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מי ששכח להכין נייר חתוך לפני שבת מה יעשה?

אויערב זצ"ל 4סובר ,כי אי איסור מחת בדבר ,משו

הנה חיתו הנייר טואלט בשבת כרוכה באיסור מלאכת

שא

קורע מ התורה ,שהרי קורע בשביל תיקו שצרי את

כוונתו לחתו דווקא ש מפני שהוא רוצה גודל מסויי

חתיכת הנייר ע"מ להשתמש בה .ומשו

כ יש להיזהר

כשהאד

הנקבי  ,אי

חות את הנייר במקו

בנייר ,אלא מפני שכ יותר נוח לו החיתו עצמו .אמנ ,

מאד לזכור להכי נייר חתו לפני שבת.

יש פוסקי

ומי ששכח להכי נייר חתו לפני שבת ,ואי לו שו

שכתבנו לעיל שמותר לחתו את הנייר כלאחר יד ,יש

אפשרות אחרת לנקות את עצמו ,העצה היא שיעשה כ :

להימנע מלחותכו במקו הנקבי .

שיתפוס את הנייר ע מרפקו האחד ויחתו את הנייר ע"י
המרפק השני ,1שזוהי קריעה כלאחר יד שאסורה רק

מכרמלית לרשות היחיד ,משו

כ

האם מותר לחתוך תחבושת באופן מסויים?

כפי שנתבאר ,יש איסור מ התורה לחתו איזה דבר

מדרבנ  ,ומשו כבוד הבריות הדבר מותר.
וכ מצינו ברמ"א 2שהתיר לטלטל אבני

החולקי

על זה ,ומשו

א

באופ

לקנח אפילו

שזהו איסור מדרבנ

לגודל מסויי דווקא ,משו איסור מלאכת "מחת " .וכ
נתבאר שיש איסור מ התורה לקרוע איזה דבר לש

ומשו כבוד הבריות התירו .וכ התיר השו"ע להרי אב

שימוש בו .ולפי"ז החות תחבושת בגודל מסויי דווקא,

שעלו בו עשבי מ הקרקע בשביל לקנח בו ,מ הטע

הרי הוא נכנס באיסור מלאכת קורע ומחת ] .וא אי לו

הנ"ל.

עניי בגודל מסויי  ,אי בזה איסור מחת  ,א הדבר

3

באופן שכתבנו לעיל שמותר לקרוע את הנייר האם צריך
להקפיד שלא לקורעו במקום הנקבים העשויים לכך?

א אפשר יש להימנע מלקרוע את הנייר במקו הנקבי
העשויי

לכ  ,והטע

משו

מלאכת "מחת " .ונבאר

הדבר.

אסור עכ"פ משו איסור קורע[.
אמנ  ,א

החבישה נעשית עבור "חולה" ,מותר לבקש

מגוי שיחתו את התחבושת ,כדי כל אמירה לנכרי עבור
חולה.5
כללים במלאכת כותב

מלאכת "מחת " היא ג"כ מל"ט אבות מלאכות האסורות

נביא כא כמה כללי

מ התורה .ועניי מלאכה זו כל שחות איזה דבר בכוונה

נכתוב הנפק"מ העולות למעשה מכללי אלו.

למידה מסויימת .ויש לדו בקריעת נייר טואלט במקו
הנקבי שעשויי לכ א מותר .הגאו רבי שלמה זלמ

באיסור מלאכת כותב ,ואח"כ
6

א .אסור מ התורה לכתוב בשבת בכל לשו  ,דהיינו בי
בלשו הקודש ,ובי בשאר לשונות כגו אנגלית וכד'.
7

וכ אסור מ התורה לכתוב שתי ספרות .
 1שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק כ"ג סעי ט"ז.
 2סימ שי"ב סעי א' ומ"ב ס"ק ח'.
 3סימ שי"ב סעי ג' ומ"ב ס"ק י"ב.

 4שמירת שבת כהלכתה ח"ג ]תיקוני ומילואי [ פרק כ"ג הערה נ"ה.
 5עיי שו"ע סימ שכ"ח סעי י"ז.
 6ביאור הלכה סימ ש"ו ד"ה בכתב שלה  ,ומ"ב סימ ש"מ ס"ק כ"ב
אות ה'.

1

שכתב באמצע הד  ,14אי בזה איסור מ התורה אלא

ב .מ התורה אסור לכתוב אפילו אות אחת בלבד .א

מדרבנ .

ישנו חילוק בי הכותב ב' אותיות לכותב אות אחת,
שהכותב ב' אותיות יש לו חיוב חטאת א עשה כ

ה .אי איסור מ התורה אלא באופ שכותב דר כתיבה,

בשוגג ,וחיוב סקילה או כרת א עשה כ במזיד .אבל

כגו ביד ימי  .אבל הכותב ביד שמאל ]א

רגיל

הכותב אות אחת אי לו חיוב אלא איסור בלבד,

לכתוב ביד ימי [ ,אי עליו איסור מ התורה אלא

ואיסור זה הוא מדי "חצי שיעור" שאסור מ התורה.8
ולעניי חיוב שיש לכותב ב' אותיות ,אי חילוק בי
כותב ב' אותיות שיש לה

משמעות של מילה

א

בפני עצמה ,כגו "אב" לבי א

כותב שתי אותיות

שאי לה משמעות כגו "דה" בכל אופ חייב ,ובאופ
שכותב שתי אותיות שוות יש חילוק ,שא יש לה
משמעות כגו "גג" וכדו' חייב לקולא עלמא ,9וא אי
לה

משמעות כגו

בראשוני .

15

מדרבנ .
ו .ג לצייר ציורי אסור מ התורה ,והוא בכלל מלאכת
16

כותב .
הנפק"מ המעשית בדברים אלו אם יש בזה איסור מן
התורה או מדרבנן .

א .בפיקוח נפש שהותר לעשות מלאכה ,א העניי בהול
ודחו אי לעשות חשבונות כלל ,ויש לחלל את השבת

"אא" יש בזה מחלוקת

בכל אופ שצרי במהירות האפשרית .א א אי הדבר

10

בהול כ"כ ,עדי לעשות האיסורי הקלי תחילה ,ולכ

ג .מ התורה אי איסור אלא בכתיבה המתקיימת ,בי

א

מחמת סוג הדיו בו הוא כותב ,ובי מחמת הדבר
שעליו הוא כותב .אבל מדרבנ יש איסור אפילו
בכתיבה שאינה מתקיימת .11.כמו כ  ,איסור כותב
הוא לא רק בכתיבה ע"י דיו וכדו' ,אלא ג בכתיבה
ע"י חריטה וכדו' באופ שזה מתקיי הרי זה אסור מ

שהאיסור הוא רק מדרבנ .
ב .לעשות ע"י גוי במקו מצווה ,שאיסור התורה לעשות
ע"י גוי אפילו במקו מצווה.17
ג .שמצינו בגמרא 18שר' ישמעאל ב אלישע קרא בשבת
לאור הנר והטה ,וכתב על פנקסו אני ישמעאל ב

התורה.12.

אלישע קריתי והטיתי נר בשבת לכשיבנה ביהמ"ק

ד .הכותב שתי אותיות חייב רק באופ שאפשר לקרוא

אביא חטאת שמנה.

את שתי האותיות ביחד ,13כגו בשני קירות הסמוכי
זה לזה וכתב אות אחת בסו קיר זה ואות אחת
בתחילת הקיר השני .או אפילו כותב בשני דפי

צרי

לכתוב בשביל כ  ,עדי

שיעשה באופ

בגליון הבא:

נפרדי  ,אות אחת בסו ד זה ואות אחת בתחילת

−

הא יש איסור לכתוב ע"ג אותיות הכתובות כבר?

נית

−

הא מותר לכתוב או לצייר באדי כפור שעל החלו ?

−

הא יש איסור לעשות באוויר סימני אותיות ע
האצבע?

שכתב אות אחת על הרצפה ואות אחת על התקרה,

−

הא מותר בשבת לשחק בלוח כתיבה?

או שכתב על ב' דפי וא"א לקרוא אות כאחת ,כגו

−

הא קיימת בעיה לאכול עוגה שיש ע"ג אותיות?

הד השני ,באופ שא

נצר את שני הדפי

יהיה לקרוא אות כאחת ,הרי הוא חייב .אבל א
כתב ב' אותיות באופ שא"א לקרוא אות כאחת ,כגו

 7מ" ב ש .
 8מ"ב ש אות ד'.
 9מ"ב ש אות ה'.

 10עיין ביאור הלכה סימן ש"מ ד"ה במשקין.
 11מ"ב ש אות א'.
 12רמב" הלכות שבת פרק י"א הלכה ט"ו.
 13מ"ב ש אות ו'.

 14עיי שעה"צ ס"ק מ"ה שכתב שהרמב" סובר שחייב באופ זה.
 15מ"ב ש אות ז'.
 16מ"ב ש אות ח'.
 17מ"ב סו ס"ק כ"ב.
 18שבת ד י"ב ע"ב.
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