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הרמ"א 4כותב ,שאסור לשבר עוגה שכתב עליה

ספר שכתוב בו אותיות בקצוות הדפים ,האם מותר
לפותחו בשבת?

אותיות ,אע"פ שאינו מתכוו אלא רק לאכילה,

הרמ"א בתשובה נשאל בעני זה של ספר שכתוב בו

משו שזה "מוחק" .והביא המ"ב ,5שה"דגול מרבבה"

אותיות בקצוות הדפי  ,הא מותר לפתחו ולסגרו

חולק ע"ז וסובר שהדבר מותר ,וטעמו משו שהרי

בשבת ,שהרי לכאו' ע"י פתיחת הספר נמחקי

הוא "מקלקל" ,וג עושה זאת "כלאחר יד" ,וא"כ הרי

האותיות ,וע"י סגירתו נכתב בו אותיות ,ודעתו היא

זה תרי דרבנ  ,וסובר שפסיק רישא בתרי דרבנ

וכ דעת הרבה פוסקי  ,1שהדבר מותר .והטע ,

מותר.

משו

שהספר עשוי לפתוח ולסגור אי לזה ש

כתיבה ומחיקה כשפותח וסוגר אותו ,שהרי זה דומה
לדלת העשויה לפתוח ולסגור שמשו

כ אי בזה

חשש בונה וסותר בפתיחת הדלת וסגירתה.
אבל המג"א והלבוש סוברי

6

את האותיות בדר "אכילה"  ,אבל אי לשבור את
האותיות ביד או בסכי .
אמנ  ,כל זה דווקא לאד

שהדבר אסור ,ואי

להשתמש בספר זה בשבת.
אמנ  ,כתב המ"ב 2שהמנהג להקל בזה ,א א

ולמעשה כתב המ"ב ,שאי להקל בזה אלא כששובר

גדול ,אבל מותר 7לית

לקט לאכול עוגה כזו ,א שישבור את האותיות ביד
או בסכי .8

יש

אותיות הכתובות ממי העוגה עצמה.

ספר אחר נכו להשתמש בו ולא בספר זה שכתובי

המ"ב 9כותב ,שכל הנידו באותיות הכתובות ע"ג

בו אותיות .ובכל אופ  ,יש להקפיד שלא לכתוב

עוגה א מותר לאוכלה ,זה רק באותיות הכתובות

אותיות על קצוות הדפי  ,כדי לצאת דעת כל
הפוסקי .3
עוגה שכתוב עליה אותיות האם מותר לאוכלה
בשבת?

יש לחלק בזה בי אותיות הכתובות ע"ג העוגה
מחומר אחר שאינו ממי העוגה ,לאותיות הכתובות
מהעוגה עצמה.
אותיות הכתובות ע"ג העוגה מדבר שאינו ממי
העוגה.

 1מ"ב סימ ש"מ ס"ק י"ז ,ושעה"צ ס"ק כ"ד.
2ש .
 3שעה"צ ס"ק כ"ה.

 4סימ ש"מ סעי ג'.
 5ס"ק י"ז.
 6זהו דעת המ"ב  ,א החזו"א מפקפק בהיתר זה ,א כשעושה כ
בדר אכילה.
 7מ"ב ס"ק י"ד ,ומקורו מהמרדכי בש המהר"  .וזהו המקור
לדברי הרמ"א שאסר לגדולי לשבור את האותיות שע"ג העוגה,
מזה שהתיר המהר" דבר זה רק לקטני  .אבל הדגול מרבבה
סובר ,שדווקא במקרה של המהר" אסור לגדולי  ,משו
שמדובר ש בעוגה שנעשתה ע אותיות בשביל שיאכלוה
הקטני לסגולה ,אבל בעלמא מותר א לגדולי .
 8ויש לעיי  ,מדוע אי הדבר אסור משו איסור "ספיה" –
דהיינו שאסור לית לקט איסור בידיי  .ואולי יש לומר,
שהכוונה רק באופ שהילד יקח את העוגה מעצמו .א יותר
נראה לומר ,שכיו שההורי מגישי לילד את העוגה בכדי
לאכול והילד מעצמו מוחק את האותיות ,אי בזה בעיה משו
שכל כוונת הנותני זה רק לאכילה ולא למחיקת האותיות.

ממי אחר שאינו ממי העוגה עצמה ,כגו מה

בקרקע אסור להוסי אפילו בצורה רופפת שאינה

שעושי מ"קר " וכדו'.

מהודקת.

אבל אותיות הכתובות בעוגה מאותו חומר שממנו
עשויה העוגה ,או א
וכדו' ,מותר לחתו

חרט בעגה סימני אותיות
את העוגה אפילו במקו

כ ידית שנשמטה מהדלת אסור להחזירה

ומשו

12

בשבת אפילו בצורה רופפת  ,שהרי הדלת מחוברת
לקרקע ,וא"כ חיבור הידית הרי היא הוספה על בני

האותיות ג שלא בדר אכילה .והטע  ,שכיו שזה

המחובר לקרקע.

מאותו חומר של העוגה עצמה ,הרי זה נחשב כצורת

וכ הדי לגבי מסננת של ברז ,שא

העוגה ואי על זה ש

כתיבה ,וממילא אי בזה

נפלה אסור

להחזירה בשבת .וכ מסמר שיצא מהקיר ,אסור

איסור מחיקה.10

לדחו אותו לקיר אפילו לאותו חור שהיה בו .וכ

האם מותר לקרוע עטיפת ממתק וכדו' כשהקרע

אסור לדחו לקיר מסילה של וילו שנתלשה מהקיר,
אפילו א רק בורג אחד השתחרר.

עובר בין האותיות?
11

קריעת עטיפה או ד וכדו' בי האותיות מותרת .

חלון נגד סערות הקבוע ע"ג החלון ,האם מותר

והטע  ,משו שלא השתנה כלו במילה הכתובה,

להסירו בשבת?

שהרי אפשר לצר את האותיות זה לזה ויהיה אפשר

מצוי בחו"ל שבימי החור שמי בתו מסגרת החלו

לקרותה כמקוד  .וכמו שהכותב אות אחת על קצה

חלו כפול נגד רוחות וסערות ,ובדר כלל מסירי

ד זה ואות שנייה על קצה ד השני חייב ,כיו

אותו בסו החור  ,ויש לדו באד

שהדבר נחשב לכתיבה שהרי אפשר לצר את שני

בשבת מפני איזה סיבה א הדבר מותר.
13

הרוצה להסירו

הדפי זה לזה ,ומשו כ הקורע בי האותיות לא

השו"ע

נחשב הדבר למחיקה שהרי אפשר עדיי לצר את

החלו " ,כגו לוח או שאר כל דבר שסותמי בו את

כותב ,שמותר לסתו

הקרעי זה לזה.

החלו

א צרי להיזהר מאד שלא לקרוע על גבי האותיות

לסתימת החלו [ ,ואי אנו אומרי שהוא מוסי בכ

עצמ  ,שהרי זה מוחק ממש.

]באופ

את החלו ב"פקק

שחשב עליו מערב שבת לייעדו
14

על הבני  .ופירש המ"ב שהטע הוא ,משו שדרכו
15

ידית שנשמטה מהדלת ,האם מותר להחזירה

בכ לפתוח ולסגור תמיד .וכתב בביאור הלכה ,

למקומה בשבת?

שא אינו עומד לפתוח אלא לעיתי רחוקות אסור

הדבר אסור משו איסור "בונה" ,ונבאר זה.
"הבונה" היא אחת מל"ט אבות מלאכות שבת .וישנו
חילוק בי בני בקרקע לבני בכלי  ,ועתה נעסוק
בבני בקרקע.
מלאכת בונה אסורה אפילו באופ שאינו בונה בני
ממש אלא רק מוסי על הבני  ,וכל שמוסי על דבר
המחובר לקרקע נחשב שבונה בני בקרקע .ובבני

 9ס"ק ט"ו.
 10והחזו"א חולק על זה ,וסובר שאסור א באופ זה שהאותיות
עשויות מאותו חומר של העוגה.
 11שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק ט' הערה מ"ח .והמדובר כא
באופני בה מותר לקרוע עטיפה זו ,עיי"ש בשמירת שבת
כהלכתה סעי י"ב.

לסתו בו את החלו  ,אלא א"כ באופ שהוא קשור
ותלוי בחלו מלפני שבת.
ולפי זה בחלו נגד סערות ,שאי הרגילות להתקינו
ולהסירו תמיד אלא מתקיני אותו בחלו בתחילת
החור ומסירי

אותו בסו החור  ,אסור להסירו

בשבת .16וכ"ש א חלו זה מחובר למסגרת בצירי
וברגי שהסרתו אסורה משו מלאכת סותר.

 12וצרי לדעת ,שהידית שיצאה מהדלת היא "מוקצה" ,מ"ב
סימ ש"ח ס"ק ל"ה.
 13סימ שי"ג סעי א'.
 14ס"ק ב'.
 15ד"ה ולא אמרינ וכו'.
 16ועיי בחזו"א או"ח סימ מ"ו ס"ק ג' שכתב ,שהרגיל לשי
חלו זה בלילה ולהסירו ביו  ,א הוא קשור בחבל ,אי בידינו
למחות לנוהג התיר בזה בשבת.

