
 ד"בס

 
 א" שליט יואל רנלסר "שיעור מאת הג, מראה מקומות

 כתיבת גטבדש ווקהשרטוט בספרי  בעני� � :גיטי� ז

 
 :נקודות שנידונו בשיעור זה

 ?הא� גט אשה צרי� שירטוט •
 ?"ספר" ב הואאו שדי�,  של הספר"כתב"הא� חיוב השרטוט הוא מפני קדושת ה •

 ?אחרי הכתיבהתב על ידי שישרטט  שנכהא� יכול להכשיר מה, סופר שכתב בלי שירטוט •
 
 
? אביתר בר סמכא הוא' מא� לימא ל� דר: אמר רב יוס�", ל"וז, :גמרא גיטי ו. 1

בני אד� העולי� מש� לכא� ה� קיימו בעצמ� : הא איהו דשלח ליה לרב יהודה, ועוד
, טוכתב ליה בלא שירטו, הילד בזונה והילדה מכרו ביי� וישתו) את( ויתנו )'יואל ד(

ארבע , שלש כותבי�: במתניתא תנא, שלש אי� כותבי�, שתי� כותבי�: ר יצחק"וא
בשלמא ? יצחק לאו גברא רבה הוא' אטו כל דלא ידע הא דר: ל אביי"א! אי� כותבי�

 ."וגמרא לא שמיע ליה, הא גמרא היא, מילתא דתליא בסברא לחיי
 
ג דפליג "חק ואעיצ' ג פוסק כר"בה", ל "וז, יצחק' ה אמר ר" דש�תוספות ו

א בש� רבינו אליהו "ריב' ת וכ� פי" ואומר ר,אמתניתא דיודע היה שאינה עיקר
דדוקא שמתכוי� לכתוב הפסוק לדרשה כי הכא אבל כשאד� שולח איגרת לחבירו 

'  מיהו בירושלמי פ,מותר שיכתוב לשו� המקרא כדי לכתוב לשו� צח בלא שירטוט
ת� מהו לכתוב תרתי� תלת מילי� מ� בתרא דמגילה משמע קצת דאסור דקאמר ה

אושעיא בר שימי ראשית� מצער היה מאד ' מונא שלח כתב לר' פסוקא ומייתי ר
כ "ישגא אחרית� משמע שלא היה כותב אלא לש� איגרת שלומי� ולא לדרשה ואעפ

 ומיהו הרבה מביא ש� שנראה שהיו כותבי� לדרשה ,היה מקפיד שלא לכותבו כסדר
 כתב לריש גלותא דהוה קאי ודמי� בזמרא פירוש כשהיה דקאמר מר עוקבא שלח

 .שוכב וק� היו מזמרי� לפניו ישראל אל תשמח אל גיל בעמי� וכ� הרבה מביא ש�
דתפילי� אי� :) יח' ד(ב דמגילה "ובפ:) מנחות ד� לב(ת דאמר בהקומ� רבה "וא

� לא ת דתפילי" ואור,שלש ארבע תיבות צריכי� שרטוט' צריכי� שירטוט והלא אפי
בעי שרטוט על כל שיטה ושיטה אבל עושה שרטוט אחת למעלה וכותב תחתיו כמה 

' ת דאי� לשרטט תפילי� על כל שיטה ושיטה כדאמר עלה בירושלמי בפ" ואור,שיטי�
ש� ד� (במה מדליקי� כל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט וכ� משמע בהקומ� רבה 

ת שבלה ותפילי� "פרי� מהא דתניא סדקאמר הת� תפילי� אי� צריכי� שרטוט ו:) לב
שבלו אי� עושי� מה� מזוזות לפי שאי� מורידי� מקדושה חמורה לקדושה קלה הא 
מורידי� עושי� והא מזוזה בעי שרטוט ומשני תנאי היא ומדלא משני הכא במאי 

ת ולא תפילי� והיינו "עסקינ� במשורטטי� משמע דאי� רגילות לשרטט כלל לא ס
 ומיהו א� אי� הסופר יכול לכתוב יפה בלא שרטוט צרי� ,משו� דנקרא הדיוט

 .לשרטט על כל שיטה ושיטה משו� זה אלי ואנוהו
דברי שלו� ואמת מלמד שצריכה שרטוט :) ד� טז(ק דמגילה "והא דאמר בפ

ת דהא לא בעי שרטוט אלא היינו מזוזה "ת דלאו היינו ס"כאמיתה של תורה אור
 וכ� ,ח"יש בו ש� יחוד מלכות שמי� וכ� פירש רוקרי ליה אמיתה של תורה על ש� ש

.) ד� יט(ב דמגילה "ש� בקונטרס הא דפסלינ� הת� בפ' ת כדפי"נראה דאי בס
ואני כותב על הספר ) ירמיה לו(אדיפתרא ושלא בדיו דאתיא כתיבה כתיבה מדכתיב 

בדיו ואמאי לא ילפי מאמיתה של תורה ואי במזוזה מיירי ניחא דא� כ� הייתי 
אינו ) 'א' א הל"פ( והא דאמר במסכת סופרי� , דוכסוסטוס כמו במזוזהמצרי�



שרטוטי� ' כ סירגל ויריעה שאינה מסורגלת פסולה היינו ד"רשאי לכתוב אא
 ." ודוחק,מלמעלה ולמטה ומצדדי�

 
2. כתב .המביא גט ממדינת הי�", ל"וז, ד"אות שי,  מרדכי תחילת מסכת גיטי

 ,ב שיטי� לא פחות ולא יותר כמני� גט"ו תחלה י הכותב גט ישרטטנהבספר התרומ
ת דאמרינ� "ורב סעדיה פירש משו� דכתיב ספר כריתות כמני� שיטי� שבכריתות ס

' בי� ספר בראשית לספר ואלה שמות וד' שיטי� ד' ד] חלק[ב בי� ספר לספר "ק דב"בפ
נה בי� ספר ויקרא לספר במדבר אבל ארבע של מש' בי� ספר שמות לספר ויקרא וד

ב "לא חשיב שאינו אלא כחוזר ושונה התורה הרי ל� י] שלפני אלה הדברי�[תורה 
ב שיטי� אי� לפוסלו בכ� כיו� " ומיהו אי הוי חסר או יתר מי,כדאיתא פרק השותפי�

במדרש מני� שאפילו סרגול ' מ משו� דאמרי"וי. פ אביאס�" כ,שלא הוזכר בתלמוד
זה בגימטריא ' ר זה ספר תולדות וגו למד אד� הראשו� שנאמ,שרטוט'  פי,הספר

 וכ� ,ב"י' ב לוגי� דזה בגי" י"זה"ק דכריתות גבי שמ� המשחה מ" והכי דריש בפ,ב"י
 ."ל"ג עכ" סמ,גט

 
? ט"מ; אמר רב יהודה אמר שמואל כתבה אגרת פסולה", ל"וז, :גמרא מנחות לב. 3

 ".אתיא כתיבה כתיבה מספר
 

 , ולא דקדק בחסרות ויתרות,א שרטוטבל", ל"וז, ה כתבה איגרת"י ש� ד"ורש
 ".כאיגרת בעלמא

 
 וקשה ,פירש בקונטרס איגרת בלא שרטוט", ל"וז, ה כתבה איגרת" דותוספות ש�

 ,דלעיל אמרינ� שרטוט של מזוזה הלכה למשה מסיני והכא ילי� כתיבה כתיבה
ת אגרת מקרא ולא מסורת שלא דקדק בחסירות ויתירות אלא כאגרת "ומפרש ר

 ".בעלמא
  

י פירש אגרת בלא שרטוט "רש", ל "וז, ה כתבה איגרת"ד: תוספות סוטה יז. 4
 ואי קשיא מאי ,בספר אמר רחמנא והלכה למשה מסיני שהספרי� צריכי� שרטוט

איריא משו� דנקראת ספר תיפוק לי דבלאו הכי אסור לכתוב שו� פסוק בלא 
אביתר בר ' א ל� דראמר רב יוס� מא� לימ:) ד� ו(ק דגיטי� "בפ' שרטוט דאמרי

סמכא הוא ועוד הא איהו דשלח ליה לרב יהודה בני אד� העולי� מש� לכא� ה� 
קיימו בעצמ� ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביי� וישתו וכתב ליה בלא שרטוט 

יבמות ( ואמרינ� בסו� פרק מצות חליצה ,ר יצחק שתי� כותבי� שלש אי� כותבי�"וא
כתב גיטא דחליצתא לכתוב הכי אקרינוה לדידה אמר אביי האי מא� ד:) ד� קו

ממא� יבמי עד יבמי ופירוש דלא מצי למכתב שלש תיבות רצופי� בלא שרטוט 
כדמסיק מר זוטרא שירטט וכתב ליה לכולה פרשתא מתקי� לה מר בר רב אידי והא 

 תרי� אי לאו משו� ,ג דלא נית� ליכתב" והילכתא כמר זוטרא אע,לא נית� ליכתב
ג דאסור לכתוב בלא שירטוט המגילה עצמה אינה פסולה "א אע"פר הדנקראת ס

 מיהו לא ידענא א� שרטט .ל דפסולה ונראה שלא היו המי� בודקי� על ידה"קמ
ג דבשעת כתיבה כתב באיסורא אי "אותה בי� שיטה לשיטה לאחר כתיבה אע

 .המגילה כשירה בהכי או לא
הלכתא מזוזה צריכה :) ד� יח(ובמגילה :) מנחות ד� לב(בהקומ� רבה ' והא דאמרי

שירטוט אבל לא תפילי� נראה דהכי הילכתא גמירי לה דאי� לו לשרטט תפילי� דאי 
 אלא הא דפסיק אבל לא תפילי� דלא מיפסלי אי כתב� בלא שרטוט ,לא תימא הכי

כ הא דמקשה הת� מהא " א,מיהו צרי� לשרטט משו� דאסור לכתוב בלא שרטוט
דתפילי� שבלו אי� עושי� מה� מזוזה שאי� מורידי� אותו מקדושה חמורה לקדושה 
קלה טעמא דאי� מורידי� אבל משו� שרטוט לא ומשני תנאי היא אי הוה מצי 

מ דהכי גמירי לה דלא מצי "לשרטט להו הוה מצי למימר במשורטטי� אלא ש
 .לשרטט להו



 שלש אי� כותבי� היינו א� לא שרטט כלל אבל א� 'ת פירש הא דאמרי"אבל ר
' פ דלא שרטט בי� שיטה לשיטה חשוב שירטוט אפי"אע פיאות הגליוני�' שרטט בד

צרי� לשרטט בי� כל שיטה ושיטה ) שמות טו(ת אלא משו� זה אלי ואנוהו "לעני� ס
 דברי שלו� ואמת מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה:) ד� טז(ק דמגילה "וכ� מוכיח בפ

ת אלא מזוזה ולישנא דאמיתה משמע כיחידה "ח דלאו היינו ס"של תורה ופירש ר
ת ממש משתעי " וכ� עיקר דאי ס,של תורה דהיינו מזוזה דיש בה עול מלכות שמי�

מגילה נקראת ספר .) ד� יט(ב דמגילה "כ הא דגרסינ� בפ"ההוא קרא דואמת א
יריא משו� ספר תיפוק ונקראת אגרת נקראת ספר שא� תפרה בפשת� פסולה מאי א

מ "ליה משו� ואמת ונימא צריכה שרטוט ותפירה כאמיתה של תורה אלא ש
 והשתא ,לשרטוט דמזוזה איצטרי� דהת� תפירה ליכא ולעני� תפירה נקראת ספר

הילכתא :) ד� יח(ובמגילה :) מנחות ד� לב(לא תקשי הא דפסקינ� בהקומ� רבה 
רטוט ומקשה מהא דתפילי� שבלו אי� מזוזה צריכה שרטוט תפילי� אי� צריכי� ש

עושי� מה� מזוזה לפי שאי� מורידי� הא משו� שרטוט לא ומשני תנאי היא מדלא 
 לשרטט� דגרסינ� )צרי�(הואיל וכ� אי� ומנהג ליכא ' מ דאפי"משני במשורטטי� ש

ל הא " השתא י,בירושלמי בפרק במה מדליקי� כל הפטור בדבר ועושהו נקרא הדיוט
פיאות צריכי� שרטוט דלא גריעי '  שרטוט היינו בי� השיטי� אבל בדדאי� צריכי�

 מיהא לפירושו לא תיר� מאי איצטרי� למימר גבי מגילת סוטה .משלש אי� כותבי�
 .ת הוא סגי ליה בשרטוט לארבע פיאות"דפסולה בלא שרטוט כיו� דאפילו ס

 שהיה אומר אליהו הצרפתי' א במסכת גיטי� שמעתי מר"מצאתי בתוספות רבינו יב
מה שאנו כותבי� בכתבי� בלא שרטוט ליכא למיחש דלא כתבינ� לשו� פסוק אלא 

 אבל כשכותב ,לאמירה בעלמא לפרוס בשלו� בלשו� עברי או לדבר בו בלשו� צח
 ולא ידענא מנל� ,שמביא אותו לשו� פסוק כי האי גוונא אסור למכתב בלא שרטוט

 ." לשו� פסוקא שרטוט כשמביאללכתוב בפירושי� פסוקי� ב
 
ת דכ� "פירש ר" ,ל" וז,ה תפלי אינ צריכי שרטוט"ד: תוספות מגילה יח. 5

 ".הלכה
 
הלכה למשה מסיני שאי� ", ל"וז, ב"הלכה י' � הלכות תפילי פרק א"רמב. 6

כותבי� ספר תורה ולא מזוזה אלא בשרטוט אבל תפילי� אינ� צריכי� שרטוט לפי 
 ."שה� מחופי�

 
אי� כותבי� את המגילה אלא בדיו ", ל"וז, 'הלכה ט'  מגילה פרק ב� הלכות"רמב. 7

על הגויל או על הקל� כספר תורה וא� כתבה במי עפצא וקלקנתוס כשרה כתבה 
בשאר מיני צבעוני� פסולה וצריכה שרטוט כתורה עצמה ואי� העור שלה צרי� עבדה 

 ."וי או מי� פסולהלשמה היתה כתובה על הנייר או על עור שאינו מעובד או שכתבה ג
 
 ,ל"וז', א סימ נ"ת רע"שו. 8
הסופר , עובדא היה פה מרקוש פרידלאנד"

דפה הראה לי תכרי� מזוזות וראיתי 
מקצת� השרטוט עקו� מאד והשורות 
נכתבי� מיושר בי� שרטוט לשרטוט וראשי 
האותיות מרוחקות הרבה למטה מהשרטוט 
ופסלתי אות� דלא מקרי שירטוט כיו� 

כתבי� כסדר השרטוט ולא סמו� דאינ� נ
לשרטוט ושאל הסופר אותי א� יש תקנה 
לשרטט עתה ולעשות השרטוטי� בראשי 

 . השורות
, ד פשוט דלא מהני"והנה לפו� רהיטא נלענ

וראיה לזה מסוגיא דמנחות טעמא דאי� 
צ שרטוט "ל דתפילי� א"והא קיי' מורידי� וכו

ומזוזה צריכה שרטוט וא� איתא דמהני 

מאי קושיא הא יכול , חר הכתיבהשרטוט א
ואחרי העיו� והחפוש לא , לשרטט עכשיו

 . מצאתי מזה דבר
ה "ד) ב"ז ע"ד� י(סוטה ' במס' א� בתוס

כתבה אגרת נסתפקו במגילת סוטה דבעי 
שרטוט א� אחר הכתיבה מהני לשרטט 

ל מוכח "ותמוה לי דהא מסוגיא הנ, ש"עיי
הביאו ש� לאותה ' והתוס, להדיא דלא מהני

סוגיא ולא פשטו ספיקת� מזה ולומר 
כ כיו� דבעי "דבמזוזה לא מהני שירטוט אח

' וכיו� דבשעת כתיבה לא הי, כתיבה כסדר�
כ הוא דוחק "בהכשר לא מהני ההכשר שאח

גדול דהא אי� חסרו� בגו� האותיות והוי רק 



תיקו� אחר והוי כמו חקיקת נגיעה דמהני 
 . במזוזה

ש "ראובגו� הקושיא שהקשו תוספת וה
ל דאי� כותבי� בלא "כיו� דקיי, �"והר

שרטוט למאי צרי� הלכה למשה מסיני 
במזוזה דצריכה שרטוט וכ� הלימוד בסוטה 

ש המרדכי "ד דאפשר לומר למ"נלענ, ומגילה
ת "י הלכות ס"הובא בב בהלכות קטנות

להסתפק א� מהני שרטוט בבדיל וכדומה 
שאינו מתקיי� ולאחר הכתיבה יתפשט 

וסיי� , דבעי שרטוט מתקיי�השרטוט או 
כ יש "וא, וקצת משמע דבעי גומא וחרי�

היינו , לומר דשלשה אי� כותבי� בלא שרטוט
משו� שיהיה הכתב מיושר ומהני לזה 

כ הא "שרטוט בבדיל דמה בכ� שיתפשט אח
י שרטוט דבעיד� הכתיבה נכתב "מ ע"מ

כ במזוזה ואינ� דמדינא "משא, מיושר
השרטוט '  שיהיצריכי� שרטוט בעצמותו בעי

ואינו תלוי בשעת הכתיבה דוקא , מתקיי�
 . ל"וק, ובעי שרטוט בקנה דוקא

והנה למה שהוכחנו דלא מהני שירטוט אחר 
מ אני מסתפק א� שירטט בבדיל "הכתיבה מ

קוד� הכתיבה ולאחר הכתיבה בעוד 
משרטט ' קיי� הי' שהשרטוט דבדיל הי

פע� בלא ' ל כיו� דלא הי"דבזה י, בקנה כדי�
כדינו דמהני וא� לאחר ' שרטוט והכתיבה הי

ל דמהני "שנתפשטו השרטוטי� דבדיל י
בהכשר וג� ' לשרטט בקנה כיו� דהכתיבה הי

ומה דבנתיי� לא היה , עתה נשרטט בקנה
, ל דאינו מגרע דלא הוי דיחוי"משורטט י

כיו� דבידו לשרטט והוי כמו קבל הכשר ונת� 
 . ינאע לד"וצ) ד"ד� ל(ג דזבחי� "לפסול בפ

ד לשרטט אחר הכתיבה נראה ברור "פ בנ"עכ
ג� מלשו� , ל"הנ' דלא מהני מכח הראי

ת שכתבו וא� "ע בהלכות ס"� והש"הרמב
משמע דאי� תקנה לזה , לא שרטט פסולה

 ."ד"לשרטט עתה להכשירו כנלענ
 
 

 



 ,ל"וז, 'הלכה ט'  פרק ט� הלכות מגילה"ז על הרמב"גרימר חידושי . 8
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