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øåñà ìáà .íéé÷úîä øáã äæ ïéàù ,øåèô ¯ áúë úéðáúë øåòä ìò 38 íùåøä .ãë
.39 íéé÷úîä øáã íåùî äøæâ ,íéøôåñ éøáãî
øúåî ¯ 41 úåéúåà ïéîë àìå ,ììë áúë úéðáú åðéàå ,40 àîìòá ïîéñì íùåøä .äë
,42 øåñà Y øééðá ìáà .íéé÷úî åðéà åáù íùåøäå äù÷ àåäù éðôî ,óì÷á
úéðáú íåùî äøæâ ,íéøôåñ éøáãî øåñàå ,äáåøî ïîæ íéé÷úî åáù íùåøäù éðôî
.íéé÷úî àåäùë åéìò íéáééçù áúë
àåä íà áééç ¯ àîìòá ïîéñì íùåøäù íéøáåñù éôì ,óì÷á åìéôà íéøñåà ùéå
íùåøäå .43 åâåæ ïá äæéà òãéì ïëùîä éùø÷ ìò ïéîùåø åéä ïëù ,íéé÷úîä øáã
øáã íåùî äøæâ ,íéøôåñ éøáãî øåñà ¯ íéé÷úî åðéàù øáã àåäù óì÷ä ìò
.44 íäéøáãë åîöòì øéîçé íéîù àøéå .íéé÷úîä
áééç ¯ íéîùåø íéøééöäù êøãë íäá àöåéëå øèùá úåøåöå íéîùø íùåøä .åë
.45 áúåë úãìåú íåùî
wgen

ïéáúåë åéäù ,àåä úåëàìî úåáàî ¯ ÷çîù íå÷îá áåúëì úðî ìò ÷çåîä .æë
äî ÷çåî äéäå äòèù íéîòôå åâåæ ïá äæéà òãéì ïîéñì ïëùîä éùø÷ ìò
, ובשריטה אחת על נסר אחד פטור,חייב
.( )שוע"ר ס"ז5אבל אסור מדברי סופרי
 שהעיקר להלכה כדעה: א. שוע"ר ס"ז.44
.הראשונה
5 וראה לעיל סי' שב שא. שוע"ר ס"י.45
–  גמר את עשיית הכלי9צייר על כלי ובכ
 אבל מצד הציור, מכה בפטיש5חייב משו
. מלאכה5עצמו אי) בו משו
 צייר רק5וראה שוע"ר סי' שב ס"ה שא
"מקצת הצורה" – "הציור מצד עצמו אינו
 ונראה שאי) בזה אפילו."חשוב מלאכה
 ודומה לכותב מקצת אות, חצי שיעור5משו
5אחת )שאסור לכל היותר רק מדברי סופרי
.( יט:; ראה לעיל סעי

 דבדיו הרי, היינו בציפור) ולא בדיו.38
.( א,הוא כותב )חידושי צ"צ נ
. שוע"ר ס"ז.39
) בציפור) על הספר לסימ5 כגו) שרוש.40
.( שיש טעות )שוע"ר ס"ז5במקו
 והיינו שהסימ) אינו מוכר כסימ) אצל.41
,(5 כדלעיל בפני, המספר9 )על דר5בני אד
5 כמה בני אד5אלא הוא מי) סימ) שרושמי
.(5)ע"פ חידושי צ"צ ש
 אבל קיפול דפי הספר לזיכרו) מותר.42
.()ראה שבט הקהתי ח"א סי' קל
 שרט על גבי דבר5 א9 ולפיכ.43
5 שריטה אחת על גבי שני נסרי,5המתקיי
– )או שתי שריטות על נסר אחד לסימ

îù ïîéñ

÷äñ

.46 åîå÷îá áúåëå øæåçå áúëù
¯ úçà úåà ìò ìáà .úåéúåà éúù ìò àìà áééç åðéà ¯ úåéúåà ÷çåîä .çë
.47 øåòéù éöç øàùë äøåúä ïî øåñà ìáà ,øåèô
÷çåîä áåéçå ìéàåä ,áééç ¯ ãáìá åéã ùåèùè àìà úåéúåà ÷çî àì åìéôà .èë
àåäå .48 äáéúëì íå÷î ï÷úîù åðééäã ,áåúëì úðî ìò ïë äùåòù íåùî àåä
.49 úåéúåà éúù áåúëì éãë åîå÷îá àäéù
.50 äîå÷îá áåúëì éãë óì÷ä ïî äåòù øéñîá ïéãä ïëå .ì
äáéúëì íå÷î ï÷úî éì äîã ,úåéúåàä ìò äôèðù äåòù øéñîä ïéãä àåäå .àì
.øúåé ïå÷éú äæ äáøãàå ,úåéúåà ï÷úî éì äîå
.51 äæá ïéìé÷î ùéå
äëàìî ïéòî åæ ïéàå ,ïëùîá äéä àì ¯ áåúëì úðî ìò àìù ÷åçîì ìáà .áì
.52 áåúëì úðî ìò àìù ÷åçîì åìéôà øåñà íéøôåñ éøáãîå .ììë
ïéåëî åðéàù éô ìò óà ,54 úåéúåà ïéîë 53 äéìò åùòù äâåò øåáùì øåñà .âì
 .46שוע"ר ס"ד.
 .47שוע"ר ש.5
 .48וראה בדה"ש סי' קמד סוסק"י
שהמוחק טשטוש דיו שעל ידיו )ע"י רחיצה
במי 5וכיו"ב( – אי) בזה שו 5איסור ,ולא
אמרו שהמוחק חייב אלא כשמוחק במקו5
הראוי לכתיבה ,וידי 5אינו מקו 5הראוי
לכתיבה.
 .49שוע"ר ס"ד.
 .50שוע"ר ש.5
 .51שוע"ר ש .5וראה ג 5סי' לב סכ"ד.
 .52שוע"ר ס"ד.
 .53האיסור הוא לא רק באותיות הבולטות
על העוגה כדמשמע מלשו) רבנו כא):
"עוגה שעשו  ‰ÈÏÚכמי) אותיות" ,או
כלשו) רבנו בסי' שמג ס"י" :עוגה
שכתובי ‰ÈÏÚ 5אותיות" ,אלא ג 5א5
האותיות חקוקות בעוגה – אסור לשבור,

כמו שכתב רבנו בסי' תנח ס"ח" :יש
אוסרי) לשבור עוגה שיש · ‰כמי) אותיות
)ע"י דפוס או בידיו( ,אע"פ שאי) מתכוי)
למחק 5אלא לאכל 5ביו"ט".
ולפי זה בימינו אסור לאכול בשבת כל מיני
ביסקויטי 5שיש בה 5אותיות חקוקות.
וראה בקצוה"ש סי' קמד בדה"ש סוסק"ג
שמותר לחתו 9בסכי) ולקלו :כל שטח
האותיות ,וא 5מחמת זה ישברו האותיות ;
אי) בכ 9כלו ,5כיו) שאינו מתכוי) ולאו
פסיק רישיה הוא.
 .54משמע שרק א 5יש עליה "כמי)
אותיות" ; אסור ,אבל א 5יש עליה ציורי5
– מותר .וכ) משמע בשוע"ר סי' תס ס"ט
שא" 5עשה ציורי) על המצות" )"כמי) חיה
ועו ; ":לשו) רבנו ש 5ס"ז( – "מותרות
באכילה" ,ע"ש.
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.56 ÷çåî àåäù éðôî ,55 äìéëàì àìà
ïçúôì ïéøñåà ùé ¯ íéôãä éãåç éùàøá úåéúåà íäéìò áåúëù íéøôñ ïúåà .ãì
.àåä úåîé àìå äéùéø ÷éñô ¯ êëì ïéåëúî åðéàù óàå .÷çåî íåùî ,úáùá
åðéàå ,ïéáøå÷îë ïä éøäå ì÷á ïáéø÷äì øùôàå úîéé÷ ïúáéúëù ïåéë ,ïéøéúî ùéå
.57 ïéâäåð ïëå .ï÷çåîë
.58 ÷çåî úãìåú íåùî áééç ¯ úåøåöå íéîùø ÷çåîä .äì
åúçéúôá øåñéà ùé ¯ úåéúåà åà äøåö åá ùéù íúåçá íåúç àåäù áúëî] åì
.[59 ÷çåî íåùî
hhxyn

åùò ïëù ,úåëàìî úåáàî àåä ¯ 61 åëúçì àáùë 60 øåòä ìò èèøùîä .æì
.62 íåëúçùë ïëùîä úåøåòá
.63 áééç ¯ øùåéá áåúëì éãë øééðä åà óì÷ä ìò åìéôà èèøùîä ïëå

 .55שוע"ר ס"ד.
כלומר ,אפילו א 5עושה כ) בדר 9אכילה
ע"י שמכניס לפיו – אסור ,כמפורש בדברי
רבנו בסי' שמג ס"י "עוגה שכתובי 5עליה
אותיות ; אסור  ‰ÏÎ‡Ïבשבת" .וכ)
בהמש 9ש" 5לא ית) גדול לתו ÂÈÙ 9של
תינוק".
אבל לתינוק מותר לאכול העוגה ,שוע"ר
סי' שמג ס"י.
 .56שוע"ר ס"ד .ומטע 5זה אסור לקרוע
ניר שכתוב עליו אותיות א :שלא מתכוי)
למחיקה .וכ) מפורש בשוע"ר בסי' תקיט
ס"ו .ולכ) צרי 9ליזהר מאד בפתיחת כל
מיני שקיות וניירות של מאכלי 5ומשקאות
שלא לקרוע במקו 5שיש בה) אותיות ,וא5
תו 9כדי הפתיחה נקרעו בכל זאת אותיות

שלא במתכוי) ; אי) בכ 9כלו ,5כי אי) זה
פסיק רישיה.
 .57שוע"ר ס"ד.
 .58ע"פ שוע"ר ס"י.
והיינו א 5מוחק ע"מ לצייר ,אבל א 5מוחק
שלא ע"מ לצייר ; פטור אבל אסור מד"ס,
וכדלעיל בפני 5גבי אותיות.
 .59שוע"ר סי' תקיט ס"ו.
 .60היינו שמעביר דבר חד על גבי העור
באופו שעושה חריטה בעור.
 .61ומשרטטו תחילה כפי מה שהוא רוצה
להארי 9להרחיב ולקצר החתו ,9ואחר כ9
מעביר הסכי) דר 9השרטוט )שוע"ר סי"א(.
 .62שוע"ר סי"א .וראה ג 5לעיל סי' שיד
לגבי מלאכת מחת.9
 .63שוע"ר ש.5

