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 אינו דין "בספר" אלא דין ב"דברי תורה".
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  דעת השו"ע בשרטוט בעופרת וצבע אינה
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 תיאור השאלה
 

 ת ולהשתמש בגוויל ובקלףלחזור למנהג אבווהמבורכת ההתעוררות הנרחבת בעקבות 
גווילים השרטוט ב צורתלגבי  1דיון חלה כדינא דתלמודא. המעובדים בעפצים

במרצע ונעשה אמנם  משרטטיםאת יריעות הגוויל שמפני  .המיועדים לכתיבת סת"ם
אחר הגוויל באבן חלקה, כיום  פני אם פעם היו מחליקים את, אולם שוקעחריץ 

להחליק לדקק והשרטוט נותנים את היריעות לתוך מכבש )הנקרא בלעז "פרעס"( כדי 
פחות עמוק, ולפעמים מתיישר נעשה את העור שיהיה נוח לכתיבה, ומחמת כן החריץ 

קווי השרטוט  ,תמיד ,בכל מקרהחשוב מאד להדגיש: החריץ לגמרי עם העור, אולם 
 ם למקום החריץ מחמת הלחץ שלברורים מאד מחמת הצבע של הגוויל שהצטמצ

האם במקרה כזה יש בזה השאלה היא  בצבע שאין בו ממשות. ניכר וקיים לעולם השרטוט, ו"ספרע"ההשרטוט ו
של צבע השרטוט אגב, תופעה זו  וכן האם יש חשש מצד שרטוט בצבע. ,חשש להלכה מאחר שאינו חריץ שוקע

 .ואינה תופעה חדשה גם כשמשרטטים בעוד הגוויל לח העמוק במראהו מצבע הגוויל קורת
 

 השאלות העומדות לפנינו כדי לפתור את הספק הם:
שרטוט הוא מלשון יישור או שולכן חייבים חריץ שוקע. גוף העור, בהאם הוא חריץ מלשון שריטה מהו שרטוט, א. 

 אפשר לשרטט גם בצבע על העור.ו
 מנומר, או תוספת כתב. ,כתב ע"ג כתב, חציצה ב. האם בשרטוט בצבע יש חשש בהלכה משום

 ג. האם השרטוט צריך להתקיים לעולם או שמספיק שיהיה ניכר בשעת כתיבה לצורך יישור הכתב.
 
 אפשר ללמוד כל שאלה מלשון הרמב"ם.ש

 :כותב לסה"מ בתארו את ספרו משנה תורה הרמב"ם בהקדמתו אולם ,אמנם הנושאים לא נדונו ברמב"ם בפירוש
 או"שלא תמלט שום שאלה שצריכים לה שלא אזכירנה. "ואכלול בו כל מה שנתקיים ונתברר מדברי התורה עד 

 כתב ,זצ"ל בהערתו שםהגאון ר' יוסף קפאח  "אזכיר יסוד שממנו תלמד אותה השאלה בקלות בלי עיון רחוק".
בקלות כל בעייה שתתעורר במשך  בכל דין אפשר ללמוד ,על פי אותו הכלל והיסוד שקבע להלכה" דברים נחרצים:

 הדורות". 
לפי הרמב"ם? הרמב"ם כתב דברים  "נכונהאולם מהי "פרשנות  ..לכל אחד יש את הפרשנות שלו.יאמר המעיין, 

 ברורים:
אל הפועל. עד שאם תשוב להתבונן  -"פירוש" הוא הוצאת אותם הדברים שיש בכח על ידי ההסבר

תראה אותם הדברים מורים על מה שהבנת מן  -מהפירושאחרי שהבנת אותם –בדברים שנתפרשו 
הפירוש, זהו אשר יקרא פירוש באמת. לא שהפירוש יביא לאדם דברים נכונים ויאמר זה פירוש דברי 

 .2האומר כך"
 

שהעיון הפשוט  , ולהראותובשו"ע מטרת המאמר להתמקד בדעת הרמב"ם במקביל לדעות השונות שנדונו בפוסקים
 .גם בסוגיה סבוכה זופותרים את הספק בקלות ברמב"ם בצמידות למקורות התלמוד 

 

 אם צריך שרטוט שוקע חריץ וגומה. פרק א.
 

 בקנה. מסרגלין -ביאור שיטת הירושלמי
. לגבי דין ספר תורה איתא. "הלכה למשה מסיני שיהו כותבין בעורות, וכותבין בדיו, (בירושלמי )מגילה א,ט

 מהו סירגול, והאם יש משמעות להשתמש דווקא בקנה? ".ומסרגלין בקנה
 

                                                           
זמין  .עמ' פט והלאה ז תשרי תשעז גליוןרצאבי שליט"א במאמרו על השרטוט בקובץ דברי חפץ ר' יצחק אצל ה המאמריםראה אוסף  1

ר' אסף טימור קיבץ באורך ורוחב  ולאחרונה ידידי http://maharitz.com/hordot/sprim/divrey_chefetz_7/index.html בכתובת:

במאמרי ו. ובהתמקדות יתירה בשיטת האחרונים גווילים" שרטוט בענייני- תלתלים את כל המקורות העוסקים בנושא במאמרו "קווצותיו
י מפנ אחרותהבמקביל לשיטות והשו"ע התמקדתי בעיקר בליבון שיטת הרמב"ם )שהוא חידוש של המאמר שכתבתי בשנת תשע"ה(, כאן 

 .שלדעתי שיטותיהם לא פורשו כראוי, ולא ברור לי למה, ומה המגמה. והמעיין יבחר
 ב"ם בתרגומו של הגר"י קאפח זצ"ל עמ' קמד.נדפס גם בנספח א' באגרות הרמ .בהקדמה לפרקי אבוקראט 2

http://maharitz.com/hordot/sprim/divrey_chefetz_7/index.html
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שהרי לא אמר לשרטט בקנה אלא  הסבר אחד טוען שסרגל הוא הכלי היישר שנעזרים בו לצורך יישור השרטוט
  3.. וכן משמע קצת דעת הרמב"םלסרגל בקנה

 ומה טעם שייקח סרגל דווקא מקנה? 
שאיין זה אלא שהחידוש הוא  שע"י פיצול קנה ניתן להשיג סרגל ישר בקלות,אפשר להבין שחוץ מהטעם הטכני 

יתכן שיש טעם פנימי ו אם השרטוט לא יהיה ישר לגמרי בגלל ה"פקקים" אותם הטבעות הבולטות של הקנה. מעכב
קנה "זכה הרומז לענווה לעולם יהא אדם רך כקנה ולפיכך  , והוא מהטעםאו ברזל בקנה ולא בעץ יותר ל"סרגל"

  4 ליטול הימנה קולמוס" כמבואר בבלי תענית כ:
 

 המרצע שאתו משרטטים.  ה מוסב עלבקנשהסרגול  ,טוען -הלכהל שהוא ההסבר המקובל יותר- 5ההסבר השני
 מקנה? יעשה החורץלמה זה חשוב שהכלי ו

אר: "יש מפרשים בה שבא למעט שלא לשרטט בסכין אף בשאינו חד כ"כ, שמכל מקום מב 6המאירי בקרית ספר
  עצה טובה שלא יהיו ראשי האותיות חתוכים. -כלומראעפ"י שאינו מחודד יש לחוש שמא יחתוך הספר בשרטוטו". 

 
 . משום חסרון נוי למעט שירטוט בצבע -מסרגלין בקנה -שיטת ר"י הזקן

 ,לאו למעוטי סכין, אלא למעוטי מין צבע" כך הביאו נכדיו ותלמידיו משמו-"ומסרגלין בקנה ר"י הזקן כתב  ,מאידך
שלא לשרטט וביאר הפרישה שם אות יז . הטור יו"ד סימן רעאהעתיקו ו 9,והמרדכי 8והאור זרוע 7,בספר התרומה

חציצה או שיש בזה משום אבל לא כתבו מטעם -כלומר חסרון נוי  ,אין הכתב שעליו ניכר יפה""שמפני  -בצבע
  .גומא וחריץ חסרון

 
 אם משיטת רבנו שמחה יש משמעות לשרטט ע"י חריצה דווקא.

אמנם לכאורה העניין אינו כל כך פשוט לומר שאין דין של חריץ שוקע, משום שכנראה מקורו של ר"י הזקן הוא 
 מדברי סבו רבנו שמחה מויטרי שכתב כך: 

 
]כגון[  המתקיים וניכר לעולם" ובשרטוט עצמו אני מסופק במה משרטטין אם אנו מקפידין בשרטוט 

)כלומר ישר( שישרוט בברזל, או סגי בשרטוט הנראה לעיני הסופר בשעת כתיבה כדי שיהיה הכתב שווה 

צבע כגון בבדיל או בעופרת אף על פי שנמחקה השריטה לאחר זמן. או אם רוצה לשרטט בסקרא או ב
)רבנו . ושוב אמר 10ומיהו לשון שרטוט משמע לשון "גומא וחריץ"אחר ויתקיים כל ימי שהכתב קיים? 

כותבים ג'  )תיבות(ב'  )גיטין ו:(בעניין חליצה כתב: "הלכתא כרבי יצחק דאמר  ובעל הלכות גדולות: שמחה(
 שאמר מהדורת משי זהב עמ' סה(.)ההעתקה מדברי הברוך  אין כותבין ואי שרטט בדיותא לאו כלום הוא" עכ"ל.

                                                           
לצורך מה שרטטו במשכן? לצורך לון" כלומר  מסרגלין. לון משרטטין הל' ב דף נב. שכתב "מה ז פרק שבת כך משמע בירושלמי מסכת 3

 שהיו. לון שם מסרגלין משה הסירגול שהוא החיתוך הישר של העור. משמע שסרגל הוא הכלי היישר כמו סרגל של ימינו. וכך ביאר הפני
 יב פרק כלים מסכת וכך נראה קצת מפירוש הרמב"ם במשנה בשירטוט. סימן ועושין ס"קאמפא שקורין במסרגל המדה פי על חותכין

 עכ"ל. .הסרגל-, ו"כנה". השורות את משרטטין בו אשר הקנה הוא-, "הכן" -טמאים" פירוש והכנה משנה ח. "הכן
 *.י אות קכה סימן העזר אבן הקצר משה בדרכי בקיצור הובא( ב"ס ד' סי. )ט' סע' ו סימן גיטין בסדר כ"שכ ר"שו 4
הוא שרטוט. ולפ"ז המרצע יהיה  -או יותר נכון ביוונית -כתב שסרגול בערביתראה בערוך )ערך סרגל( שתי פירושים, ובפירוש השני כתב  5

 מקנה.
 ובד"כ הוא קרוב לשיטת לימודו של הרמב"ם. .ג חלק א מאמר .למאירי 6
 והל' ס"ת ס' קצו. .רד סימן תפילין הלכות 7
 תקמ"ג סימן תפילין הלכות - א חלק זרוע אור ספר 8
 וכן ההגה"מ פרק א אות ט. .תתקסב רמז רבה הקומץ פרק 9

 רבה ובבראשית וחריץ גומא שרטוט לשון נראה "וקצת :תוספתיש כאן  תתקסא רמז רבה הקומץ פרק( מנחות) למרדכי קטנות בהלכות 10
וצריך ביאור: א(. מה הקשר בין תלתלים לדבר  תלתלים". כמו המתקיים שרטוט דבעינן משמע שרטוט זה תלתלים קווצותיו דורש

מסתרק במסרק שגורם ליישור השער ומשאיר שרטוט ישר בשער א"כ זה חריץ אבל לא –המתקיים? ואולי צ"ל הכוונה כמו מסלסל בשערו 
יו ו: כתב בשם גיט א"הריטב חידושיבברור מה הראיה מכאן שזה מחייב שרטוט המתקיים. ומ"מ ראשונים אחרים פירשו אחרת לדוגמא 

)כמו שער המסולסל בשורות( הנה למדנו שאין  .תלתלים" הוי לא לא דאי ושיטה שיטה כל בין שצריכין מ"ש תלתלים הרמב"ן: "ומדקאמר
ב(. צריך ביאור מה זה ה"קצה" הזה  הכרח שתלתלים היינו דבר המתקיים ולא חריץ וגומא. וכבר הרגישו בזה בדף על הדף סוטה י"ז ע"ב.

קצוות העמוד שרטוט המדרש מתכוון לקוצותיו היינו  בו "קוצותיו".. אם זה שרטוט דק כמו קוץ, או משורטט בקוץ. ואולי בכלל שנאמר

או כדברי הרמב"ן הרשב"א הריטב"א והר"ן לעשות שרטוט על כל שיטה ושיטה, לאפוקי משיטת ר"ת דס"ל  .שהן ישרים מחמת השרטוט
כלל, מה עניין אגדה זו להלכה, והלא עוד דברים הרבה נאמרו בה במדרש אם זה חוזר על המזבח או על ג(. וב דסגי בשרטוט שיטה עליונה.

ג(. שרטוט  לאו דווקא, וכש"כ על המדרש.-ואפ' כשנאמר בירושלמי לסרגל בקנה אמרו הראשונים  התגין, או לתילי תילין של הלכות.
ט שנמחק לאחר זמן כמש"כ בשו"ת אהלי יעקב )קאסטרו( סימן יב וכו'. ד(. הלא מצאנו שרטואינו ערובה לשרטוט מתקיים לנצח, שוקע 

 .וצריך ביאור. שהוא רך ההבנה שצריך לשרטט בברזל היא ממש היפך הלשון לשרטט בקנה
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 ביאור ספיקותיו של רבנו שמחה. 
שאין לו מסורת בגדרי שרטוט שיהיה חריץ בדווקא, ולא אם צריך שרטוט המתקיים.  למדנומשאלת רבנו שמחה 

 ולכן הוא שואל שלש שאלות: 

האם השרטוט הוא שאלה ראשונה: האם מקפידים שהשרטוט יהיה קיים לעולם, יתכן שהשאלה נובעת מהסתפקות 
צריך לשרטט בברזל שדוחק בכוח חזק. או שהשרטוט  "קיים לעולםהשרטוט "כדי שיהיה  ,ולכן 11"ספר"דין במהות ה

 . 12ומימילא ברגע שנכתב כבר אין נפק"מ אם אח"כ ימחק השרטוט "כתב"הוא דין ב

מספיק שהשרטוט יראה בשעת כתיבה, ולכן  אם השרטוט הוא טכני לצורך יישור הכתב, א"כהשאלה השנייה היא: 
שמדובר בשרטוט א"כ נמחק לאחר זמן. וברור  בהם יהיה אפשר לשרטט בבדיל או עופרת למרות שהשרטוט

 בעופרת שנמחק ולא יצר חריץ. וכבר כאן רואים שלא החריץ הוא הנושא אלא אם צריך שיתקיים.

פחות כל זמן שהכתב קיים? כלומר שהשאלה השאלה השלישית היא: האם אפשר לשרטט בצבע המתקיים ל
הראשונה הייתה האם צריך שרטוט קיים לעולם אפ' אחרי שהכתב נמחק, ושאלה ג' היא האם גדר ל"עולם" הוא רק 

 ביחס לכתב כל זמן שהכתב קיים ולכן אפשר לשרטט בדיו.

 ם אלו?המשמעות של מילישרטוט משמע לשון גומא וחריץ". מה "–רבנו שמחה כותב "ומיהו" 

 שיטת הברוך שאמר בביאור רבנו שמחה להצריך חריץ.
נמצא שיש דין  חריץ.–לכאורה מזה שרבנו שמחה ניסה להוכיח שצריך שרטוט קיים לעולם מהלשון "שרטוט" 

לעשות שריטה אז לא יכולנו להכריח מזה תקיים לעולם. כי אם לא היה חיוב מיוחד בחריץ שוקע בעור בשביל שי
 שרטוט יתקיים לעולם. להלכה שצריך שה

"דאין נקרא שרטוט אלא אם כן עושה גומא או חריץ כדמשמע ולכן כאן הברוך שאמר מעיר על דברי רבנו שמחה 
 לשון שרטוט, אבל אין לסמוך על קיצור דעתי כי אם ע"פ מורה מומחה".

יורה דעה סימן רעא סעיף ה  13מבינים כמה אחרונים בדברי רבנו שמחה לדוגמא הלבושבעקבות הברוך שאמר  ,וכך
"ולא ישרטט בעופרת וכיוצא בו בדבר שהוא צובע שאינו נוי לכתוב, ועוד דלשון שרטוט שבא בהלכה גומא כתב, 

. וכ"כ הרב אורי פיבל הלוי בספרו דעת קדושים ס' רע"א במקדש מעט ס"ק ל"ד לדייק וחריץ משמע ולא צבע"
שהברוך שאמר מדייק  ,ובביאורו הנקרא גדולי הקדש אות יד כתב מדברי הלבוש לפסול בחסרון חריץ שוקע. וגם

 רבנו שמחה לפסול בחסרון חריץ שוקע.

 הברוך שאמר. רבנו שמחה וקשיים בשיטת 
 אמנם להבין ברבנו שמחה שחריץ שוקע הוא מגדרי השרטוט הדבר קשה מכמה פנים:

א. לשון שרטוט שונה מלשון שריטה שהיא חבלה במהותה פוצעת או נוטלת דבר מגוף הנשרט. ההלכה לא אמרה 
 שצריך לשרוט אלא לשרטט שזה לשון יישור ולאו דוקא בשריטה. 

סריטה" שהוא קיים לעולם כי גם חריץ עלול להימחק במשך -ב. מצד המציאות אי אפשר להכריח מלשון "שרטוט
י הכתיבה עצמה בפרט בקלף שעיר, וזה מעשים שבכל יום שמצוי במזוזות ובס"ת ישנים וכפי שדן השנים עוד לפנ

מבואר במשנה  ,המקדש מעט, ובשבט הלוי, שיזכרו לקמן. ואדרבאובזה בשו"ת אהלי יעקב )קאסטרו( סימן יב. ד. 
רט. וא"כ אין הוכחה שבת יב,ד. "המסרט על בשרו". והרי אין השריטה מתקיימת בבשר ואעפ"כ היא נקראת ש

 מלשון שרט שהשרטוט צריך להיות מתקיים.

                                                           
 סימן נ. קמא מהדורא איגר עקיבא רבי ת"ראה שו 11
 . ובשו"ת אבני ברזל )שווארץ( ס' ל"ה.כך הביא בהערה לקונטרסי שיעורים להגרי"ז גוסטמאן זצ"ל גיטין דף עו ע"ב 12
' ס ב"ח) החכמה בצל ת"ובשו'. וכו אזולאי אברהם' ר והן חמודות הלחם הן" לו מניין זאת ע"דצ" עליו חלקו שם המפרשים אמנם כל 13
 (.ד"נ
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ג'. הירושלמי כותב "מסרגלין בקנה" ולא כתב לשרטט בברזל, וא"כ: ראשית. אין מקור לדייק לשון שריטה כי כתוב 
, 14"סירגול". ושנית, אדרבא מדכתבו "קנה" משמע שבא ללמד שאין צריך שרטוט חזק המתקיים לעולם כמו בברזל

 יכי תיתי לחדש שצריך לשרטט בברזל כדי שיחרוץ חזק.ומה

ד'. נראה שהיות וכל הראשונים תלמידי ר"י הזקן לא חשבו שחריץ וגומא הוא מגדרי השרטוט אלא כתבו 
מפני שהצבע אינו וש"מסרגלין בקנה בא לאפוקי צבע" משמע שהבעייה היא בצבע. ולא לאפוקי מה שאינו חורץ, 

מפני -המק"מ רע"א ס"ק לד בשיטת המרדכי והאו"ז. ואם נאמר שכוונתם "לאפוקי צבע מתקיים כמו חריץ כמש"כ 
ונתם שאינו חורץ" כמש"כ בשו"ת בני ציון )ליכטמן( עמ' רמו. אזי יקשה ג' קושיות הנ"ל. מה גם שלא מסתבר שזו כו

 מבלי לפרט שצריך חריץ. 

לא מדיוק המילה "שרטוט" -ל לומדים שצריך חריץ הגדולי הקדש רע"א אות יד, וכן בשו"ת בני ציון הנ" ה. ועוד.
אלא מדברי רבנו שמחה שהביא את לשון בה"ג "ואי שרטט בדיותא לאו כלום הוא", וכ"כ בספר דברי רד"ך 

 .שאין שום ראייה משם )בורשטיין( דף נא. ועל זה נכתוב באורך בפרק ב'

בדיל או ממשיך לשאול אם אפשר לשרטט  . אם ספקו של רבנו שמחה היה "האם צריך חריץ שוקע", לא היהו
ואינן מנושא השאלה! ובהכרח א"כ שנושא  -הם אינם שוקעיםממילא מפני ש-הנמחקים לאחר זמן בעופרת 

השאלה הוא "האם צריך חריץ קיים לעולם". וא"כ רק לצורך זה צריך יהיה לעשות חריץ שוקע כאפשרות אחת 
לא למד בירושלמי  רבנו שמחה. ומהנ"ל עוד מוכח ש15עולםמכמה אפשרויות להשתדל ליצור שרטוט קיים ל

אחרת לא היה לו ספק. ולאור ההבנה הפשוטה הנ"ל נופל דיוקו של הברוך שאמר -מסרגלין בקנה היינו גומא וחריץ 
 שחשב שרק שרטוט שוקע נחשב לשרטוט.

שדבריו הם רק דיוק מרבנו " -ולכן נראה לקבל את המלצתו של הברוך שאמר על חידושו ששרטוט הוא חריץ דווקא
שמחה ואין לסמוך עליהם כי אם על פי מורה מומחה". ולכן האחרונים המסתמכים על דבריו להצריך שרטוט 

אמנם יתכן בהחלט להסביר גם בכוונת הברוך שאמר "דאין נקרא שרטוט אלא "גומא וחריץ" כוונתו  שוקע, נדחים.
וכשמשרטט בעופרת או צבע דהיינו שרטוט שאינו קיים לעולם  שהחריץ הוא רק היכי תמצי כדי שיתקיים לעולם,

ה אפשרות אחרת לשרטוט קיים לעולם גם בלי חריץ כמו בנד"ד בגוויל אזי גם הב"ש תלא הוי שרטוט. אבל אלו הי
 יכשיר.

אלא החריץ הוא רק אפשרות  שוקע, גם בשיטת רבנו שמחה מוכח שאין דין מיוחד בשרטוט שיהא חריץ לסיכום:
מתוך כמה אפשרויות לצורך דין שרטוט שיהא קיים לעולם. ולכן בנדון דידן בגוויל שהשירטוט העמוק בצבעו מצבע 

 הגוויל קיים לעולם הרי הוא מהודר גם לשיטת רבנו שמחה למרות שאינו שוקע.

 

 דעת הרמב"ם
 מהו שרטוט לשיטת הרמב"ם.

שרטוט הוא מלשון שריטה, הרמב"ם כותב בהל' שבת פי"א הל' י"ז, שבעוד שרבנו שמחה דן מבחינה לשונית 
שריטה מכוון כלפי אינו  -הרמב"ם לש עבריתב–שהביטוי הלשוני "שרטוט"  כלומר בצבע או בלא צבע". -"המשרטט

- מסרגליןערוך השלם ערך סרג פירש בכל המילונים מבחינים בין שריטה לשרטוט. לדוגמא: ב ,אכןוחריץ דווקא. ו
 ,חובלת :משמשים לתרגום "חבלה" )אונקלוס ויקרא יט,כח(. השריטה - 16סריטהאו  שרטעושים בשורה. אבל 

או חורצת בשטח הנשרט, לעומת השרטוט שאין מטרתו אלא לצורך סימון. כלומר השרטוט לא מיועד  ,מגרדת
 ,נמצא .כמטרה לפעול בעור כמו שריטה, אלא כמטרה לסימון או ליישור הכתיבה, ובזה השרטוט נבדל מהשריטה

רמב"ם הנ"ל ונת הוזו כו. "לסרוט" אפשר ל"שרטט" בצבע בליליצור שרטוט ע"י פעולת שריטה, אבל  אפשרש
 היינו שריטה לצורך שרטוט. "בלא צבע"בצבע". היינו שרטוט בלי שריטה, " – "המשרטט בצבע או בלא צבע".

                                                           
 שו"ר שכ"כ בספר תורת הסופר )נידאם( בהערות על מאמרו על השרטוט. 14
 סוטה יז:שו"ר שכ"כ בפשיטות בדף על הדף  15
השרטוט או סרגול פירושו רושם קווים.  שהוא חריטה. -בתרגום היידיש לערוך מתרגם שרטט "לינירען" לעומת שרט איינקריטצען 16

ר' שלמה מאורבינו וויען תרמ"א, מילון שימושי לתלמוד  295שריטה שהיא משמעות גדידה וגרידה )ראה אהל מועד עמ' \לעומת סריטה
. "הסריטה היא פציעה שטחית בעור או פגיעה בשכבה 1997רוך קרוא, וא.מ זילברמן אנגליה תרפ"ז. ובמילון ספיר למדרש ולתרגום מאת ב

 וראה עוד שבט הלוי ח"ז ס' ט.וראה עוד בפירוש קדמון ממצרים על הרמב"ם בשבת שם. החיצונית של שטח בדבר חד כגון צפרניים"(. 
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 לשרטט בחריץ האם יש לו דין מנהג. הסופריםמנהג 
כפי שרואים שרבנו ו ,לא מפני טעם הלכתיומה שנהגו הסופרים בכל הדורות לשרטט בלא צבע אלא חריץ, זה 

מפני שהוא יותר נוי בלא צבע שמחה הסתפק ולא היה לו קבלה בזה. אלא משרטטים בקנה או ברזל או בחוט 
שהכתב ניכר יותר כשהשרטוט בלא צבע, וגם מפני שמתקיים זמן רב, וראייה לזה שהרי גם בכתיבת חולין שלהם 

, או שזה הפך להיות מנהג זה ששרטוט שאינו שוקע פסול. ולא כדי שנלמד מ17ע"ג עור או נייר היו משרטטין בחריץ
 .מקודש בעל משמעות הלכתית שאסור לשנותו

נמצאנו למדים ששרטוט הוא כל ביטוי של הכנה ליישר את הכתב, או לצורך חיתוך מדויק של חפץ, בין בצבע בין 
שצריך לשרטט, כוללת  מסיניההלכה למשה  ולכן .. וא"כ לפי הרמב"ם שה"שרטוט" נועד ליישור הכתיבה18בשריטה

 . 19גם שרטוט בצבע כדין שרטוט בהל' שבת

 .פותרת מעצמה את כל הספיקותבמשנה תורה  לשון הזהב של הרמב"ם
 ."חריץ שוקע"אין דין לרמב"ם א. 

 . כתב דין שרטוט ס"ת עם שרטוט מזוזה בחדא מחתא בזה"ל:(בהלכות תפילין א.יב)הרמב"ם 

. אבל תפילין אינן צריכין כותבין ספר תורה ולא מזוזה אלא בשרטוט"הלכה למשה מסיני שאין 
 .שרטוט לפי שהן מחופין"

הרמב"ם צמוד ללשון הבבלי במנחות דף לב: שלא מפני ש"בקנה". -והשמיט  הרמב"ם השמיט את המילה "מסרגלין",
 את כל הדיונים 21עימנומובזה חסך  .20הלכה למשה מסיני" -"שרטוט של מזוזה אלא כתבו  ,כתבו מסרגלין בקנה

בנוסף לזה, ברור שאלו היה דין מיוחד בהל' סת"ם שצריך שרטוט שוקע היה  .)קנה, צבע, חריץ, חציצה, וכו'( הנ"ל
למעט ושממנה אולי היה אפשר ללמוד - 22להשמיט את המילה "בקנה" מב"ם לפרש ולא לסתום או לפחות לאלר

 או שרטוט מתקיים לעולם.. 23שרטוט בצבע

 אין דין המצריך שרטוט קיים לעולם.לרמב"ם ב. 
הרמב"ם הסמיך לדין השרטוט משום ש, "האם השרטוט צריך להיות קיים לעולם" השאלהמאליה כאן גם נפתרת 

 ."אבל תפילין אינן צריכין שרטוט לפי שהן מחופין"את המשפט 

כדי ליישר הכתב, אלא שבתפילין -לנוי לצורך הקורא הוא הנובע מהלכה למשה מסיני מתבאר לנו שטעם השרטוט 
ובפשטות משמע שא"צ לשרטט  -24צורך לנויבהם אין לכן וואין קוראים בהם אין צורך לשרטט לפי שהם מחופין 

                                                           
 . וכמו שכתבו הפוסקים שלא ישרטט בעופרת משוםהנ"לל השרטוט בקובץ דברי חפץ כך העיר הרב יצחק רצאבי שליט"א במאמרו ע 17

אלא שהוא מבקש חריץ שוקע לחוש לשיטות מחמירות ודחוקות ובעיקר מפני טעמים קבליים לפי פרשנות מסויימת. מאידך  נוי. חסרון
זלה"ה, אם יש סמך אל השנויין רבים שראינו ריז"ל אפשר לטעון כפי שכתב מהרח"ו בפרי עץ חיים שער התפילין סוף פרק יד ששאל להא

והדבר פשוט שכל דבר  ".סמך לכולן, וסודות ורמזים למעלה בענין צורות כתיבות האותיות, בין הספרדיים והאשכנזים, והשיב לי, כי יש
 לכל השיטות כי כולם דא"ח.הנעשה ע"פ ההלכה יש לו שורש ע"פ הסוד. וצריך שיהי חכם ובקיא בחכמת הח"ן למצא הרמזים העליונים 

 שם וגרר טעות איזה כתב )לנדסופר( דאם יונה רעא ס"ק יד בשם ספר בני סימן דעה יורה תשובה בדומה לזה יש במה שכתב הפתחי 18
 משורטט. היה כאילו הטעות מקום גרר י"ע הכתב להיישיר דיש להכשיר יש עליו וכתב מחדש שרטט ולא השרטוט ונמחק תיבות איזה

, ולכן לפי הבנתו של רעק"א לפסול שרטוט בצבע שיטת הרמב"ם עם שיטת השו"ע השוותעמ' רכ ל)גשטטנר( ודלא כמש"כ בספר טל נתן  19
ו"ע סבר שטעם הפסול הוא בצבע מפני שאינו מתקיים ובדיו שהרי הש-לא נחשב לשרטוט בסת"ם הרי זה מקלקל ופטור.  צבעכתב שהיות ו

שהיא  שרטוט בצבע אלא רק בדיוב"ם כפי שאוכיח לקמן. והערה שנייה על דבריו היא שהשו"ע לא פסל משא"כ ברמ ,הוי כתע"כמשום ד
 שחורה וכשרה לכתיבת סת"ם. והבן.

 "קנה ולא צבע". ממנו שאין עניין לסרגל בקנה, ואין למדין לדייק לנו אלא מגלה ,הבבלי לא חולק על הירושלמי 20
 עמ' רנח על מטרת משנה תורה. ובמהדורת הגר"י קאפח זצ"ל עמ' רנו.רב שילת מהדורת ה ,ראה הקדמה לסה"מ, ואגרות 21
 ובדברי חפץ שם עמ' קי"ז כתב לדחות את דברי אלו: שהרמב"ם סתם, וסמך על מנהג הסופרים. ודבריו דחוקים בלתי מוכרחים 22

 .וסותרים דברי הרמב"ם בהקדמתו לסה"מ הנ"ל
 965קאפח זצ"ל בכתבים ח"ב עמ'  גר"יבדעת הרמב"ם. ולחנם ערבבו מנהג תימן שהביא הלקריאה הפשוטה וכמה חכמים לא שמו לב  23

ואין לטכניקה עתיקה זו שום שייכות ליסוד או ביאור ההלכה כלל  שהיו משרטטים ע"י דחיקת העור ע"ג חוטים מתוחים. על ה"מחטרה",
וכבר העיר בזה  לאו דווקא סת"ם.–ספרים בנייר מעתיקים ם העד שנוכיח משם שצריך דווקא שרטוט שוקע. ובפרט ששם מדובר בלבלרי

 בדברי חפץ עמ' קז.
' וגם בשם ר רסו סימן דעה יורה( אופק) ברודי - גאון נטרונאי רב- הגאונים קדמוהו בתשובותרעיון הזה אינו חידוש של הרמב"ם כבר וה 24

 שהתפילין כתב טעם אחר: לפי 14 עמוד( מצרים גנזי) תורה ספר הלכותבאמנם  .קריאה משום אלא נאמר לא גאון. שהשרטוט פלטוי
 שאי[ שרטוט בעי לא קלף ששנה] בר עמרם רבנו אמר וכן מתקריע הוא ליה מר משרטיט ואי כבד יהא שלא כדי[ מאוד דק] קלף על נכתבין
ולכן לא מצי לשרטוטיה,  אלו דברי תימה, דאם קלף הוא החלק הדק. אבל וכ"כ בספר המכתם על מסכת מגילה .שרטוט לקבל לה אפשר
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נוכל לומר ששרטוט שנמחק לאחר זמן הרי נמצא ששרטוט נועד ליישר את הכתיבה, ולכן . 25אפ' שיטה עליונה
 השרטוט. נכתב מיושר ע"י כבר הסת"ם כשר היות והוא 

 עוד ראייה בשיטת הרמב"ם שאין צורך בשרטוט חריץ הקיים לעולם.
בסוף תשובתו: "ומ"מ אעפ"י שטעם השרטוט נראה שהוא כדי שיהא  ח"א ס' ב.יש שהעירו, מדברי שו"ת תשב"ץ ו

הכתב מיושר, אפ"ה אמרי' בפ"ק דגיטין )ו' ע"ב( האי מילת' לאו מילתא דתליא בסברא אלא גמרא היא וכיון דגמרא 
היא אין לנו בו אלא מה שקבלנו" עכ"ל. ובאמת זה ברור שהשרטוט אינו רק לנוי עד נכשיר אם כתב ביושר בלי 

כן מוכח מהרמב"ם הלכות ספר תורה פרק ו לדוגמא: סופר שהשתמש בשולחן אור וכתב ישר בלי שרטוט.-רטוט, ש
יהיה צריך שמשמע שצריך שבשעת הכתיבה  "שנכתב בלא שירטוט",י הל' א, בתנאי השביעי שלו לפסלות ס"ת: 

והראייה  –זמן יש להכשיר . ומאידך, לדעת הרמב"ם אם נמחק השרטוט לאחר 26שרטוט ולא יועיל לשרטט אח"כ
כתב הרמב"ם  "שנכתב בלא שחור העומד"שבו השתמש הרמב"ם שם בלשון  "דיו"ה דיןלזה משום שבניגוד ל

  ., משמע שרק דיו צריך להיות שחור עומד וקיים לעולםולא כתב "בלא שרטוט העומד" "בלא שירטוט"בשרטוט 

שכתב לגבי שרטוט שנמחק: עיין חי' הגרעק"א כאן ובתשובותיו סי' נ' יראה מדבריו  27שו"ר להרב שו"ת שבט הלוי
דשרטוט קיים לעולם מעכב, ואם נמחק השירטוט צריך לתקנו גם אחרי הכתיבה, איברא מנהג העולם כמש"כ 

ן זה המק"מ כאן בשם תשובת אהלי יעקב דמעולם לא שמענו לבדוק ס"ת ישן אם השרטוט קיים וכיו"ב מזוזה דדי
רק לכתחלה, וכעת ראיתי בתשובת חסד לאברהם )להגה"ק מהר"א תאומים ז"ל( ח"א יו"ד סימן פ"ז כתב בפשיטות 

"מנהג העולם" ולאור האמור, -דלא מצינו מי שיקפיד דהלל"מ דשרטוט שלא יתפשט השרטוט ברבות הימים עכ"ל. 
 שיטת הרמב"ם. הוא ע"פ

אסור לשרטט בצבע". "שרטוט קיים לעולם". אין דין "ע". אין דין לרמב"ם אין "דין חריץ שוק: מסקנת הדברים
 הוא מגדרי "ספר". ולא ש "לשמה"צריך ומימילא אין ברמב"ם "הבנה" ששרטוט 

  נספח:
 -שיטת הרמב"ם-מכיוון שסוגיית שרטוט וגדרי "ספר" מפורסמת בעולם הישיבות, רצוני לעמוד כאן כנספח גם על 

 בזה.
 ".דברי תורהדין ב" אינו דין "בספר" אלא–ביאור שיטת הגר"ח סולוביציק בגדרי שרטוט 

 דברי הרמב"ם הלכות מגילה פרק ב,ט.על במגילה דף טז: ידוע חידושו של הגר"ח סולוביציק זצ"ל 

, ואם כתבה במי עפצא וקלקנתוס "כספר תורה"אין כותבין את המגילה אלא בדיו על הגויל או על הקלף 
 ."כתורה עצמה"כתבה בשאר מיני צבעונין פסולה, וצריכה שרטוט  .רהכש

וגבי דין שרטוט כתב  ,פר תורה"כס"יש לדקדק בשינוי לשונו, דגבי אין כותבין בדיו וכו' כתב  :שואל ר' חיים
 ?"צריכה שרטוט כתורה עצמה"ד

                                                                                                                                                                                                   
ומעשים בכל יום אנחנו משרטטים את הליצה  ?היריעות בלי שיקרע הס"ת הדק הזה האיך ישרטטו ס"ת שנכתב על הקלף, וגם איך יתפרו

 משרטטין מצד שער ולא נקרע כלל-הן למי שחושב שזה קלף משרטטים מצד בשר, והן לסוברים שזהו הדוכסוסטוס,  -האפידרמיס הדק–
שהרגיש בזה וכתב שמזוזה בקלף אפשר  ג חלק א מאמר( למאירי) ספר מליח קמיח ועפיץ. וראה בקרית-דהיינו יבוד טבעי ופשוט גם בע

 לשרטט בנחת.
דאין  ודלא כר"ת בתוס' מנחות לב: והשו"ע ס' לב, ו. ראה שם באחרונים באורך המצריכים לשרטט שיטה עליונה מדינא דר' יצחק 25

 הכס"מ בדעת הרמב"ם. וכן מבואר בחידושי ירושהל' תפילין עמ' שצז. ודלא כפ הגר"י קאפח זצ"ל. וכן העיר שרטוט כותבין ב' תיבות בלא
 שהוא דבר דכל ראינו כך ל"ז גאון נטרונאי לרב הזה כטעם תשובה מצאתי הגאונים שהביא: ובתשובת ב עמוד ו דף גיטין מסכת ן"הרמב
 כל בהם לקרות ולא כקמיע לקמען לכרכן שמצותן מפני התפילין מן חוץ שרטוט בלא אחד פסוק לכתוב ואסור שרטוט צריך קדושה משום
 .כספרים עיקר

 מהן עושין אין שבלו ותפילין שבלה תורה אמנם באבן ישראל )פישר( על הרמב"ם סוף פרק א. דייק מדכתב הרמב"ם )תפילין ה,ו(. "ספר 26
קלה" ובגמ' הקשו הא מזוזה  לקדושה חמורה מקדושה מורידין שאין לפי מזוזה עליו כותבין אין תורה ספר של הגליונים מן ולא, מזוזה

, ולמה נתן טעם רק משום הורדה בקדושה? והסיק מזה הגר"י פישר זצ"ל דמשמע שאפשר לשרטט אחר שרטוט בעי שרטוט ולתפילין אין
טוט הוא דין בחלות המזוזה וצריך שרטוט קיים לעולם וכו' בדעת הרמב"ם ששר מפליגות הסיק מזה מסקנותעוד ו .כתיבה לדעת הרמב"ם

וכיוצא בזה כתב הגרי"ז גוסטמאן בקונטרסי שיעורים גיטין עמ' צ"ג. ולענ"ד אין זה מוכרח שכבר יישבו המפרשים שם דילמא מדובר 
כי הרי לפי -ריך לשמה בתפילין משורטטות כי הרי לדעת הרמב"ם מותר לשרטט בתפילין. ודלא כהב"ח שדחה ששרטוט דמזוזה צ

 הרמב"ם אין דין לשמה בשרטוט. ולכן צריכה הגמ' את הטעם של הורדה בקדושה.
 ת."ס, ה"ס ה"ד קמח סימן ב חלק 27
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 והוא מניח יסוד:

בעי שרטוט, אלא עיקר ויסוד הך דינא דתורה בעי ונראה מהרמב"ם דהא דבעינן בס"ת שרטוט הוא לא משום דס"ת 
  .שרטוט בכתיבתה, דהיינו כשכותבין דברי תורה צריך למכתב בשרטוט

"דכל שאר הדינים הוי דין ב"ספר", אך דין שרטוט אינו  פירוש:- :ומבואר יותר בחידושי הגרי"ז מסכת סוטה דף יז
 שרטוט בכתיבתן".בדברי תורה עצמם דבעי' "מדיני ס"ת אלא הוי דין 

 "אמיתה של תורהביארו ש"ביסוד הזה הוא מיישב את קושיית התוס' בגיטין דף ו' ששאלו לפי רש"י והרמב"ם ש
 "כתיבה כתיבה"כתיבה בדיפתרא ושלא בדיו מאיסור , והקשו, א"כ למה צריך ללמוד )ולא מזוזה( הכוונה ספר תורה

דין בשרטוט שרק הוא שייך ל"תורה  ,אן שני ענייניםולאור האמור יש כ "?אמיתה של תורה"תיפוק ליה מ
 .שהוא מדיני ספר בכתיבתה" ודין בעיבוד ובדיו

 .היסוד שחידשהגר"ח מיישב את הרמב"ם לפי 
אבל תפילין אין צריכים שרטוט מפני שהם "( הנ"להרמב"ם בהלכות תפילין ) על פי יסוד זה הוא מיישב את

דבמזוזה וספר תורה נאמרה הלכה  ,ליתן טעם זה, הלא עיקר החילוק הוא. ולכאורה קשה, ל"ל להרמב"ם "מחופים
אבל לפי  ?!, וכי טעם ההלכה אתא לאשמעינן)משום שהם מחופין( ט ולא בתפילין, ולמה ליה ליתן טעםלשרט

, א"כ לא נאמרה ההלכה בס"ת ומזוזה "כתיבת תורה"ב י אם, דכיון דההלכה לא נאמרה בס"ת כתי שפירדברינו א
הם צריכים שרטוט, אלא ההלכה נאמרה בכתיבת דברי תורה דבעינן שרטוט, ובס"ת ומזוזה הלא הוי כתיבת דשני

תורה ולכן צריכין שרטוט, וא"כ גם בתפילין היה צריך להכתב בשרטוט, וע"ז נתן הרמב"ם טעם דתפילין לא צריך 
 ע"כ. תיבת תורה בעי שרטוט.שרטוט לפי שהן מחופין, דבלאו האי טעמא היה צריך שרטוט, מחמת ההלכה דכ

 רמב"םמוקשית מלשון השיטת הגר"ח 
כי באמת לשון הגמ' מסכת מגילה דף יט: "על הספר  28קשה מאדשהניח הגר"ח בדברי הרמב"ם הזה והנה היסוד 
אתיא כתיבה כתיבה, כתיב הכא ותכתב אסתר המלכה, וכתיב התם ויאמר להם ברוך מפיו  -מנלן? -ובדיו וכו'. 
 על עור מעובד למדו מ"ספרתב על הספר בדיו". זאת אומרת שכתיבה בדיו ואת כל הדברים האלה ואני כיקרא אלי 

 -כספר תורה וא"כ מניין לו לרמב"ם שצריך לכתוב את המגילה על הגויל או על הקלף .כלומר מדברי "קבלה" -"איכה
  !?היה צריך לומר כמו "נביאים וכתובים"

 בדרך פשוטה. לשון הרמב"םיאור שיטת הגר"א ב
שהרמב"ם לשיטתו שס"ת אינו נכתב אלא -את הלשון "כספר תורה" ולכן הסביר  ,הוקשה לו זה 29וכנראה שהגר"א

ו שצריך לכתוב בגוויל א שכתב הרמב"ם וזה על הגוויל במקום שער או על הקלף במקום בשר, ואם שינה פסול.
 –אלא שיכתוב סתם על עור מעובד, אבל לא די בזה  ,30בעפצים כלומר עור מעובד "ספר"דין למדנו מבקלף שזה 

  אם כותב בקלף יכתוב לצד בשר ואם כותב בגוויל יכתוב לצד שער.ששבו מקפידים על צדדי העור,  "כספר תורה"

לשון הגמ' שם דף טז: "דברי שלום ואמת, אמר רבי  31""וצריכה שרטוט כתורה עצמהוכן מה שסיים הרמב"ם 
הרמב"ם בא שדהיינו מסביר הגר"א  רבי אסי: מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה".תנחום, ואמרי לה אמר 

ולא  .שרטוט רק בשיטה עליונה ר"ת המצריך דעתלאפוקי מ -בכל שיטה ושיטה-צריכה שרטוט כמו ס"ת ללמד ש
לרמב"ם במגילה השרטוט ש נמצא:)וגם לא מדין "ספר" כמשמעות מסכת סופרים(.  שהשרטוט מדין "כתיבת תורה"

מיושבת גם לדרך זו ומימילא . ולומר שישרטט בכל השיטות הוא מדברי סופרים, והסמיכוהו לס"ת לומר דמעכב
מ"ספר איכה" היינו אומרים שאין שרטוט כי אם היינו לומדים ]למה לא נלמד שרטוט מדין "ספר"[ קושיית התוס' 

ברמב"ם ליצור "יסוד" שיש "דין" י אפשר אולכן נ"ל ש. השרטוט מעכב ס"תוכעת כשלומדים מהשרטוט מעכב 
, ושאם נמחק השרטוט עד שנדייק מזה שצריך שרטוט קיים לעולם בגוף הספר. שרטוט בס"ת מדין כתיבת ס"תש

  ."מהלכה למשה מסיני"הרמב"ם כתב שס"ת צריך שרטוט  -אדרבא. יהיה פסול

                                                           
 וכבר העירו בזה, ראה בספר בחצרות קדשי להגרא"י אויערבאך מנחות לב ע"ב עמ' תקלד. ובספר זכרון צבי מאיר )זילברברג( ס' יח. 28
 ברמב"ם דפוס פרנקל.עי"ש בגר"א  29
ויקהל שאילתא  פרשת סוףשאילתות דרב אחאי ובמאמרי סוגיית הקלף הבאתי ששיטת הרמב"ם בפירוש "נייר" כשיטת ר' אחאי גאון ב 30
וכו'... ומבואר . "גוויל דהוה כתוב ומחיק והדר כתיב ביה את המגילה-מחקא מאי נייר  .נייר מחקא ,דיפתרא קמיח מליח ולא עפיץ"ז "ס
" הוא "גוויל מחוק". ומזה בא הרמב"ם לאפוקי שלא נייר המחוקש" ,דעתו של הרמב"ם ז"לשזו ב "סימן קי 'תשב"ץ חלק אהו"ת שב

 "כספר תורה".מספיק עור מעובד אלא שיכתוב בו כס"ת בחלוקתו הראוייה, ובצדדים הנכונים 
 שום פלפול. עיין בשינויי נוסחאות וברוקח שיש גורסים "כספר תורה עצמה" ואז אין 31
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 "ספר".לא לומד דין שרטוט מדין גם עוד ראייה ממגילת סוטה שהרמב"ם 
בלא  -אגרת"כשיטת רש"י בסוטה יז ע"ב  "ספרדין מגדרי "ויש להוסיף עוד בשיטת הרמב"ם שהשרטוט אינו 

  הלכות סוטה פרק ד,ח.חלק ממפרשי הרמב"ם בלהסביר בדעתו כפי שרצו  32שרטוט", "ספר" עם שרטוט"

ולא שנים ושלשה, ואינו כותב  ספר אחד- ,בספר, כתבה על שני דפין פסולה שנ' בספר אמר"כתבה אגרת פסולה שנ
  לא על הנייר ולא על הדפתרא אלא במגילת ספר שנ' בספר, ואם כתבה על נייר או דפתרא פסולה".

רש"י הנ"ל, את פירוש  שם הביאזצ"ל  הרמב"ם לא הזכיר דין שרטוט במגילת סוטה והגר"י קאפחהלא תראה ש
  שרבנו לא פירש מאומה. ,וסיים וכו' ."שלא בלשון הקדש -אגרת"-הרד"ע ואח"כ את פירוש 

שלא בלשון הקודש אינו כתיבה א"כ מוכח ש 33כי חז"ל התירו לכתוב ספר התורה ביונית ,קשהפירוש הרד"ע אמנם 
"שלא דקדק  -"אגרתגדר "בביאור )מנחות לב:( . כתב בשם רש"י (תפילין ה,ג)אולם כבר הכס"מ  מגרע מדין "ספר".

דביר בבית לחם  גרי"מוכך מפרש ה .34וכן העלה לעיקר הטעם בספר התרומה בחסרות ויתירות אלא כאגרת בעלמא"
לחייב שרטוט במגילת סוטה  הכרחי נמצא שאין מקור בשיטת הרמב"ם במגילת סוטה. )עמ' קצב( גיטין ו.על יהודה 

 'שלא לכתוב ג לפחות מדין ר' יצחקבמגילת סוטה רטט וא"ת למה לא צריך לש .דאי שלא מדין "ספר"ובו להרמב"ם
י"ל כמו שבתפילין הטעם שא"צ לשרטט משום שמחופים ואין קוראים בהם, כך ו? תיבות מפסוק בלי שרטוט

 עמד בזה וכתב 36וכבר המאירי .35מייד למחיקהאין מטרתה עומדת לקריאה אלא במגילת סוטה א"צ לשרטט מפני ש
ין ימחייבת כלום אלא אם כן בגוף העור או הכתיבה. אבל השרטוט אין ענ "ספר""לדעתי אין מלת  דברים נחרצים:

ספר מוכיח בו כלום שכל שהעור ראוי או הכתיבה ראויה ספר מקרי הן בשרטוט הן שלא בשרטוט". ובזה הוא 
 מסביר למה הוצרך ללמוד שרטוט במגילה מג"ש ולא מדין ספר.

 לפי פירוש ב' ברש"י אלא אף מדין "ספר", לפי הרמב"ם אין הכרח לשרטוט שוקעלא רק ש ונמצא בנוסף לזה
ולא היא ע"ג העור  ללא חסירות ויתירות, והרי הכתיבה מדוייקתהוא בכתיבה ש"ספר" הסוברים הרד"ע, ו במנחות
להיות ומכאן תשובה לאחרונים שחקרו והגדירו ש"ספר" הוא ב"שרטוט" ולכן סברו שצריך בעור עצמו,  חרוצה

בצבע על העור  שהוא דזה לא מוכרח כלל כי ראינו שיתכן לומר "ספר" גם על הכתב 37חריץ שוקע בגוף ה"ספר"
 .שרטוט שיהיה בצבע על העור יהיה בכלל ספר ומימילא גם

לסיכום: מה שהעמיסו האחרונים יסודות חדשים בשיטת הרמב"ם ששרטוט הוא מ"דין ספר", או מ"דין כתיבת דברי 
 ינם מוכרחים, ולכן אין לבנות על זה הלכות חדשות.תורה" א

 
 "עיבוד בעפצים". -הגדרת "ספר" לשיטת הרמב"ם והגאונים

עיבוד לדעת הרמב"ם והגאונים לא יחשב לעיבוד אא"כ עבדו בעפצים דווקא, כי  דין "ספר" הוא עיבוד ,הערת אגב
 39הבאתי באורך במאמרי "סוגיית הקלף" ובלא זה לא יצא מתורת נבילה כאשר כדין הגמ' בשבת עט. 38בעפצים

  בשם ר' יהודאי גאון.

                                                           
 זוטרתא וכן הוא בפסיקתא .נקראת" ספר-, תורה של כאמיתה שירטוט צריכה אסתר מגילת יג פרק סופרים והמקור כנראה במסכת 32
 ת"ס' ב. וכן הביא שו א פרק גיטין מסכת ש"וכ"כ הרא. כספר" שרטוט שצריך מלמד -"ספר" ע"ב: מא דף תצא פרשת דברים( טוב לקח)

ר"כ: למרות שכתב שאין בגט שורש בש"ס לחייב שרטוט כי ספר נאמר שם לעניין ספירת דברים. וכן מתבאר  אלף סימן א חלק א"הרשב
 ועוד.בקובץ הפרדס שנה כד חוברת יב.  וראה נפק"מ בזה לדוגמא במאמרו של הרב יעקב גרומאןו ע"ב.  דף גיטין א"הריטב בחידושי

 לשון. בכל נכתבין ת"דמה א עמוד ט דף מגילה מסכת אמת רמב"ם תפילין א, יט. וראה עוד בשפת 33
 במגילה למילף לן למה ועוד. מסיני למשה הלכה מזוזה דשרטוט התם' אמרי דלעיל. וקשה"קצו.  סימן תורה ספר הלכות התרומה ספר 34

 ."שני לשון נראה לכך. ספר דכתיב לי ותפוק. ואמת שלום מדברי שרטוט
 184 בשערי הלכות קובץ כה תשנט עמ' רט. והגרי"ז גוסטמאן בקונטרסי שיעורים גיטין עמ'שו"ר שכ"כ הרב דב יחיאל יהושע שאהן  35

 בביאור ספיקו של תוס'.
 ג. חלק א מאמר( למאירי) ספר קרית 36
בהערת הרב ברניקר שביאר בדעת ר"י שלא ישרטט בצבע שאם שרטוט הוא דין ביריעה אזי צריך 152ראה בקונטרסי שיעורים גיטין עמ'  37

 חריץ שוקע )כדי שיהא ניכר לעולם( משא"כ אם הוא דין בכתב אז עושין שורה כמש"כ הערוך.
 גויל. שהרי ספר תורה כשר גם בקלף. וא"כ הגדרתו לספר היא הנ"ל. -ודלא כמי שמגדיר ספר 38

כתבה אגרת פסולה סק "פרמב"ם סוטה פ"ד ה"ח ". והכתבה איגרת פסולה בספר אמר רחמנאאיתא "בבלי סוטה י"ז ע"ב וליתר ביאר: 
שנ' בספר, כתבה על שני דפין פסולה שנ' בספר ספר אחד ולא שנים ושלשה, ואינו כותב לא על הנייר ולא על הדפתרא אלא במגילת ספר 

 ". עכ"ל. ואם ספר בא לאפוקי נייר ודפתרא ולא כל הראוי להזדייף וכדומה, א"כ הגדרתשנ' בספר, ואם כתבה על נייר או דפתרא פסולה
 ספר הוא עור מעובד )בעפצים(. 
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 פרק ב' שרטוט בצבע או בדיו.

 שיטת בה"ג בשרטוט בצבע.
ששרטוט הוא  ן של רבנו שמחה שיש שהבינו מדבריוצד הראשולבעיקר הנגדה של דברי הרמב"ם ב עסקנועד עתה 

והראנו שאף רבנו שמחה לא חשב כך אלא רק  לדינא או עכ"פ שצריך שיתקיים לעולם שריטה חריץ שוקע ןמלשו
 כך:של רבנו שמחה שכתב  ראייה הנוספתל. כעת נעבור בירר אם צריך שרטוט קיים לעולם

 )גיטין ו:(ובעל הלכות גדולות בעניין חליצה כתב: "הלכתא כרבי יצחק דאמר  )רבנו שמחה(:"ושוב אמר 
 כותבים ג' אין כותבין ואי שרטט בדיותא לאו כלום הוא" עכ"ל. )תיבות(ב' 

 מפני שאינו מתקיים לעולם.-ביאור טעם בה"ג לפי רבנו שמחה שלא לשרטט בגט ובסת"ם בדיו 
לפי ההקשר הפשוט בה"ג לא גילה לנו את טעמו אבל  ששרטוט בדיו או צבע אינו נחשב שרטוט.מבה"ג משמע 

וכפי  ראייה מבה"ג שצריך שרטוט שעשוי להיות קיים לעולם גם אחר שהכתב נמחקברבנו שמחה צ"ל שהוא מביא 
 .שביארנו באורך בפרק א

 .ולא בהלכות סת"ם הרי"ף מעתיק את בה"ג רק בהלכות גט יבמיןקשה למה 
ומובא בשם  ."אה צריך לסרגולי במסרגלא ולא בדיותדכי משרטט לי" כותב הרי"ף בפרק מצות חליצה גבי גט

הילכך שמעינן מינה דכל מידי דצריך שרטוט לא סגי במידי דלעבד רושם כגון עופרת דהוי כדיוטא : "40יוסף הנימוקי
ואם שרטט במידי דלא חריץ וכתב טפי מג' תיבות מתורה ונביאים וכתובים  דמסרגל כלומר שחורץאלא צריך מידי 

את דין  יםהנמוקי יוסף מרחיבשמחה ו רבנו ." להתלמד איסורא דרבנן עבד משום דלאו שרטוט מקרי ובטל נוייו
 אותו לכל דיני סת"ם. יםומחיל שהביא בה"ג שרטוט בגט

מן והיות ולשניהם יש קבצי הלכות המיועדים להלכות סת"ם יש לשים לב שכנראה דברי הרי"ף הם מהבה"ג הנ"ל. ו
 חליצה הדין הזה מופיע?למה רק בגט "ף כתבו שלא לשרטט בצבע, התימה למה בהלכות סת"ם לא הבה"ג ולא הרי

 
 של כתב ע"ג כתב.  פסולבשרטוט בעופרת או דיו יש -הב"י הסבר בה"ג לפי שיטת ביאור 

בה"ג שלא  מתבאר ששיטתומדבריו  ,מביא את לשון רבנו שמחה הנ"ל והבה"ג הבית יוסף אבן העזר סימן קכה
מקרי כתיבה לעניין כתיבת גיטין לדעת מסיק הב"י דמכיוון שעופרת לכן משום כתב ע"ג כתב. ו היא דיולשרטט ב

  הרי"ף והרמב"ם א"כ אין לשרטט בגיטין בעופרת וכש"כ בדיו משום כתב ע"ג כתב.

שאר מיני צבעונים אינם נחשבים לכתיבת סת"ם א"כ יהיה עופרת והיות ו-שלא כמו בהל' גיטין -ולפ"ז בהל' סת"ם 
משום כתב ע"ג כתב. ואכן בשולחן  סור לשרטט בההכשרה לכתיבת סת"ם יהיה אמותר לשרטט בהם, אבל בדיו 

עופרת וצבע לא רק שערוך או"ח לב, ו. וביו"ד רע"א, ה, כתב: "ולא ישרטט בעופרת וכיוצא בו, שצובע". משמע 
 ישרטט משום נוי כמבואר ממקורותיו בב"י שם. 

 ע.כוונת בה"ג לפסול שרטוט בצבע בגלל חסרון חריץ שוק-הגידולי הקדש. שיטת ביאור 
רע"א אות יד, ובגדולי הקדש ובשו"ת בני ציון הנ"ל, אמנם כבר הקשו על דברי הב"י בשו"ת בית שלמה או"ח ס' ז', 

דצע"ג דלא עמד על כוונת רבנו שמחה, שמזה ששאל רבנו שמחה אי בעינן שרטוט קיים לעולם או -ביתר שאת 

                                                                                                                                                                                                   
. וברש"י ובתוס' דנו כתבה אגרת פסולה מ"ט אתיא כתיבה כתיבה מספרוהנני לבאר יותר, שהרי במנחות ל"ב: א"ר יהודה אמר שמואל 

ל ת"ר וכתבתם יכוללמוד משם דין שרטוט וחסירות ויתירות עי"ש. אולם המעיין יראה שהרי"ף לא הביא דרשה זו כלל אלא רק הא ד
הלכות מזוזה דף ד  -הלכות קטנות לרי"ף )מנחות( ] יכתבם על האבנים נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן בספר אף כאן בספר

" שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן פשיטא"מנחות כ"ט ע"א ואלו חסירות ויתירות למד מהמשנה  .[ב"ע
י שם מדכתיב "וכתבתם". ולא כתיבה כתיבה מספר כריתות ]שזו דרשה תפוסה כנ"ל[. ולפ"ז רואים שהרי"ף וכמו שביאר רש" וכו'.

 והרמב"ם לא מגדירים "ספר" לא לעניין זיוף, ולא לעניין חסירות ויתירות, אלא רק לעניין עיבוד.
דוכסוסטוס קלף במקום בשר דוכסוסטוס במקום הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על וכך היא שיטת הגאונים וזש"כ הרי"ף "

[ והיינו שהגאונים ביארו את כל הסוגיא שם במעובד משום שלמדו שהגדרת ספר הוא א"דף ה ע" ]שם שער ומפרשי רבנן הני מילי במעובד
 במעובד בעפצים כנ"ל.

39 ichel0527121320.wordpress.com/2015/06/21https://m/ 
ואגב שאני מזכיר כאן דין עיבוד בעפצים עם דין מגילת סוטה, יש להבהיר ולהוכיח שעיבוד סיד אינו נחשב עיבוד, שהרי מגילת סוטה 

קשר כימי עם חלבון העור  נכתבת בדיו של עשן ועפצים כמבואר ברמב"ם, ולא בדיו של קנקנתום שאינו נמחק, והרי גם מי העפצים יוצרים
אינם נמחקים כמו שה"חינה" אינה נמחקת מן העור, אלא שבעיבוד עפצים אין הם ניכרים דאין מי מילין ע"ג מי מילין )גיטין יט:(. אבל 

 בעיבוד סיד לא ימחק אף דיו של סוטה הנ"ל. והבן.
 יודע אם זה מהנמוקי יוסף באמת או ר' יהונתן או חכם אחר. בקובץ שיטות קמאי מגילה יח מהדורת בלוי. ולא נדפס על הרי"ף. ואיני 40

https://michel0527121320.wordpress.com/2015/06/21/
https://michel0527121320.wordpress.com/2015/06/21/
https://michel0527121320.wordpress.com/2015/06/21/
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לפסול שרטוט בצבע משום כתב ע"ג כתב, לזמן מועט והסתפק אם מותר לשרטט בצבע, משמע שאין לו שום צד 
וכל השאלה של רבנו שמחה היא על דין שרטוט אי בעינן חריץ וגומא מטעם שיתקיים לעולם או סגי אף בדיו 

צריך שרטוט שוקע. ועוד, כפי כי  שקיים לעולם. ועל זה הביא רבנו שמחה ראייה מבה"ג שכתב ששרטט בדיו פסול,
ייה מר' יצחק שדיבר על פסוקים בעלמא )גם כשכותבן באגרת( שלא שייך בהם דין הרי בה"ג הביא רא -שנבאר לקמן

כתב ע"ג כתב. ועוד, שלא שייך כתב ע"ג כתב בקו שרטוט שאינו כתב. ועוד, שלא שייך דין חציצה בדיו בגט חליצה 
ן כתב על גבי ע"כ תורף הדברים. ולכן הגדה"ק מסיק שבה"ג פוסל שרטוט בדיו מפני שאינו חריץ שוקע ולא מדי

  כתב.

 הנ"ל. הסבריםה שלשתבקשיים יש 
למה בה"ג אינם מניחים את הדעת הן של רבנו שמחה, והן של הב"י, והן של הגדולי הקדש, שלשת ההסברים 
 בהלכות סת"ם?–ולא כמתבקש  רק בפסוקי גט יבמין דיושרטוט באיסור והרי"ף הביאו דין 

 אולם נעצור כאן ונתבונן שוב בדברי בה"ג עצמו 

בדיותא ולא כלום, עד דמסרגיל סרגולי, דהלכתא  (-צ"ל-)בריותא "וצריך לסרגולי מגילתא. ואי משרטיט 
 סדורא דחליצה עמוד שנד( -)סימן לג  שתים כותבין בלא שירטוט שלש אין כותבין. )גיטין ו:(כרבי יצחק דאמר 

 מה כתוב בבה"ג?

כי "דהלכתא כר' יצחק" כלומר ג: שאם משרטט בדיו זה לא כלום  ב:. יבמין שצריך לשרטט ]את הפסוקים שב[גט א:
 .41הלכה כר' יצחק שפסק שאין כותבים אפילו באגרת פסוק מתנ"ך בלי לשרטט מקודם

יש ראייה - נתבונן: האם מדברי ר' יצחק בגיטין הנ"ל שפסק שצריך לשרטט גם באגרת כשכותבים ג' תיבות מפסוק
" מסיני כי כתיבת פסוקים באגרת זה לא "הלכה למשה- שצריך לשרטט רק בחריץ וגומא ולא בדיו? התשובה: לא.

, כלום נזכר בש"ס דין שרטוט שוקע בגט של בה"ג למעט שרטוט בדיואו המקור  הטעםא"כ מה  גדרי "ספר"מולא 
 ?  או כתב ע"ג כתב

בדיו פסול, אלא כתב "ולא כלום הוא" כאילו אינו שרטוט, ומה ההכרח  ועוד יש להתבונן שבה"ג לא כתב ששרטוט
לומר שזה פסול מדין כתע"ג כתב, או מחוסר שרטוט שוקע?! וגם הרי"ף השמיט את הסיום של בה"ג "ולא כלום 

 !הוא"

שרטוט בדיו בפסוקי איגרת אינו שמפני –. בדיו באגרתבטעם בה"ג לפסול שרטוט  הביאור לפי ר"י הזקן
 נוי.

ביאר הפרישה שלפי מה ובשם ר"י הזקן שהובא במרדכי, בתרומה, ובאו"ז בפרק א' ע"פ מש"כ לעיל הנראה לענ"ד ו
 ששרטוט בצבע הוא חיסרון נוי. - ,על הטור

נאמרה על ס"ת לשרטט כי ההלכה למשה  42מדרבנןומכיוון שדין שרטוט פסוקים באגרות הוא חידוש פירוש: 
 .43מדין זה אלי ואנווהו לכתוב פסוק מיושר היאשאר שטרות ואגרות שרטט פסוקים בומזוזה. ושורש תקנה זו ל

                                                           
כמובן דהלכתא כר' יצחק חוזר על הרישא לעניין הצרכת שרטוט. וכך רואים ברבנו שמחה שמעתיק את "הלכתא כר' יצחק בהקשר  41

 הלכתא כרבי יצחק דאמר )גיטין ו:(ן חליצה כתב: "יבעני ובעל הלכות גדולות ושוב אמר )רבנו שמחה(: לאיסור לשרטט בדיו. וזה לשונו "
  ג' אין כותבין ואי שרטט בדיותא לאו כלום הוא" עכ"ל. ב' )תיבות( כותבים

 סופרים קביעות אלא, סיני הלכת ולא, תורה שבהם שרטוט אין הכתובין שכל תדע " ג חלק א מאמר( למאירי) ספר כ"כ בקרית -חידוש 42
כן  -מדרבנן .במקומן" שלא אף שרטוט בלא בותית ארבע לכתוב שלא ולסייג לגדר במדות הוסיפו כ"ואח, מסודר אופן על הכתיבה לישר

אות לה  ד פרק וחליצה יבום הלכות משנה וכן כתב בלחם ולסייג". "לגדר ב עמוד ו דף גיטין מסכת למאירי הבחירה מבואר במאירי בבית
. וכ"כ 19מש"כ משמו הג' ר' יששכר מאיר זצ"ל בגליון הנאמן גליון נב עמ' לאשפה" ראה  ולזורקו ביה לזלזולי ליתי ולא חשוב יהא "כדי

בפשוטות הגר"ז שו"ע הרב לב ח, "מדברי סופרים" הביאו הקו"י שם ס"ק כח שזה דין בגברא לכתוב ישר ולא בחפצא, ולכן אם לא שרטט 
לשון יו"ד ס' י"א. והראיה, שהגמ' כותבת שר' אבייתר לא פסל ושכן פסק למעשה הגאון רי"ח טוב זצ"ל. וכ"כ הגר"א חפוטא בספרו מענה 

כלומר לא שמדובר על "גמירי" שהוא הלכה עד  .יצחק"' דר גמרא "הא – י"פירש רש ליה" שמיע לא ר' יצחק "וגמרא לא ידע את הדין של
וכן הוא בשל"ה וביד מלאכי ועוד. אות לב  א פרק שני שער עולם משה מסיני )לדוגמא סנהדרין כה ע"ב(. וכן כתבו בכללי הש"ס, הליכות

ס שא"צ שרטוט לגבי דפוג "ע' פרובינציאלי ס משה רבינו ת"וראה עוד בשו גמ' דר יצחק שלא נשנתה בכל בתי המדרש".אלא מדובר על "
ממילא. וכל הנ"ל לשיטת הרמב"ם בניגוד לשיטת התוס' יז ע"ב שמבין ששרטוט דר' יצחק הוא איסור בחפצא ולכן שאל  מתיישרכי 

דמתניתין אינו חולק על ר' יצחק לפי הרמב"ם אלא הא -וראה במפרשי הרמב"ם במגיד ובלחם  שילמדו שרטוט במגילת סוטה מדר' יצחק.
 זלזולי ביה החמירו מג' תיבות. בכתבי הקדש והא באגרת דאיכא חשש דאתו ל
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עד שנאמר שהלמ"מ  -לפי שהכותב פסוק באיגרת אינו מחיל על האיגרת דין ס"ת-ולא מהלכה למשה מסיני 
 אין בזה נוי לפסוקים.ים זה בזה האותיות נדבקו-לשרטט. ולפיכך, כשמשרטט בדיו 

בה"ג דווקא בפסוקי גט יבמין שיש לשרטט את הפסוקים שבגט מטעם שהלכה כר' יצחק שמשלש  הזכירולפיכך 
תיבות לא כותבים בלי שרטוט, ומוסיף: שלא ישרטט את הפסוקים שבגט חליצה בדיו, שהרי טעם השרטוט 

לא ולכן  קים,מחמת שהאותיות נדבובשרטוט בדיו אין נוי  ,באגרות ושטרות הוא לנוי לתת כבוד וחשיבות לפסוקים
וכנראה זו כוונת . לשרטט משום נוי לא יצא אף ידי חובת ר' יצחק" לומר שאין זה כלום"-כתב "פסול" אלא כתב 

ובטל מה שהובא בשם הנימוקי יוסף הנ"ל שכתב שאם שרטט בצבע "איסורא דרבנן עבד משום דלאו שרטוט מקרי 
 מעולם לחשוב ששרטוט שוקע הוא מגדרי השרטוט. נמוק"יף וה"של בה"ג ולא של הרי אבל לא עלה על דעתו". נוייו

מפני שהבה"ג כותב "ואי  -ששרטוט הוא לשון חריץ,  הוא סבראכן אם -הברוך שאמר דחייה לשיטת  עודומכאן 
ולא אי  ,היה לו לומר ואי מיישר בדיותא ,חריץ-סריטהאם שרטוט הוא רק לשון ומשרטיט בדיותא ולא כלום" 

  דבר והיפוכו כי דיו אינו חורץ.זה משרטט בדיותא ש

סרגולי, ולא  כבר הבאנו לעיל שאפ' בהלמ"מ לא נאמר בבבלי לסרגל אלא לשרטט, ולמה נקט בה"ג לסרגל ,והנה
 בכיוון חדש בהסבר הבה"ג.גם השאלה הזאת מובילה אותנו לחשוב  ?כתב לשרטט

 שרטוט.לחשב בדיו שאינו נניקוד  לולהתכוון לשבה"ג  -.נוסף ביאור
ידידי ר' אסף טימור הי"ו העלה כיוון מחשבה מעניין מדוע לפי הבה"ג אין לשרטט בדיו, ויש בו בנוסף עניין 

 לסוגייתינו גם בפנ"ע. 

ראשית יש לשים לב שבה"ג כתב "וצריך לסרגולי מגילתא ואי משרטיט בדיותא ולא כלום, עד דמסרגיל סרגולי" 
בשיטת הגאונים  עתיקה ישר? והנראה לומר בהקדים מחלוקתוכאן יש תמיהה וכי משרטט בדיו אינו מסרגל 

והטעם: כשם ששרטוט מבטא את החשיבות של  .כשכותבים פסוק באגרת היה מנהגם לנקד בדיו מעל הפסוקש
 -הפסוק כך לצורך ביטוי חשיבות היו שנהגו לנקד מעליו, וכך כותב רב האי גאון זצ"ל בתשובות הגאונים החדשות 

 ' הגאונים שערי תשובה סימן לט:שימן נד: ומופיע גם בתעמנואל )אופק( ס

 ואנן קא חזינן גאונים מן יומי דרבנן סבוראי דקא כתבי לכל אתרותא פשיטי ודיאסקי )כלומר פסקי הלכה
והכין קא עבדינן והכין קא שמענא מינהון דור דמנקדין ( וכתבין פסוקי כמות שהן ומשרטטין או ואגרות

כשרטוט לא חזי לנא,  ודאי שמעתא בהדיא שהניקודדקא מנקדין כשירטוט חשיב.  ניקוד האיאחר דור ד
אלא מיהו עמא דבר כן למעשה ורשואתא הכין עבדי. ודאמריתון מי שאין מנקד טעות הוא, הכין חזינא 

  .ובלא שירטוט מטעו ליה ניקוד דמאן דכתיב בלא

 

 (30כתי"ק הרמב"ם עם ניקוד על הפסוקים )תש' ר"י הנגיד עמ' 

שהניקוד מראה על חשיבות כשם שהשרטוט בגלל  ,מתבאר שהיה מנהג לנקד על פסוקים באגרת במקום שרטוט
במדרש שיר השירים רבה פרשה א "תורי זהב נעשה לך, זה לזה סמך ו. 44מראה על חשיבות הפסוקים שבאגרת

הרעיון הזה מופיע גם בשו"ת התשב"ץ חלק א סימן ב בשם ר' מימון אביב הסרגל". ו"הכסף, זה  "נקודות"הכתב, עם 
                                                                                                                                                                                                   

תמה" וראה עוד  כתיבה ומשום במקראות אלא שרטוט הצריכו לא מקום שבכל נותן צג שכתב "והדין סימן ה חלק א"הרשב ת"ראה שו 43
 בשו"ע ס' לב סע' ו ובמפרשים שם.

גם הרב נחום אליעזר  ול הוא", הביאו"שהנקודות במקום השרטוט הם עומדים שהרי היכר גד 19וכן כתב בפשיטות בגנזי מצרים עמ'  44
רבינוביץ ביד פשוטה ספר אהבה חלק ב עמ' תשיט עי"ש בישוב סתירת דברי הרמב"ם שתים או שלש תיבות. וראה עוד בזה במאמרו של 

 הר' דרור פיקסלר " לשון וסגנון בפירוש המשנה לרמב"ם".
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אמנם שם  )וכך נהג הרמב"ם כפי שרואים בצילום כאן( של הרמב"ם שהרוצה לכתוב בלי שרטוט ינקד על האותיות,
"איני יודע מנין לו זה אבל כן נהגו אנשי ארצות ישמעאל". וביאר שם בדרך אחרת לטעם  תמה עליו התשב"ץ

ניקוד: שהניקוד אחר כל תיבה נחשב למחיקה ולכן מה שכותב מילה הבאה שוב נחשב לפחות משתי תיבות בלא ה
 שרטוט ושרי. וכן העלה הרב קאפח זצ"ל בביאורו לרמב"ם תפילין עמ' שצה. 

שהוא בא כאן לשלול את המנהג  ,, עד דמסרגיל סרגולי"ולא כלום"ואי משרטיט בדיותא בה"ג  יבואר לשוןולהנ"ל 
וכותב שלא להחשיב את הניקוד בדיו הנ"ל כחשיבות השרטוט או כביטול הכתב ולכן  ,במקום השרטוט-לנקד בדיו 

דמיון יפה לזה בלשון  ונמצא. ולא על ידי נקודות בדיו ע"י קו סירגול דהיינו ליישר-כותב שצריך לסרגל סרגולי 
ש נוהגים לעשות נקדות על המקרא כשהם כותבין אותו בלא שרטוט לרמז המאירי גיטין דף ו ע"ב ז"ל: "וי

 ממש כלשון בה"ג "ולא כלום". .""ואינו כלום שרטוט

 בה"ג לא אסר לשרטט בצבע בגלל שאין חריץ שוקע.מעתה, 
 מטעם דהוי כתב שבה"ג שלל שרטוט בדיואו  :דהיינו– ההסברים הנ"ל האמורים בשיטת בה"גג' לאור איך שיהיה, 

 , או ששלל ניקוד בדיו במקום שרטוטהפרישה בדעת ר"י הזקןכביאור  , או מטעם חסרון נויהב"י שיטתכ ע"ג כתב
שבה"ג  תכי באמשלו?  סת"םלמה בה"ג לא כתב את הדין הזה בהל'  מתורץ מה ששאלנו, אזי כשיטת רב האי גאון

פסוקים בדין זה של שרטוט רק אלא שייך בעיקר להל' סת"ם. היה שזה לא בא ללמד שצריך חריץ שוקע לעיכובא 
כי , במקום שרטוט רטט בדיו או שלא לנקדששלא ליש להזהיר  ,לנוי ,מדרבנןבאגרת או בגט שזה דין בגברא, 

ובזה מיושב מה  .)לפוסלים( הלכות סת"ם שבהם אין הו"א לנקד, או לשרטט בדיועניינים אלו אינם שייכים ל
כי באמת אינו עניין לפסול אלא שאינו מקיים את טעם -אלא "ולא כלום הוא"  ",פסול"כתב  ששאלנו למה לא
 התקנה משום נוי.

דברי מלזה וגם אין הוכחה לא ממילה שרטוט שהיא מכילה את כל סוגי היישור,  "חריץ שוקע"שאין הוכחה ל נמצא
כוונת רבנו שמחה הייתה רק להוכיח שצריך שרטוט המתקיים וכאפשרות אחת מיני רבות הוא נקט חריץ גם ובה"ג. 

 שוקע, ולא שיש דין מחייב לחריץ שוקע. 
 

לעניין ס"ת כתב: "בדיו, מסורגל" והשמיט את לשון הירושלמי ש 45המקביל לבה"ג כאן הוא הרי"ף ומכיוון שהפוסק
א.  :מוכחא"כ  ."גט חליצה צריך לסרגוליה במסרגולא ולא בדיותא" 46יבמין כתבבקנה". ורק בדין גט -"מסורגל 

בגט יש להקפיד רק בפסוקים באגרת או ב.  .שהרי"ף הבין שאין משמעות הלכתית בסת"ם לשרטוט ב"קנה"
משלשת הטעמים הנ"ל שביארנו בבה"ג. ולא שיש דין מהותי בשרטוט - או צבע לא בדיוב"מסרגולא" כלומר שרטוט 

  .47שרק ע"י חריצה נחשב לשרטוטלסת"ם
 

 להשלמת התמונה נזכיר עוד כמה טעמים לפסול בשרטוט בצבע.
בספרו מלאכת הסופר בס"ק כ"ח כתב, דמסרגלים בקנה "לאפוקי עופרת ושאר מתכות זצ"ל מהר"ם זבארה שיטת 

שלהלכה המנהג שלא פוסלים ראשית, ". וכ"כ בס"ק כט. אלא שיש להעיר מנומרשצובעים כשמשרטטין בהן ועושים 
באופן של ד' תליות אותיות בכל עמוד בס"ת  לדוגמאמשום מנומר אלא במה שנתבאר בגמ' כגון במנחות כט ע"ב 

מעט שהוא פוסל. וכך פסק הרמב"ם. ובנוסף יש להעיר שאין זה נוגע לנדון דידן מאחר והשרטוט בצבע הגוויל רק 
 .צבעב אין בזה שינוי כמנומרלכן עמוק יותר ו

הבין בדעת השו"ע לפסול שרטוט בעופרת וכו' מצד  ,הביאו בשו"ת דבר שמואל )אבוהב( ס' שס"ב ,בספר מעדני מלך
אם לא שמשורטט בדיו שפוסל מצד נגיעת אות באות. גם הלבוש ס' עי"ש כתב יתיר. אלא שהוא עצמו תמה על זה 

חם חמודות שפסל מצד כתב מיותר, שהרי . וכבר תמה עליו הלצבע יתירלב אות ו פוסל שרטוט בצבע משום 
הברוך שאמר מכשיר לכתחילה לשרטט בצבע בתפילין וא"כ ברור שאין כאן כתב מיותר. וראה עוד במקדש מעט 
רע"א ס"ק לד, ובמשנ"ב ס' ל"ב ס"ק כב. וכן הוכיח במישור הגדה"ק שם בשם רבנו שמחה שאין חשש מצד הצבע. 

 מא יו"ד ס' פז(.אלקלעי )ק-וראה בשו"ת חסד לאברהם 

                                                           
 ד: דף תורה ספר הלכות -( מנחות) 45
 דף תצא פרשת דברים( טוב לקח) זוטרתא פסיקתאומקורו מהבה"ג. ומצטטו גם ב[ א עמוד לב דף] חליצה מצות - יב פרק יבמות מסכת 46

 .א"ע מד
בהלכות סת"ם ללא הכרח  ועשו"ע עם הרמב"םוהרי"ף בגיטין הברוך שאמר והנמוקי יוסף עם עירב שיטת והר' מנדלאוי בדברי חפץ שם  47

 שאינו שוקע.ולכן חשב שלרמב"ם שרטוט בצבע פסול לפי 
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(. אולם יש להעיר חציצהדכותב על גבי צבע ופסול ) ביארוהפרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן לב ס"ק ח 
שכל הנידון להחמיר הוא בצבע ממשי שחוצץ, אבל אם הדיו נספג בקלף דרך הצבע לית לן בה. וכמובן כפי שהמנהג 

לכתוב בצבע הספוג בעור שהרי כל הגווילים צבועים מחמרי מדורי דורות לכתוב בגוויל מוכיח שאין שום חשש 
 העיבוד והשרטוטים ניכרים עליהם. ולכן אין זה עניין לנדון דידן.

ר"י הזקן וגדולי  ורבנו שמחה והבה"ג ושיטתלסיכום: מתוך שלל ההסברים בכוונת הירושלמי "לסרגל בקנה" 
תלמידיו מתבאר שאין דין מיוחד בגדרי השרטוט שיהיה חריץ שוקע דווקא. ולכל היותר מבקשים שהשרטוט לא 

 יהיה בצבע ממשי שמהווה חציצה או חסרון נוי או בעייה של כתב ע"ג כתב. 
 

  :או בדיו דעת הרמב"ם בשרטוט בצבע
את נושא  דברי בה"ג והרי"ף העלים בשתיקתובוודאי את הרמב"ם שראה דווקא אחרי כתבנו כל הנ"ל נראה ש

ולאור והשמטה זו אומרת דרשני!  48סוטה ובגיטין, אלא אף בגט יבמיןבדיני בהל' סתם ולא רק  השרטוט בצבע
בניקוד  הן-בשרטוט בדיו  49מפני שהרמב"ם לא חושש לשיטת בה"גהסיבה היא -כאן בגדרי שרטוט לרמב"ם האמור 

אלא אפשר לשרטט אין דין שרטוט בחריץ דווקא הן מצד שסובר שו. כנ"לשנהג לנקד הג אביו כמנ- במקום שרטוט
אינו מהווה כתב שרטוט בצבע לכן סת"ם לצורך ההיות והשרטוט הוא לדעת הרמב"ם וכנ"ל באורך. בצבע או דיו 

 כמבואר בסוף פרק א'.ולא חסרון ב"גדרי ספר" דין כתב ע"ג כתב. בשרטוט בצבע אין  גםלכן ו .יתיר ולא חציצה
שכתב:  50כמבואר במאירימשום חשש חסרון היקף גוויל גם ואין בו ואם שרטט בדיו לדעת הרמב"ם יש להכשיר 

"אם בא תג אחד מזו לחברתה ומחברן הואיל ונכר שאינו דבוק על ידי עצמה אלא על ידי תג אחד שמחברן לא 
  51שכתב הרמב"ם בדעתפסל. וכ"כ בשו"ת מהרלב"ח סימן א: 

זהר בכתיבתן כדי שלא תדבק אות באות שכל אות שאין העור מקיף לה מד' רוחותיה י"וצריך לה
 ע"כ. ". פסול

 .52וכ"כ הפר"ח )אה"ע קכה אות יא( בדעת הרמב"ם  ,"אות לאות"הרי שלא פסל הרב אלא בדבוק "
אפוקי לאינה לרבות קו מחבר בין האותיות או נקב אלא  53והכוונה שתהיה מוקפת עור מארבע רוחותיה

וכידוע דברי רב יהודה אמר רב: כל אות שאין גויל  .54אות לאחר גמר צורתהמהירושלמי שמכשיר כשנדבקה אות ל
ניקב תוכו "אמר, לדידי מפרשה לי מיניה דרב יהודה: ש. סוייגה ע"י רבי יעקב 55פסולה -מוקף לה מארבע רוחותיה 

הנה ראית שנקב בצד האות כשר  ."פסול –כשר, ואם לאו  -כשר; יריכו, אם נשתייר בו כשיעור אות קטנה  -של ה"י 
וראה עוד למרות "שאין גוויל מוקף לה מארבע רוחותיה" וכבר עמד בזה הב"י לחלק בין נקב שאחר כתיבה. 

 .56ל אף בנקב בשעת כתיבהשהרמב"ם לא פוס "שיטת הרמב"ם בעניין כתיבה תמה"במאמרי 
 

 .אינה כהרמב"ם דעת השו"ע בשרטוט בעופרת וצבע
"ולא ישרטט אחד, באורח חיים הלכות תפילין סימן לב,ו. ה. וצבע בשלשה מקומות כתב השו"ע דין שרטוט בעופרת
"ולא ישרטט בעופרת וכיוצא בו,  . השני, ביו"ד ס' רע"א אות ה,בעופרת, מפני שהמקום השרטוט נשאר צבוע"

"נוהגין לשרטטו. ולא כתב מפני שאינו חורץ. והשלישי, באבן העזר הלכות גיטין סימן קכה סעיף יד כתב שצובע". 
 ראינו שרק בגיטין פירט את הטעם. וההסבר:ויש ליזהר מלשרטט באבר, מפני שהוא צובע והוי ככתב על כתב". 

                                                           
  הלכות יבום וחליצה פ"ד הלכה לה. 48
. ועל דברי בה"ג בפרט ראה דברי רב קל"חוי "שו"ת הרמב"ם סימן שובכלל שיטת הרמב"ם שאין כל דברי הגאונים דברי קבלה ראה ב 49

 .האי בתש' הגאונים הרכבי ס' רלב
 ב. חלק ב מאמר ספר קרית 50
 באות. אות ד( שנגעה"י: ל"וז כתב הפוסלים הדברים כשמנה' וכן בפרק י הלכה ט. ז"הל' יט. וכך גם בפ 'א בפרק תפילין' מהל א"בפ 51
לב, ח. ובעמודי אש )אייזנשטיין(  סימן רבה וראה עוד באליה שלא. צריך ה"ד ד סעיף לב סימן הלכה וראה הדעות החולקות בזה בביאור 52

. "דמי משא"כ תג כנטול היתר וכל האותיות מחבר והוא תג כעין דיו לכלוך"מא  סימן אומץ יוסף ת"ס' ו סוף אות יג. וראה עוד בשו
 וכנראה לא ראה המאירי בפנים.

 .פסולה" – רוחותיה מארבע לה מוקף גויל שאין אות כל: רב אמר יהודה רב כט. וכן בדף לד. "אמר דף מנחות 53
 ארצנו כגון מלמעלן פסול ד"מ מלמטן כשר ד"מ יוחנן' ר בשם שמעון בר אדא' "ר ט הלכה א פרק מגילה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד 54

 צריכה".  תפארתך צריכה ארצך תפארתנו
 כט. דף מנחות מסכת בבלי תלמוד 55
בשו"ת שם משמואל )העליר( בסימן ג. וראה עוד בפחד יצחק )לאמפרונטי( ערך ספר, דף קנ בתשובת הרב מנחם הרקנאטי  עיין עוד 56

 שהרמב"ם מכשיר שרטוט בעופרת.
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ולפ"ז  57הגר"א פי שביארשיטת ר"י הזקן כמיוסד על רת ושאר צבעים הוא פסק השו"ע באו"ח שלא לשרטט בעופ
 . 58אין לפסול אם שרטט בצבע כי האיסור רק משום חסרון נוי

מקור נוסף על שיטת ר"י, שהב"י חושש לשיטת גם רבנו שמחה הסובר שצריך  59נתחדש ביורה דעה בהל' ס"ת
. ולפ"ז בס"ת ובמזוזה מספק אין לשרטוט בעופרת או בצבע מפני שאינו 60שרטוט ניכר וקיים לעולם כמש"כ רעק"א

 מתקיים לעולם. ורק בתפילין יש להכשיר היות ואין השרטוט מעכב בהם. 
ואלו באבן העזר בהלכות גיטין שאין בהם דין שרטוט קיים לעולם, נתחדש טעם שלא לשרטט בעופרת היות ולדעת 

 -לפי הסבר הב"י-דיעבד, והיות ובה"ג פסל שרטוט בדיו משום כתב ע"ג כתב הרמב"ם עופרת כשרה לכתיבת גיטין ב
לכן אם שרטט בעופרת ושאר מיני צבעונים בגט, יש לפסול כדברי בה"ג מטעם כעג"כ. אבל לעניין כתיבת סת"ם 

 גם אם יש-שאר מיני צבעונים אינם נחשבים לכתיבה בסת"ם עופרת ושההלכה קובעת שצריך לכתוב בדיו ואלו 
. אם שרטט בהםמדין כתב ע"ג כתב מ"מ אין הסת"ם נפסל בדיעבד  ,, או שאינם מתקיימים לעולם61בזה חסרון נוי

מכיוון שלמעשה טעם שיהיה השרטוט קיים  לפסול,עצמו לא מבואר בשו"ע מדין שאינו מתקיים לעולם,  אבל
בשו"ע לעניין  62ו שמחה, ולכן סתםנפסק ברמב"ם וברי"ף ובר"י הזקן ותלמידיו, וזה רק ספק של רבנלעולם לא 

  .63כמבואר בב"י אם אפשר להחמיר הלכה
לבאר בדעת השו"ע שיש דין בחריץ שוקע,  מקוםשום  שאיןכשמש ברור והנה, גם אם נרצה להחמיר כטעם זה, 

גוויל שהשרטוט אינו שוקע אך הוא קיים דידן ב. ולכן בנדון 64אלא הוא רק מצד היכי תמצי שיהיה קיים לעולם
 .65מהדריןלדעת השו"ע הרי הוא כשר לגם לעולם ואינו צבע ממשי 

 

 

                                                           
 למעוטי צבע בשום ישרטט לא תפילין וכשמשרטט הלכות א חלק חיים צריך הביא אורחות ואין ה"ד ו אות לב סימן חיים בב"י אורח 57

( ט אות) א"פ מיימוני ובהגהות .ממתכות" צובע שהשרטוט ומטבע עופרת קצו "לאפוקי סימן תורה ספר הלכות התרומה ספר ובשם. אבר
 ידי על שהשרטוט בו וכיוצא בעופרת לאפוקי אלא קאמר סכין לאפוקי לאו מורי אומר בקנה מסרגלין אומר סופרים במסכת לשונו וזה
 ל."עכ אדום או שחור או צבע

 סכין למעוטי לא בקנה מסרגלין ס"ובמ בירושלמי ש"דז -בעופרת ישרטט טז ולא ק"ס רעא סימן דעה יורה א"הגר בביאור ולזה ציין
 ושאר פוסקים".  י"ר בשם ש"הרא. וכיוצא עופרת אלא וכיוצא
' סי א"ח) זרוע אור בשם( תתקסא' סי) קטנות בהלכות המרדכי עוד צריכה הוסיף: כתב ת"ס ה"ד ה אות רעא סימן דעה יורה יוסף ובבית
 נראה שיהא כדי בשרטוט סגי או בברזל לשרטט כגון לעולם וקיים ניכר שיהא שרטוט צריך אם שמחה רבינו מסופק עצמו בשרטוט( תקמג
 הימים כל המתקיים בצבע או בדיו לשרטט יוכל אם או השריטה נמחק זמן שלאחר פי על ואף בעופרת או בבדיל כגון בשוה שיכתוב לסופר

 :וחריץ גומא שרטוט לשון נראה וקצת קיים שהכתב
ובפרישה, והדבר ובשו"ע הגר"ז ס' לב סע' ח', , ס' רעא בני יונהואכן אחרונים רבים מכשירים להלכה אם שרטט בצבע כן מבואר ב 58

  ועוד., ומלבושי יו"ט ס' שסב שמואל
וא"כ שפתיו ברור  "כמו שישרטט בברזליהא קיים לעולם "אם צריך שרטוט ש .המחודשים" ברמזים"זה לשון הב"י בתחילת רע"א  59

 .דו"קו שיתקיים לעולם. מטרהאלא כאחת האפשרויות לצורך ה מללו שלא החריצה היא העניין ההלכתי,
 קטנות בהלכות המרדכי עוד צריכה הוסיף: "כתב ת"ס ה"ד ה אות רעא סימן דעה יורה יוסף ביו"ד שם, ובשו"ת מה"ק ס' קנ. כי בבית 60
 לשרטט כגון לעולם וקיים ניכר שיהא שרטוט צריך אם שמחה רבינו מסופק עצמו בשרטוט( תקמג' סי א"ח) זרוע אור בשם( תתקסא' סי)

 יוכל אם או השריטה נמחק זמן שלאחר פי על ואף בעופרת או בבדיל כגון בשוה שיכתוב לסופר נראה שיהא כדי בשרטוט סגי או בברזל
 וחריץ". גומא שרטוט לשון נראה וקצת קיים שהכתב הימים כל המתקיים בצבע או בדיו לשרטט

 ראה בשו"ת שם משמואל )העליר( בסימן ג בשם הפמ"ג ס' לב במ"ז ס"ק לח ועוד. 61
לא אם נאמר -וכן העיר הר' טימור שבלשון 'שהמקום נשאר צבוע". הרי לרבינו שמחה הגדרה כזאת אינה הולמת את מהות החיסרון  62

  שרטוט המתקיים ולא אם נאמר שצריך חריץ שוקע.שצריך 
ומה שכתב כ"ת " ד"שו"ת בית יוסף דיני גיטין וגירושין סימן יעל צורת ההכרעה במקרים כאלו, נשתייר לנו הדרכתו של מר"ן עצמו ב 63

ומסוקלת הספיקו' דבר  שלא הכרעתי בדבר בספר בית יוסף מה צורך היה להכריע בדבר שהוא מוכרע מעצמו שהרואה לפניו דרך סלולה
 ז"א שהפסק הוא בדרך "הסתלק מן הספק" ולא הכרעה ברורה. ."פשוט הוא שיבחר בה ולא יניחנה

מקום השרטוט נשאר צבוע" ולא כתב "מפני שצובע" משמע שיש חריץ מפני שהודלא כדברי חפץ עמ' קיז שרצה לדייק בשו"ע דמדכתב " 64
אדרבא ביו"ד כן כתב  מפני שניסוח זה נאמר בהלכות תפילין בהם אין השרטוט מעכב. שנית,אלא שנעשה צבוע.. וזה לא מוכרח,ראשית 

 "מפני שצובע" וגם הערוך השלחן )לב. יז(. גרס "שהמקום מהשרטוט נשאר צבוע" דהיינו שמקום הכתב נשאר צבוע מהשרטוט. 
ום למקום מפורש. ואדרבא להיפך, יש ללמוד הסתום וללמד ממקום סת ולכן נראה שאין לאנוס את לשון השו"ע לצורך יצירת חומרות

ביו"ד "מפני שצובע" שזה לשון הראשונים שהביאו את ר"י. והכוונה שכל העניין הוא שלא לשרטט בעופרת -דהיינו הל' תפילין מן המפורש 
אין זו כוונת השו"ע כי כבר נתבאר וכבר בבני ציון )ליכטמן( עמ' רמו העלה ש ולא מפני שצריך חריץ שוקע. -כי היא צובעת, וזו הבעייה

 והבן.אלא שלאור האמור אין כתעג"כ בצבע בכתיבת סת"ם.  בב"י שהטעם מצד כתב ע"ג כתב.
 שוקע. ולהנ"ל מקורותיו לא נכונים.והמלא"ש כלל ה' אות ד כתב שמכל הפוסקים והב"י משמע שצריך חריץ  65
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 העולה להלכה:

 :לעניין שרטוט שאינו שוקע

שום טעם להחמיר בחסרון שרטוט שאינו חריץ וגומא דווקא, שדבר זה נגד פשט הגמ' והרי"ף הראינו שאין 
האחרונים שכתבו שלא ישרטט  כוונת בה"ג ולא רבנו שמחה ולא ר"י הזקן, ואף רובולא זו הייתה והרמב"ם והשו"ע 

לא מפני שיש דין של חריץ שוקע אלא פשוט מפני חסרון בנוי, או מפני שאינו מתקיים, או מטעם טעמם בצבע 
קא שריטה וגם ראינו שאין שום הכרח לדייק מהמילה "שרטוט" לחייב דווכתב יתיר, או חציצה, או מנומר כנ"ל. 

שוקעת, ובפרט שבנוסח ההלכה בירושלמי נאמר מסרגלין ולא משרטטין וכל מי שבנה מגדל מתוך דיוק מדברי 
נגד פשט כהמדרש "קוצותיו תלתלים" הוא מגדל הפורח באוויר שחשב לפסוק מתוך דברי מדרש הנדרש לכמה פנים 

 ההלכה.

 לעניין שרטוט בצבע או דיו:

משום לשרטט בצבע מפני שיש חוששים  המנהג שלאטט בצבע או בדיו, אולם הגם שלדעת הרמב"ם מותר לשר
כי בנוסף על הנ"ל משום חסרון נוי או כתב ע"ג כתב או מנומר. וכן אין לשרטט בדיו או  ,שאינו מתקיים לעולם

 לשיטת השו"ע יש בזה משום כתב ע"ג כתב ודיבוק בין האותיות. 

 שרטוט שאינו שוקע בגוויל:

אלא רק  רק מחמת הפרעס לפעמים נעלם הגומהנדון דידן בגוויל, שהשרטוט נעשה ע"י חריץ שוקע, ולגבי המסקנה 
העלינו שמחמת השרטוט שנדחס מהפרעס נעשה שם רושם עמוק מעט מצבע הגוויל והוא ניכר היטב ואינו שחור, 

 מהווה בעיה של כתב ע"ג כתב., ואינו תוספת כתב, ואינו אינו חוצץ-וון שאינו צבע ממשי ימכלהלכה ולמעשה ש
הוא מתקיים מכיוון שו ואינו פוגם בנוי הספר כשיטת ר"י הזקן. מנומר,נחשב לאינו -ומכיוון שהוא בצבע הגוויל 

הרמב"ם והשו"ע ורוב מניין שני התלמודים והגאונים ולדעת  הרי הוא כשר למהדרין כשיטת רבנו שמחה לעולם,
והמעיין יראה כי לא מכחא דהיתירא באנו  .שעליהם נשען כל בית ישראל ורוב בניין של הראשונים והאחרונים

וידידי הרב אסף טימור  הדבר מותר להיעשות כך לכתחילה.אלא לומר שאין כאן שאלה כלל בכשרות, ו להכשיר,
נכנס בשעתו אל מו"ר הגאון הרב מרדכי פרידלנדר זצ"ל והראה לו יריעת גוויל שאין השרטוט שוקע, והכשיר 

 ., ואני כאן רק כמראה מקום לדבריו זי"עתחילהלכ

 

עוד ראיתי מי שטוען בנדון דידן "שרטוט בגוויל", שצבע זה הוא רק כתם של הקלף ואינו שרטוט, ודבריו תמוהים, 
א. שהרי קו זה נעשה ע"י ולצורך השרטוט, ולכן וברור שהוא נחשב לשרטוט ולא לסתם כתם. ב. בשו"ת הרדב"ז 

מכשיר בגט צורת שרטוט שנעשה רושם בקלף ע"י שקיפלו את הקלף קודם הכתיבה אם אינו מתפשט ח"א ס' קנ"ו 
 והו"ד בפתחי תשובה יורה דעה סימן רעא ס"ק יג דה"ה בס"ת. נמצא שרושם בקלף גם נחשב לשרטוט לפי שעה.
 שאין דין של חריץ שוקע. והדברים פשוטים. הזה נלמד. ואגב, גם מהרדב"ז ולא לכתם

 

 nhftkjhnh@gmail.comת והערות אפשר לשלוח בשמחה לכתובת הארו
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 קטע ממגילות קומראן בו השרטוט עמוק מצבע הגוויל

 

 הגוויל בתוך מכונת הפרעס

  

 מגילה משנת תרפ"ג

   

 
 


