
 אלאסף שובל / אמי"ת אלירזישיבת 

 הכותב  תכאמל
 גמשנה  ביפרק   שבתמשנה 

 
אסור לכתוב,  על מה  אסור לכתוב,    חומרי כתיבה: באילו  'מלאכת כותב'המשניות הבאות עוסקות בהגדרת איסור  

)כמה אותיות כותבים על מנת לעבור על האיסור(    שיעור הכתיבה)באיזו יד אוחזים בכלי הכתיבה(,    צורת הכתיבה

שיש  האסורה מהתורה היא כשאדם כתב שתי אותיות או שני סימנים    'מלאכת כותב' העיקרון הקובע הוא ש  ועוד. 

 . יוצר משמעותוהקשר    קשר בניהם

 ה מובאות ביחד, נלמד כל משנה בדף עבודה נפרד בגלל אורכן. - הערה: בחוברת החדשה משניות ג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – משימה טרום לימוד 

 תלמיד יקר לפני לימוד המשנה השלם את המשימות הבאות:

 היכן הייתה 'מלאכת כותב' במשכן? .1

 ! המשנה בהתאמה לנושאלשון  עתק לטבלה את קרא את המשנה וה .2

 לשון המשנה  הנושא  

  שיעור המלאכה  1

  צורת הכתיבה ]באיזו יד[  2

  סוג האותיות  3

  חומר הכתיבה  4

  צורת אותיות ]באיזו שפה[  5

 ציטוט המשנה

ֵתי אֹוִתּיֹות,    ַהּכֹוֵתב שְׁ

מֹאלֹו,    ֵבין ִביִמינֹו ֵבין ִבשְׁ

ֵני ֵשמֹות,    ֵבין ִמֵשם ֶאָחד ֵבין ִמשְׁ

ָכל ָלשֹון, ַחָּיב.   ָמִנּיֹות, בְׁ ֵני ַסמְׁ  ֵבין ִמשְׁ

י יֹוֵסי    :ָאַמר ַרבִּ

ֵתי אֹוִתּיֹות ֶאָלא ִמשּום ֹרשֶ  בּו שְׁ ם, ֶשָּכְך ָהיּו  לֹא ִחּיְׁ

ָּכן,   ֵשי ַהִמשְׁ ִבין ַעל ַקרְׁ  כֹותְׁ

 ֵליַדע ֵאיזֹו ֶבן זּוגֹו.  

י  ָמִצינּו ֵשם ָקָטן ִמֵשם ָגדֹול,   :ָאַמר ַרבִּ

מּוֵאל,   עֹון  ּושְׁ  ֵשם ִמִשמְׁ

 . ֹנַח ִמָנחֹור, ָדן ִמָדִנֵּיאל, ָגד ִמַגִדיֵאל
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  סימנים  רושם 6

  חלק ממילה  7

 

 .כתוב אילו הלכות התחדשו לך בעניין מלאכת כותב' בשבת .3

 

 –  ביאורי מילים

 הסבירו בקצרה את המילים הבאות: )העזרו בספר מעגלי המשנה, בפירוש המשנה(  .4

 _____________________________________ ___ ___________   -שתי שמות  / שם אחד (א

 ___________________________________________ ___________________  -סממניות (ב

 _____________________________________________________________  -בכל לשון  (ג

 ______________________________________________________   -שם קטן / שם גדול  (ד

 

 – מושגי תוכן

 הסבירו בקצרה את המושגים הבאים: )העזרו בספר מעגלי המשנה, בפירוש המשנה(  .5

 __________________________________________________ _____________   – הכותב (א

 _______________________________________________________________  -הרושם (ב

 

   –  מבנהמשימת 

 מבנה המשנה: מחלוקת + דין +דוגמא לדין  .6

 צבעו את חלקי המשנה לפי ההוראות הבאות:

 כתום בצבע  – טעם/  אדוםבצבע  - דין/  ירוקבצבע   -מקרה / כחולבצבע  - אומר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – פרשנות והיסק

 ' כותב מלאכתשיעור ' .7

 מהו שיעור מלאכת כותב?   (א

 ? שלא חייבו על כתיבת 'אות' אחתמה הטעם לפי הנלמד בהמשך המשנה, חשוב!  (ב

 

 

 

 המשנהציטוט לשון 

ֵני ֵשמֹות,   מֹאלֹו, ֵבין ִמֵשם ֶאָחד ֵבין ִמשְׁ ֵתי אֹוִתּיֹות, ֵבין ִביִמינֹו ֵבין ִבשְׁ  ַהּכֹוֵתב שְׁ

ָכל ָלשֹון, ַחָּיב. ָאַמר ַרִבי יֹוֵסי ָמִנּיֹות, בְׁ ֵני ַסמְׁ בּו  :ֵבין ִמשְׁ ֵתי אֹוִתּיֹות ֶאָלא ִמשּום  לֹא ִחּיְׁ  שְׁ

ָּכן, ֵליַדע ֵאיזֹו ֶבן זּוגֹו. ָאַמר ַרִבי ֵשי ַהִמשְׁ ִבין ַעל ַקרְׁ ָמִצינּו ֵשם ָקָטן ִמֵשם   :ֹרֶשם, ֶשָּכְך ָהיּו כֹותְׁ

מּוֵאל, ֹנַח ִמָנחֹור, ָדן ִמָדִנֵּיאל, ָגד ִמַגִדיאֵ  עֹון  ּושְׁ  . לָגדֹול, ֵשם ִמִשמְׁ
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 .מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי  .8

ֵתי  " מֹאלֹו,    אֹוִתּיֹותַהּכֹוֵתב שְׁ שְׁ ינֹו ֵבין בִּ ימִּ ֵשם ֶאָחד, ֵבין  בשתי ידיו[השולט   ]רע"ב:  ֵבין בִּ ֵני  ֵבין    מִּ שְׁ מִּ

ּיֹותֵבין  ,  ֵשמֹות ָמנִּ ֵני ַסמְׁ שְׁ ָכל ָלשֹון,  מִּ שּום  בְׁ ּיֹות ֶאָלא מִּ ֵתי אֹותִּ בּו שְׁ ּיְׁ י יֹוֵסי: לֹא חִּ ם, ַחָּיב. ָאַמר ַרבִּ ,  ֹרשֶׁ

ָּכן, ֵליַדע ֵאיזֹו בֶ  שְׁ ֵשי ַהמִּ ין ַעל ַקרְׁ בִּ  ן זּוגֹו. ֶשָּכְך ָהיּו כֹותְׁ

 

 המסומנים בקו בלשונך.  המקריםהסבר את  (א

 תנא קמא ורבי יוסי.  במה נחלקוכתוב במילים שלך  (ב

 של רבי יוסי לדבריו.  טעמוהעתק את  (ג

 .  בספר]סימנים[ בשבת  קוויםשני צייר עמית  (ד

 ב האם עמית חייב או פטור, נמק תשובתך לפי הנלמד במשנה.  וכת

 

י: " .9 ם ָגדֹולָאַמר ַרבִּ ם ָקָטן ִמשֵׁ יֵאל. ָמִצינּו שֵׁ ַגדִּ ֵּיאל, ָגד מִּ ָדנִּ ָנחֹור, ָדן מִּ מּוֵאל, ֹנַח מִּ עֹון ּושְׁ מְׁ שִּ  , ֵשם מִּ

 הסבר את הביטוי "שם קטן משם גדול".  (א

 במשנה. כתוב את הדוגמאות שאמר רבי  (ב

 שמחדש רבי בדבריו על דברי תנא קמא במשנה?  העיקרוןמה  (ג

 

 המשנה   סיכום .10

ב יוסי  ורבי  תנא קמא  חייב משום  _______הגדרת מלאכת  נחלקו  או משום  אותיות    ______, האם 

לצורך    ______תלויה בשאלה מה הייתה מלאכת הכתיבה  . המחלוקת של תנא קמא ורבי יוסי  _______

ו את המשכן ידעו בדיוק היכן מקומו של כל קרש וקרש.  ק, כדי שכאשר יפר_________ המשכןסימון  

המשכן   קרשי  על  כותבים  היו  קמא  תנא  דעת  רושמים  ________לפי  היו  יוסי  רבי  דעת  ולפי   ,

קמא אין חייבים בשבת אלא על כתיבת אותיות ולא  על קרשי המשכן. לפי זה, לדעת תנא    __________

לו   סימן שאין  של  רישום  רב    _________על  לדעת  רושם.  מקובלת, משא"כ  הוא משום  יוסי, החיוב 

יש להם   כן  על דעת תנא קמא, שאין חיוב על כתיבת שתי אותיות אלא אם  _______ מוסיף במשנה 

והפסי__________ לכתוב מילה ______  ויש להם  , לכן התחיל  ק לאחר כתיבת ___ __________ 

    משמעות הרי זה חייב כמו שם משמעון ושמואל.

 

 

  

 

   

 גמת שאלת בגרות[ ותרגול מיטבי ]ד

 ( שבת, פרק י"ב, משנה" )משני שמות, בין  משם אחדשתי אותיות... בין  הכותב " (א

 .הסבר את המילים המודגשות בקו

 )שם(אמר רבי יוסי: לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם..." " (ב

 .על פי המשך המשנה, הסבר את הנימוק של רבי יוסי לדבריו

 .תבה רק טלשרה התכוונה לכתוב בשבת את השם של חברתה טליה, ולבסוף כ (ג

 .כתוב אם שרה חייבת או פטורה, ונמק את תשובתך על פי מה שלמדת במשנה

שתי אותיות, משמעות,  המילים להשלמה: כתיבת, כותב, סימנים, רושם, אותיות, במשכן, קרשי,  
 רבי, גדולה, משמעות. 
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 הכותב, וכתב שאינו מתקיים
 ד משנה  יבפרק   שבתמשנה 

 
המשנה שלפנינו היא המשך למשנה הקודמת מעוסקת בהגדרת מלאכת כותב, חומרי הכתיבה, מקום הכתיבה,  

צורת הכתיבה. ומוסיפה דין כללי במלאכות שבת: "בהעלם אחד". אין חייבים קרבן 'חטאת' אלא אם כן נעשתה  

 נעלם מאותו בן אדם שהיום שבת, הדבר נשכח ממנו.  –המלאכה כולה בשוגג. "העלם" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – משימה טרום לימוד 

 את המשימות הבאות:תלמיד יקר לפני לימוד המשנה השלם  

 קרא את המשנה והעתק לטבלה את לשון המשנה בהתאמה לנושא!  .1

 לשון המשנה המקרה  הנושא  

  ידיעה שהיום שבת  1

 

  חומרי הכתיבה  2

 

 

  מקום הכתיבה  3

 

 

 

 מתחת לחולקים.  ושני קוויםמתחת למקרה שיש בו מחלוקת,   מתח קובמשנה מובאת מחלוקת.  .2

 מלאכת כותב' בשבת.'עניין  במשנה ב התחדשו כללים ש שלושהכתוב  .3

 ציטוט המשנה 

ֵלם ֶאָחד ֶהעְׁ ֵתי אֹוִתּיֹות בְׁ  ַחָּיב.  –  ַהּכֹוֵתב שְׁ

ָכל   תֹום, ּובְׁ ַקנְׁ ַקנְׁ קֹומֹוס ּובְׁ ָרא, בְׁ ִסקְׁ ַסם, בְׁ יֹו, בְׁ ָּכַתב ִבדְׁ

 ָדָבר ֶשהּוא רֹוֵשם,  

ַעל שְׁ  ֵלי ָזִוּיֹות וְׁ ֵני ָכתְׁ ָקס,  ַעל שְׁ  ֵני לּוֵחי ִפנְׁ

ִגין ֶזה ִעם ֶזה ֵהן ֶנהְׁ  ַחָּיב.   –  וְׁ

ָשרֹו   ַחָּיב.   – ַהּכֹוֵתב ַעל בְׁ

ָשרֹו  ָסֵרט ַעל בְׁ  – ַהמְׁ

ַחֵּיב ַחָטאת,    ַרִבי ֱאִליֶעֶזר מְׁ

ַע ּפֹוֵטר  הֹושֻׁ ַרִבי יְׁ  . וְׁ
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 –  אוצר מילים

 הסבירו בקצרה את המילים הבאות: )העזרו בספר מעגלי המשנה, בפירוש המשנה(  .4

 _ _____________________________________________________________    - דיו (א

 ______________________________________________________________  -סם  (ב

 ___________________________________________________________   -סיקרא  (ג

 ____________________________________________________________  -  קומוס (ד

 __________________________________________________________  -קנקנתום  (ה

 ______________________________________________________  -שני כתלי זויות   (ו

 ___________________ ____________________________________  -שני לוחי פנקס  (ז

 ______________________________________________________   -הכותב על בשרו (ח

 _____________________________________________________   -המסרט על בשרו  (ט

  

 – מושגי תוכן

 הסבירו בקצרה את המושגים הבאים: )העזרו בספר מעגלי המשנה, בפירוש המשנה(  .5

 _________________________________________________________  -העלם אחד  (א

 ___________________________________________________   -כל דבר שהוא רושם  (ב

 ______________________________________________________   -נהגין זה עם זה (ג

 ____________  ________________________________________________ -חטאת  (ד

 

 –  מבנהמשימת 

 מבנה המשנה: מחלוקת + דין +דוגמא לדין  .6

 צבעו את חלקי המשנה לפי ההוראות הבאות:

 כתום בצבע  – טעם/  אדוםבצבע  - דין/  ירוקבצבע   -מקרה / כחולבצבע  - אומר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – פרשנות והיסק

ֵלם ֶאָחד " .7 ֶהעְׁ ּיֹות בְׁ ֵתי אֹותִּ  ַחָּיב".  –ַהּכֹוֵתב שְׁ

 שמבאר את המושג "בהעלם אחד".  כללמובא  'א משנה ו"במשנה שבת פרק י (א

 הכלל המבאר את המשנה שלנו.   והעתק אתעיין במשנה שם 

 המשנהציטוט לשון 

ֵלם ֶאָחד ֶהעְׁ ֵתי אֹוִתּיֹות בְׁ תֹום,    ַחָּיב. –  ַהּכֹוֵתב שְׁ ַקנְׁ ַקנְׁ קֹומֹוס ּובְׁ ָרא, בְׁ ִסקְׁ ַסם, בְׁ יֹו, בְׁ ָּכַתב ִבדְׁ

ִגין ֶזה ִעם ֶזה ֵהן ֶנהְׁ ָקס, וְׁ ֵני לּוֵחי ִפנְׁ ַעל שְׁ ֵלי ָזִוּיֹות וְׁ ֵני ָכתְׁ ָכל ָדָבר ֶשהּוא רֹוֵשם, ַעל שְׁ   – ּובְׁ

ָשרֹו  ָשרֹו   – ַחָּיב. ַהּכֹוֵתב ַעל בְׁ ָסֵרט ַעל בְׁ ַע ַר – ַחָּיב. ַהמְׁ הֹושֻׁ ַרִבי יְׁ ַחֵּיב ַחָטאת, וְׁ ִבי ֱאִליֶעֶזר מְׁ

 . ּפֹוֵטר
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שוב שכח    (ב דקות  כמה  נזכר ששבת, לאחר  מכן  אות אחת לאחר  וכתב  עמית שכח שהים שבת 

מחלוקת האם ידיעה על חלק ממעשה     עיין במשנה ו'שהיום שבת וכתב עוד אות. מה דינו ומדוע?  

 העבירה )כגון: כתיבת אות אחת( נחשבת בהעלם אחד או לא ]לא למבחן[ 

 

 

ָכל ָדָבר ֶשהּוא רֹוֵשםבמשנה שני כללים בעניין מלאכת כותב: " .8 ם ֶזה", "ּובְׁ ין ֶזה עִּ גִּ ֵהן ֶנהְׁ  ".וְׁ

 הסבר את שני הכללים בלשונך. (א

 העתק אותם לטבלה. במשנה מובאים דוגמאות לכל כלל.  (ב

ָכל ָדָבר ֶשהּוא רֹוֵשם  ם ֶזה  ּובְׁ ין ֶזה עִּ גִּ ֵהן ֶנהְׁ  וְׁ

 

 

 

 

 

 

 הוסיפו דוגמא נוספת משלכם לכל כלל!  (ג

 

 

 מחלוקת רבי אליעזר וחכמים .9

ָשרֹו " ָשרֹו ַחָּיב.   – ַהּכֹוֵתב ַעל בְׁ ָסֵרט ַעל בְׁ ַחֵּיב– ַהמְׁ יֶעֶזר מְׁ י ֱאלִּ ַע ּפֹוֵטר". ַרבִּ הֹושֻׁ י יְׁ ַרבִּ  ַחָטאת, וְׁ

 הסבר את המקרים המסומנים בקו, מה ההבדל בניהם?  (א

 הסבר מדוע נחלקו רבי אליעזר וחכמים רק במקרה השני? (ב

 

 

 

 שאלת בגרות[ אפשריות לגמת ותרגול מיטבי ]ד

 באיזה מקרה אדם יכתוב שתי אותיות בשבת ולא יהיה חייב 'קרבן חטאת' מהתורה? (א

 במשנה מובא הכלל: "ובכל דבר שהוא רושם"  (ב

 ( הסבר  את הכלל בלשונך.1

 ( כתוב דוגמאות לכלל זה מתוך המשנה 2

 במשנה מובא תנאי: "והן נהגין זה עם זה". (ג

 ( הסבר את התנאי בלשונך 1

 ( כתוב דוגמאות לתנאי זה מתוך המשנה. 2

 "המסרט על בשרו"  (ד

 ( הסבר את המקרה. 1

 ( מה הדין במקרה זה? 2

 
 



 אלאסף שובל / אמי"ת אלירזישיבת 

 הכותב, וכתב שאינו מתקיים
 ה משנה  יבפרק   שבתמשנה 

 
   –באופנים שונים של כתיבה שלא חייבים עליה מהתורה. "כתב ... בכל דבר שאינו מתקיים עוסקת המשנה 

לעיל   נזכר  כבר  השבת  במהלך  להתקיים  צריכה  שמלאכה  העיקרון  מלאכה    –פטור".  העושה  כל  הכלל:  "זה 

 חייב )משנה יב, א(.  – ומלאכתו מתקיימת בשבת 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – משימה טרום לימוד 

 תלמיד יקר לפני לימוד המשנה השלם את המשימות הבאות:

 קרא את המשנה וכתוב מהם הנושאים שעוסקת בהם המשנה.  .1

 במשנה מובאת מחלוקת תנאים. באיזה מקרה יש מחלוקת ומי החולקים?  .2

 

 ביאורי מילים 

 הבאות: )העזרו בספר מעגלי המשנה, בפירוש המשנה( הסבירו בקצרה את המילים   .3

 ________________________________________________________ ____  -משקין  (א

 ___________________________________________________________  -מי פירות   (ב

 ציטוט המשנה 

ֵמי ֵפרֹות,   ִקין, בְׁ ַמשְׁ  ָּכַתב בְׁ

ִרים,   ָרִכים, ַבֲאַבק ַהּסֹופְׁ  ַבֲאַבק דְׁ

ַקֵּים  ָכל ָדָבר ֶשֵאינֹו ִמתְׁ  ָּפטּור.    – ּובְׁ

קֹו,   ּפְׁ ַמרְׁ ִפיו ּובְׁ לֹו, בְׁ ַרגְׁ ַאַחר ָידֹו, בְׁ  לְׁ

ָתב,    ָּכַתב אֹות ַאַחת ָסמּוְך ִלכְׁ

ָתב,   ָתב ַעל ַגֵבי כְׁ  ּוכְׁ

"נִ  ֵני ַזיְׁ ָכַתב שְׁ ֹתב ֵחי"ת וְׁ ַּכֵּון ִלכְׁ  ין,  ִנתְׁ

ֶאָחד ַבּקֹוָרה,    ֶאָחד ָבָאֶרץ  וְׁ

ֵאין   ָקס וְׁ ֵני ַדֵּפי ִפנְׁ ֵלי ַהַבִית, ַעל שְׁ ֵני ָכתְׁ ָּכַתב ַעל שְׁ

ִגין ֶזה ִעם ֶזה  ָּפטּור.    – ֶנהְׁ

 –  ָּכַתב אֹות ַאַחת נֹוָטִריקֹון 

ן ְבֵתיָרא ַע בֶּ י ְיהֹושֻׁ ַחֵּיב,   ַרבִּ  מְׁ

ים ִרין   ַוֲחָכמִּ  . ּפֹוטְׁ

 

 

 

 



 אלאסף שובל / אמי"ת אלירזישיבת 

 _________________________________________________________  -אבק דרכים   (ג

 ________________________________________________________  -אבק סופרים  (ד

 ___________________________________________________________  -לאחר ידו (ה

 ____________ _____________________________________________  - קורה    / ארץ   (ו

 _________________________________________________________   -כתלי הבית  (ז

 ___________________________________________________________  -דפי פנקס (ח

 ___________________________________________________________  -נוטריקון   (ט

 

 

 –מושגי תוכן 

 : )העזרו בספר מעגלי המשנה, בפירוש המשנה( הבא  המושגהסבירו בקצרה את   .4

 _ _________________________________________________  -בשבת מלאכה המתקיימת

 כתבו דוגמאות לכלל זה מתוך המשניות במלאכת כותב. 

 דוגמאות ממשנה ה'  דוגמאות ממשנה ד' 

 

 

 

 

  

   – משימת מבנה 

 דין אומר + העתק בטבלה את מילות המשנה לפי מבנה: מקרה +  .5

 מקרה 

 העתק רק את המילה הפותחת והמסיימת 

 דין אומר

 

 רישא 
 

 

  

 

 מציעתא 
 

 

  

 
 

 סיפא

  

 

 

 

 

 

 

 

    -פרשנות והיסק 

 מקרים שונים במלאכת כותב .6

ַקֵּים... ָּכַתב " (א תְׁ ָכל ָדָבר ֶשֵאינֹו מִּ  ָּפטּור.   – ּובְׁ

 תוב שתי דוגמאות לכתיבה בדבר שאינו מתקיים מתוך המשנה. כ( 1

 ( הסבר את הטעם לדין. 2

קֹו... ַתב "ּכָ  (ב ּפְׁ ַמרְׁ יו ּובְׁ פִּ לֹו, בְׁ ַרגְׁ ַאַחר ָידֹו, בְׁ    "לְׁ



 אלאסף שובל / אמי"ת אלירזישיבת 

 דין. , והסבר את הטעם למקרים אילו כתוב מה הדין ב

ין" (ג "נִּ ֵני ַזיְׁ ָכַתב שְׁ ֹתב ֵחי"ת וְׁ כְׁ ַּכֵּון לִּ תְׁ ָתב, נִּ ָתב ַעל ַגֵבי כְׁ ָתב, ּוכְׁ כְׁ  ". ָּכַתב אֹות ַאַחת ָסמּוְך לִּ

 הטעם  הדין  הדגם את המקרה  

 ישרא___ 1
  

 אב  2

 ______   - ח 3

 

ֵלי "...  (ד ֵני ָכתְׁ ֶאָחד ַבּקֹוָרה, ָּכַתב ַעל שְׁ ם ֶזהֶאָחד ָבָאֶרץ וְׁ ין ֶזה עִּ גִּ ֵאין ֶנהְׁ ָקס וְׁ נְׁ ֵני ַדֵּפי פִּ ת, ַעל שְׁ  .  "ַהַביִּ

 הטעם  הדין  את המקרה  צייר 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 עיון משוה  .7

 במשניות ד' וה' מוזכרים שני מקרים לכאורה דומים.  

 הסבר מה ההבדל בניהם! 

 משנה ה'  משנה ד'

ָקס,   ֵני לּוֵחי ִפנְׁ ַעל שְׁ ֵלי ָזִוּיֹות וְׁ ֵני ָכתְׁ ַעל שְׁ

ִגין ֶזה ִעם ֶזה ֵהן ֶנהְׁ  ַחָּיב.   –  וְׁ

ָקס   ֵני ַדֵּפי ִפנְׁ ֵלי ַהַבִית, ַעל שְׁ ֵני ָכתְׁ ָּכַתב ַעל שְׁ

ִגין ֶזה ִעם ֶזה ֵאין ֶנהְׁ  ָּפטּור.    – וְׁ

 

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 

 



 אלאסף שובל / אמי"ת אלירזישיבת 

יקֹון אֹות ַאַחתָּכַתב " .8  ..." נֹוָטרִּ

 ________________________   -המקרההדגם את  (א

 השלם בטבלה, מה הדין ואת הטעם.  (ב

 הטעם הדין הדעות המקרה

 

 ָּכַתב אֹות ַאַחת 

יקֹון   נֹוָטרִּ

 

 

  

 

 

  

 

 

אליהו .9 צומ"ת  הרב מרדכי  ממכון  רוזן  ישראל  לשאלת הרב  בעט  השיב  בשבת  לכתוב  מותר  , האם 

שהדיו לשו מתנדף. ההיתר מיועד לאנשי צבא, לרופאים וד', שחייבים לכתוב במהלך השבת. עיקרי  

 תשובתו מבוססים על הנלמד במשניות העוסקות במלאכת כותב. 

 

 [ 168-167את תשובת הרב מרדכי אליהו ]מובא בסםר מעגלי המשנה עמוד  קרא

   -בקצרה   וסכם

 להתיר כתיבה בשבת בעט שהדיו שלו מתנדף.  רונותהעקא. מהם 

 הרב בתשבתו  מתבססב. על מה 

 שמעלה הרב בכלל: "כל שאין מלאכתו מתקיימת בשבת"  הספקג. מה 

 הלכה למעשה. מסקנתוד. מה 

 

 

 

 

 

 

 תרגול מיטבי ]דוגמת שאלת בגרות[ 

קין, במי פירות, באבק דרכים..." " (א  ) שבת, פרק י"ב, משנה ה) כתב בַמשְׁ

 .כתוב את הדין במקרים אלה, ונמק את הדין

 נוסח שאלת בגרות חורף תשע"ח  (ב

שהדיו  תשובה על השאלה של הרב ישראל רוזן המליץ הרב מרדכי אליהו לרופאים לכתוב בשבת בעט ב

 .מתנדפת מאליה לאחר זמן מה שבו

נאים שבהם תהיה כתיבה זו מותרת  .כתוב שני תְׁ
 קיץ תש"ף בגרות נוסח אחר  (ג

 בעט שהדיו שבו מתנדפת  , שיכתבו הרב מרדכי אליהו המליץ לאנשי צבא שאם יש "הכרח בכתיבה"

נאים  .מאליה לאחר זמן מה, והוסיף שני תְׁ

נאים  כתוב את שני  .שהוסיף הרב מרדכי אליהוהתְׁ

למדנו במשנה מספר עקרונות וכללים: הכותב בחומר שאינו מחזיק מעמד, או על דבר שהכתב  סיכומון: 

לא מחזיק מעמד עליו והכתב נמחק מאליו, או הכותב בדרך שאינה דרך כתיבה, או הכותב רק מאות 

 אינו מתחייב מדין תורה על כתיבה זו אלא מדרבנן. –אחת, או הכותב שתי אותיות שאינם נקראות יחד  

 


