחיקה על מנת לכתובשבו , בשונה מגט

  .ג� א� הוא עצמו איננו מוגדר ככתב, התחתו

). ה"קמ' סי(ס "ח על הש"גר השאלת היחס בי כתיבה למחיקה נידונה ג� בחידושי

  : שלוש אפשרויות בעניי זהעולותבמהל� דבריו 

י א� כתב על גב.  הגדרת הכתב התחתו כמחוק תלויה בהגדרת הכתב העליו ככתב....אאאא

 –א� כתב על גבי כתב איננו כתב .  הוא מוחק את הכתב התחתו–כתב נחשב לכתב 

  .ואינו נמחק, הכתב התחתו עומד בעינו

 טע כנגד הבנה זו ח"הגר, כפי שהזכרנו. זוהי ההבנה העולה מפשט הגמרא, כאמור

ג� א� הוא עצמו , שכל דבר המכסה את הכתב התחתו נחשב כמוחק אותו, מסברה

שא� הכתב העליו אינו מוגדר ככתב בפני , כדי ליישב הבנה זו יש לומר. תבאיננו כ

רק כאשר הכתב העליו .  הוא אינו מוחק את הכתב התחתו אלא מעבה אותו–עצמו 

  

  'ובתוספתא כפשוטה ש� עמ, א"א הי"תוספתא שבת פי, ה הקושר והמתיר"ד. עיי תוספות שבת עג  9

40 39.  

א� על פי שאי לו חיוב , אמנ� לפי אחת הדעות בגמרא הכותב בסיקרא על גבי דיו חייב משו� מוחק  10

ח יש להסביר שהכתיבה בסיקרא אמנ� איננה מחייבת בפני עצמה משו� "לשיטת הגר. משו� כותב

 ).ה מוחק הוא"ד(כפי שביארו התוספות על אתר ,  להתחלת כתיבהא� היא נחשבת, כותב
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וממילא הכתב , הוא בא במקו� הכתב התחתו ומכסה אותו, מוגדר ככתב בפני עצמו

  .התחתו נמחק

הכתב העליו ייחשב ככתב : א� בכיוו ההפו�, זה המחיקה והכתיבה אכ תלויי� זה ב....בבבב

הדיו הבסיסי בסוגיה הוא בשאלה הא� הכתב התחתו . רק א� הכתב התחתו נמחק

ג� א� נוסי� על גביו כמות , לפי ההבנה שהכתב התחתו לא נמחק. נחשב כמחוק

  עדיי נאמר שהכתב שלפנינו הוא–עד שהוא כלל לא ייראה לעינינו , גדולה של דיו

הכתב העליו נחשב רק . כיוו שהוא זה שיצר את צורת האותיות, הכתב התחתו

רק א� נסבור שהכתב התחתו . ואי אפשר להחשיבו ככתב בפני עצמו, לתוספת דיו

  .ולחייב על כתיבתו, נוכל להגדיר את הכתב העליו ככתב בפני עצמו, נמחק

ה הא� הכתב העליו ללא תלות בשאל,  הכתב התחתו בכל מקרה נחשב כמחוק....גגגג

לפי , כפי שראינו. ח"הגרי ההבנה שהזכרנו לעיל בשמו של זוה. מוגדר ככתב או לא

מחמת , הבנה זו יש לומר שהתלות בי כתיבה למחיקה קיימת דווקא בהלכות שבת

  .הצור� במוחק על מנת לכתוב

        כתב שיש בו תיקוכתב שיש בו תיקוכתב שיש בו תיקוכתב שיש בו תיקו

, כאמור.  שראינו לעילהתוספות בסוגייתנו מצביעי� על סתירה לכאורה בי המקורות

והחיוב , הגמרא בראשית הסוגיה קובעת שדיו על גבי דיו וסיקרא על גבי סיקרא פטור

. ואי מי שחולק עליו, בגמרא משתמע שזהו די מוסכ�. קיי� רק בדיו על גבי סיקרא

זהו מקרה . בגמרא בהמש� מופיע המקרה של העברת קולמוס בספר תורה, לעומת זאת

ולדעת רבי יהודה הכתב העליו , א� כא הדי איננו פשוט,  גבי דיונוס� של דיו על

לפי רב אחא בר יעקב ג� חכמי� מודי� שהכתב העליו , יתרה מזאת. נחשב לכתב

כיצד נית ליישב בי שתי . והפסול הוא די מיוחד בספר תורה, במקרה זה נחשב לכתב

  :התוספות מציעי� את התירו� הבא? הסוגיות

"È·¯ ¯ÓÂ‡Â˜ÁˆÈ Â� , Â‰˘ÂÚ È�˘‰ ·˙ÎÂ ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ‰È‰ ÔÂ˘‡¯‰ ·˙Î˘ È‡„Â ÔÓ˜Ï„
 ‰Ó˘Ï–‰„Â‰È È·¯Ï ·˙Î ·È˘Á  ,Ë‚ È·‚ ·˙Î ·È˘Á Ô�·¯Ï ÂÏÈÙ‡ ‡Á‡ ·¯ÏÂ , ‡Î‰ Ï·‡

 ÌÂÏÎ Ô˜˙Ó Â�È‡ È�˘ ·˙Î˘–·˙Î ·È˘Á ‡Ï„ ‰„ÂÓ ‰„Â‰È È·¯ ÂÏÈÙ‡ "    
  )ËÈ ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ˙ .„"ÂÈ„ È·‚ ÏÚ ÂÈ„ ‰.(  

 – שהכתב העליו איננו משפר דבר לעומת הכתב התחתו במקרה, לדעת התוספות

 –הכתב העליו , במקרה שבו נחלקו התנאי�. כול� מודי� שהוא אינו נחשב לכתב

דווקא .  מהווה שיפור לעומת הכתב התחתו שנכתב שלא לשמה–שנכתב לשמה 

לפי רב אחא בר יעקב . במקרה כזה סובר רבי יהודה שהכתב העליו מוגדר ככתב
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, י� מודי� באופ עקרוני לרבי יהודה במקרה שהכתב העליו מתק את התחתוחכמ

 רבי יהודה וחכמי� מודי� שהוא איננו –א� כאשר הכתב העליו איננו מתק דבר 

  .כתב

המקרה של לשמה על גבי שלא לשמה דומה למקרה של דיו על גבי , לפי התוספות

השוואה , אול�. ת הכתב התחתושבו הכתב העליו מהווה שיפור בצבע לעומ, סיקרא

רבי יוחנ קובע שלמעשה אי לסמו� על , שהרי כפי שראינו. זו מעוררת קושיה נוספת

. ואי אפשר להתיר אשת איש על סמ� גט כזה, הפסק שדיו על גבי סיקרא מוגדר ככתב

שבמקרה של לשמה על גבי שלא לשמה סומ� רב אחא בר יעקב על , א� כ, כיצד ייתכ

והציע הבנה מחודשת , � על אתר העלה קושיה זו"� שי"המהר?  פקפוקהגט ללא

  :לשיטת התוספות כדי לתרצה

"˜ÏÁÏ ‰‡¯� ‡Ï‡ , ·˙Î Ô˜˙Ó È�˘ ·˙Î„ ÔÓ˜Ï Ô�È¯Ó‡ Ë‚‰ ˙·È˙Î ÔÈ�ÚÏ ‡˜Â„„
ÔÂ˘‡¯‰ ,ÔÂ˘‡¯‰ ˙ÓÈ˙Á ÈÂ‰„ ¯˘Ù‡„ ‰ÈÏ ‡ÈÚ·Ó Ô‡Î ‰ÓÈ˙Á ÔÈ�ÚÏ Ï·‡ , ÔÂÈÏÚ ·˙ÎÂ

·˙Î ÈÂ‰ ‡Ï ,˘‰ ˙ÓÈ˙Á Ô‡Î ÔÈ‡ÂÔÂ˘‡¯‰ ˙‡ Ô˜˙Ó˘ ‡Ï‡ È�"    

                                                           )¯‰Ó"È˘ Ì"È ÔÈËÈ‚ ÛË(.  

א� , שדיו על גבי דיו איננו נחשב לכתב חדש, � מפרש בדעת התוספות"� שי"המהר

במקרה שבו נחלקו התנאי� הכתב התחתו ממשי� . הוא יכול לתק את הכתב התחתו

לדעת רב אחא בר ". לשמה"והכתב העליו רק משפר אותו ומוסי� לו את ה, להתקיי�

  .יעקב תיקו כזה מועיל ג� כדי להכשיר את הגט

לא די בתיקו הכתב , לעומת זאת, במקרה שבו עסקו רבי יוחנ וריש לקיש

, הגמרא עוסקת בעדי� שאינ� יודעי� לחתו�, כזכור. התחתו כדי להכשיר את הגט

הצעה זו מבוססת על ההבנה . יע שה� יחתמו בדיו על גבי סיקראוריש לקיש מצ

א� לא נחשיב את הכתב העליו . והכתב העליו נחשב לכתב, שהכתב התחתו נמחק

אלא של האנשי� שקדמו , החתימות שלפנינו לא יהיו חתימותיה� של העדי�, ככתב

ו על גבי סיקרא דווקא במקרה זה חשש רבי יוחנ שמא די, לכ. וחתמו עבור� בסיקרא

  .א� שבוודאי יש בו שיפור לעומת הכתב התחתו, איננו נחשב לכתב בפני עצמו

� יש השלכות ג� בנוגע לדיו שערכנו לעיל בעניי היחס "� שי"לשיטתו של המהר

שנית לדבר על מחיקת הכתב התחתו רק , מסברה נראה פשוט. שבי כתיבה למחיקה

, א� הכתב העליו איננו כתב בפני עצמו. ני עצמוא� יש לכתב העליו קיו� ככתב בפ

 לפי .  אי אפשר לומר שהכתב התחתו נמחק–אלא הוא רק מתק את הכתב התחתו
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דהיינו בכתב שלא לשמה והעביר עליו קולמוס , במקרה שבו נחלקו התנאי�, זה

  .כול� אמורי� להודות שאי בזה משו� מוחק, לשמה

. בהעברת קולמוס לשמה יש משו� מוחקבגמרא אכ לא נאמר בשו� מקו� ש

עוסק באיסור מחיקת השמות ' יראי�'ה. 'יראי�'כ� עולה לכאורה מדבריו של ה, אול�

  :ולכ אי איסור למוחקו, � שנכתב שלא לשמו אי בו קדושהומחדש שֵש, הקדושי�

" Ô˙·È˙Î· Ô˘„˜Ï ÔÈÂÎ˙� ‡ÏÂ Ì˘ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‡ ·˙Î Ì‡–‰˘Â„˜ Ô‰· ÔÈ‡  , ˜¯Ù· ‡È�˙„Î
·‰˙ÂÁ�Ó·Â ‰�Â : Â· ÏÈË‰ ‡ÏÂ ‰ÚËÂ ‰„Â‰È ·˙ÎÂ Ì˘‰ ˙‡ ·Â˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ È¯‰˘

¯ È¯·„ Â˘„˜ÓÂ ÒÓÏÂ˜‰ ÂÈÏÚ ¯È·ÚÓ ˙Ï„ ' ÔÓ Ì˘‰ ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ ‰„Â‰È¯Á·ÂÓ‰"   
  )Ò˘ ÔÓÈÒ ÌÈ‡¯È"Â(. 

ס " בחידושיו על השח"הגר. הביא ראיה לדבריו מהברייתא בסוגייתנו' יראי�'ה

הוא מפרש שהראיה מסוגייתנו . 'יראי�'דברי� אלה של השהזכרנו לעיל מתייחס ל

, מבוססת על העובדה שרבי יהודה מתיר להעביר קולמוס על הש� שנכתב שלא בכוונה

 רבי יהודה היה אוסר –אילו היה איסור מחיקה בש� שנכתב שלא לשמו . כדי לקדשו

יבי� להניח חי', יראי�'טוע ה, לכ. כיוו שיש בכ� משו� מחיקה, להעביר קולמוס

  .שאי איסור מחיקה בשמות שנכתבו ללא כוונה

יש בהעברת קולמוס לשמה משו� מחיקת הכתב ', יראי�'לפי הבנה זו של דברי ה

שהעברת קולמוס לשמה איננה , �"� שי"שיטה זו עומדת בניגוד לדעת המהר. התחתו

הות  ד ביחס שבי דברי ההגח"הגר. מוחקת את הכתב התחתו אלא מתקנת אותו

  .ומנסה ליישב ביניה�, �"� שי"מיימוניות לשיטת המהר

' יראי�'ייתכ שה. מעלה הסבר פשוט יותר לדבריו' יראי�'עיו בדברי ה, אול�

' יראי�'ה. וג� לדעתו אי בהעברת קולמוס משו� מחיקה, �"� שי"מודה לדעת המהר

שנכתב ללא לא ציטט את הברייתא בסוגייתנו כדי להוכיח שאי איסור מחיקה בש� 

הקביעה שאי בש� כזה משו� מחיקה . אלא כדי להוכיח שאי קדושה בש� כזה, כוונה

לפי . והוא אינו מוכיח אותה מהסוגיה, על דעת עצמו' יראי�'היא מסקנה שמסיק ה

ואי צור� בדבריו , �"� שי"לשיטת המהר' יראי�'פירוש זה אי כל סתירה בי שיטת ה

  .ח"הגרשל 

המשנה :). קד(� עולה מהגמרא במסכת שבת "� שי"שיטת המהרקושיה נוספת על 

הגמרא על אתר אומרת שהמשנה ש� היא . ש� קובעת שכתב על גבי כתב בשבת פטור

, רבי יהודה. הפוסלי� את הש� שהעבירו עליו קולמוס לשמו, כדעת חכמי� בברייתא

הווה קושיה סוגיה זו מ. יחייב ג� בשבת בכתב על גבי כתב, המכשיר בהעברת קולמוס
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לפי . שלפיה רבי יהודה מחייב רק כאשר בכתב העליו יש תיקו, על שיטת התוספות

במקרה , נית היה לומר בפשטות שהמשנה ש� מתאימה ג� לדעת רבי יהודה, שיטת�

  :התוספות בסוגייתנו מתמודדי� ע� קושיה זו. שהכתב העליו אינו מתק דבר

" Ô�˙„ ‰�Â·‰ ˜¯Ù·Â' ·˙Î È·‚ ÏÚ ·˙Î¯ÂËÙ ,'‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡Â : È·¯Î ‡Ï„ ÔÈ˙È�˙Ó
‰„Â‰È , Â�È‡„ ‰„ÂÓ ‰„Â‰È È·¯ ÂÏÈÙ‡„ ÌÂÏÎ Ô˜˙Ó È�˘‰ ·˙Î ÔÈ‡˘Î ÈÓ˜Â‡Ï ÈÚ· ‡Ï
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‰Ó˘Ï ,‰Ó˘Ï ÒÂÓÏÂ˜ ˙·˘· ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰Â"  

  )ËÈ ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ˙ .„"„ È·‚ ÏÚ ÂÈ„ ‰ÂÈ.(  

שהגמרא ש� סברה שהמשנה עוסקת בכל מקרה של כתב על גבי , התוספות מתרצי�

לכ העמידה הגמרא . ג� כאשר יש בכתב העליו שיפור לעומת הכתב התחתו, כתב

המחייב במקרה שהכתב העליו מתק את , את המשנה דווקא כחכמי� ולא כרבי יהודה

  .התחתו

שכאשר הכתב העליו מהווה , ספותתירו� זה ברור לפי ההבנה הפשוטה בתו

במקרה כזה העברת . הוא נחשב ככתב בפני עצמו, שיפור לעומת הכתב התחתו

  .ולכ אפשר לחייב עליה משו� מלאכת כותב, הקולמוס יוצרת כתב חדש

שהעברת קולמוס לשמה רק מתקנת את הכתב , �"� שי"לפי שיטת המהר, אול�

אפילו א� מדובר במשנה במקרה שהכתב . עדיי קשה להבי את הגמרא ש�, התחתו

. עדיי נית היה להעמיד את המשנה ג� כרבי יהודה, העליו משפר את הכתב התחתו

אלא רק מתקנת את , לדעת רבי יהודה העברת הקולמוס איננה יוצרת כתב חדש, שהרי

א� הוא לא , מעביר הקולמוס אמנ� תיק את הגט או את ספר התורה. הכתב התחתו

מדוע א� כ קובעת . ואי אפשר לחייב אותו משו� מלאכת כותב, כתב חדשיצר 

  ?איננה מתיישבת ע� דעת רבי יהודה, הפוטרת בכתב על גבי כתב, הגמרא שהמשנה

שאמנ� תיקו הכתב התחתו איננו , � יש לומר"� שי"כדי ליישב את שיטת המהר

כדי . יב עליו בשבתא� על כל פני� אפשר להתחי, מהווה יצירה של כתב בפני עצמו

. אלא די בשיפו� של כתב קיי�, להתחייב במלאכת כותב אי צור� ליצור כתב חדש

והיא נאלצה , משו� כ� הגמרא ש� לא יכלה להעמיד את המשנה כדעת רבי יהודה

  .להעמיד אותה כדעת חכמי�
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        סיקרא על גבי דיוסיקרא על גבי דיוסיקרא על גבי דיוסיקרא על גבי דיו

כותב בסיקרא על ה: לסיו� השיעור נתייחס בקצרה לדי נוס� שהוזכר במהל� הסוגיה

וא� משו� מוחק , בסיקרא על גבי דיו אי חיוב משו� כותב, כפי שראינו לעיל. גבי דיו

כאשר אנו דני� במקרה זה מצד . נחלקו האמוראי� הא� חייב או פטור מדי מקלקל

כש� שדיו על גבי , לא ברור מדוע סיקרא על גבי דיו איננו נחשב לכתב, הגדרת כתיבה

, שסיקרא על גבי דיו אכ נחשב לכתב בכל התורה, א� כ,  ייתכ .סיקרא נחשב לכתב

הכתיבה בסיקרא על גבי דיו איננה משפרת את הכתב . והדי כא הוא די מיוחד בשבת

  .ולכ הכותב כ� בשבת פטור, אלא מקלקלת אותו

ונוכל להכשיר גט , סיקרא על גבי דיו ייחשב לכתב בתחומי� אחרי�, לפי הבנה זו

הלכה למעשה אנו חוששי� ופוסלי� את הגט אפילו בדיו על , כמוב. ר� זושנכתב בד

ולכ ברור שג� בסיקרא על גבי דיו לא נוכל , על פי דבריו של רבי יוחנ, גבי סיקרא

  .להכשיר את הגט

, לדעת הירושלמי. חולק על הבבלי בעניי זה) ג"ב ה"פ(שהירושלמי , יש לציי

אמנ� .  אחת משו� כותב ואחת משו� מוחק–שתיי� הכותב בסיקרא על גבי דיו חייב 

ולפי הירושלמי , א� על כל פני� יש כא יצירה חדשה, הכתב החדש הוא גרוע מקודמו

 .אפשר להתחייב עליה




