בס"ד

שבת קד) :המשנה( עד קה) .סוף הפרק(
ביאורי מושגים
הקישוטים לאותיות  -ישנם כמה אותיות שהכותב ספר תורה או תפילין ומזוזות צריך לקשטם בתגים וכתרים:
ש,ע,ט,נ,ז,ג,ץ )ובר"ת שעטנז גץ(  -שלושה תגים.
י  -תג למעלה ולמטה משמאל.
ד,ק,ה,ב  -תג למעלה מצד שמאל) ,בב' יש גם קו מצד ימין למעלה(.
ח  -קו שעולה מהרגל השמאלית.
קישוטים אלו אינם פוסלים בדיעבד אבל יש להשלימם.
תגים החסרים בתפילין ומזוזות :למרות שבתפילין ומזוזות יש דרישה לכתוב את המילים כסדרן  -כיוון שבדיעבד
התגים לא פוסלים  -ניתן להשלים את התגים החסרים גם אם האותיות שאחרי התגים כבר כתובות!!!

משנה
הכותב שתי אותיות בשוגג:
לא נזכר באמצע הפעולה )'העלם אחד'(  -חייב.
נזכר באמצע הפעולה )שתי העלמות(  -ר"ג :חייב ,חכמים :פטור.

הכותב בכתב עמיד על משטח רציף  -חייב.

ר"ג וחכמים נחלקו האם הידיעה באמצע מחלקת
את הפעולה לשנים.

המשנה מתייחסת לשני דפים שלא ניתן לקרבם .אבל
אם כתב על שני דפים שניתן לחברם  -גם אם המרחק
ביניהם הוא של עשרות קילומטרים  -חייב.

הכותב בכתב שאינו עמיד  -פטור.
הכותב חלק על קרקע וחלק על קורה  -פטור.
הכותב על משטח לא רציף  -פטור.
הכותב בשינוי  -פטור.

ר' אליעזר חלק :המוסיף
אות לאות קיימת והאורג
חוט ליד חוט קיים  -חייב.

רב אשי :חכמים מודים
לר"א שהמוסיף אות
ובכך מסיים ספר או
חוט ומסיים בגד  -חייב.

הכותב אות אחת ליד אות קיימת  -פטור.
הכותב כתב על גבי כתב  -פטור.
המתכוון לכתוב 'ח' ויצאו לו בטעות שני 'ז'  -פטור.

ר' יהודה חלק :כתב על גבי כתב נחשב כתב  -שיטתו
של ר"י נאמרה בהקשר של סופר שכותב שם ה'
בקדושה על שם ה' סתמי.
ואם כתב גם את התגים של אותיות ה'ז'  -חייב.
ואם הפריד בכוונה 'ח' לשני 'ז' ותיקן בכך ספר  -חייב.

הכותב על בשרו  -חייב.
המסרט על בשרו  -ר"א :חייב ,חכמים :פטור.

הכותב אות ותג מעליה -
ר' יהושע בן בתירה :חייב ,חכמים :פטור.

היו כאלו שניסו להבריח מידע סודי ושרטו אותו על בשרם:
ר"א :התנהגות ה'מבריחים' היא נורמלית ,ולכן זה נחשב
כתיבה.
חכמים :זוהי התנהגות לא נורמלית ולכן אינה נחשבת
ככתיבה.
חז"ל מוסרים לנו שכבר בתורה ניתן למצוא שימוש בר"ת.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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