דיני שוני בכתיבת הגט
מקורות – )א( חק תוכות – גיטי כ" .תנו רבנ וכתב ,"...ספר התרומה סי' קט"ו; שבת
קד ,:רשב"א ד"ה מהא דאמרינ  ,ר" לז :בדפי הרי".
)ב( ירושלמי גיטי פ"ב ה"ג; תוספתא גיטי פ"ב ה"ו; רמב" הל' גירושי פ"ד ה"ז ,הל'
שבת פי"א הט"ז ו'מגיד משנה' על אתר; רמב" הל' גירושי פ"ד הל' י' י"א' ,אור זרוע'
ח"ב סי' תשט"ו' ,משכנות יעקב' אב העזר סי' כ"א; ראבי"ה סי' שצ"א ,רמ"א או"ח
ש"ו ,יא' ,מג אברה' על אתר.
)ג( כתיבה תמה – תוספות גיטי כ :ד"ה לא צריכא ,שולח ערו אורח חיי ל"ב ,כה;
ספר התרומה סי' קי"ג; רמב" הל' ספר תורה פ"י ה"א; ירושלמי מגילה פ"א ה"ט.
)ד( תגי ושרטוט – רמב" הל' ספר תורה פ"ז הל' ח ט; שבת קה .ורש"י על אתר;
ספר התרומה סי' קי"ב ,קי"ד; תוספות גיטי ו :ד"ה אמר רבי יצחק; שולח ערו אב
העזר קכ"ה ,י.
בשיעור בעניי כתיבת הגט 1עסקנו בסוגיות היסודיות בנושא זה :הגדרת כתב בגט,
תו השוואה לתחומי אחרי בהלכה ,והיחס בי כתיבה למחיקה במקרה של כתב על
גבי כתב .בשיעור זה נתייחס למספר סוגיות נוספות בדיני כתיבה בגט ,הנוגעות בעיקר
לצורת מעשה הכתיבה בגט ,ולצורתו של הכתב הנדרש.

חק תוכות
"˙"˜˜ÁÂ ‡ÏÂ – ·˙ÎÂ :Ô·¯ Â
)‚.(.Î ÔÈËÈ
מפשט הברייתא נראה שכל כתב שנוצר על ידי חקיקה במשטח הכתיבה עצמו ,ללא
חומר כתיבה נוס – איננו כתב .הגמרא מקשה על כ מברייתא אחרת ,המכשירה גט
שחרור של עבד שנכתב בדר של חקיקה על גבי טבלה .האמוראי מתרצי ,שקיי
חילוק בי סוגי שוני של חקיקה:

1
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"‡"˙ÂÎÈ¯È ˜Á„ ‡‰ ,˙ÂÎÂ˙ ˜Á„ ‡‰ ,‡È˘˜ ‡Ï :¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ‡ÏÂÚ ¯Ó
)˘.(Ì
במקרה שהאד חקק את צורת האות עצמה על גבי משטח מסוי ,החקיקה כשרה.
חקיקה כזו מכונה "חק יריכות" .לעומת זאת ,א האד חקק באזור שמסביב לצורת
האות ,כ שממילא נותרה צורת האות בולטת על גבי המשטח – זהו "חק תוכות",
וכתיבה כזו פסולה בגט.
בעל ספר התרומה הבי  ,שחילוק זה של הגמרא משמעותי לא רק במקרה של
חקיקה במשטח הכתיבה עצמו ,אלא ג במקרה של כתיבה בחומר כתיבה ,כגו דיו.2
לפי בעל התרומה ,אנו למדי מהגמרא שיש לכתוב את האות במישרי  ,ולא על ידי
מחיקה או סילוק של משהו אחר מסביב לאות .מכא הוא מסיק למקרה שנפלה טיפת
דיו על האות:
"ÍÂ˙· Â‡ ,·˙Î·˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÔÓ ˙Á‡ ÏÏÁ ÍÂ˙· ÒÂÓÏÂ˜‰ ÔÓ ÂÈ„ ˙ÙË ‰ÏÙ˘ ÌÈÓÚÙÂ
‰ÙË‰ ˜ÁÓ ÔÎ È¯Á‡Â ,‰ÈÏÚ ‰Ó˘ ‰˙Ú ÔÈ‡˘ ˙¯Á‡ ÏÏÁ ÍÂ˙· Â‡ ,‡"Ù ‰˘ÚÂ ˙"È· ÏÏÁ
"ÏÂÒÙÂ ,‰ÎÂ˙ ˙˜ÈÁÓ È„È ÏÚ ˙Â‡‰ ‰˘Ú˘ ,˙ÂÎÂ˙ ˜Á ‰Ê – ˙Â‡‰ ÍÂ˙Ó
).(Â"Ë˜ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ
א טיפת הדיו שינתה באופ מהותי את צורת האות ,והפכה אותה לאות אחרת או
לצורה כלשהי שאיננה משמרת את צורת האות המקורית – אי לה תקנה על ידי
מחיקת כת הדיו .מחיקה כזו נחשבת לחק תוכות ,והיא פסולה על פי הגמרא
בסוגייתנו .רק במקרה שנפלה שעווה וכדו' על האות וכיסתה אותה ,אפשר להקל
בהסרת השעווה מעל גבי האות ,כיוו שהיא אינה נחשבת כמבטלת את האות אלא
כמכסה אותה בלבד.3
הגמרא במסכת שבת עוסקת בגדרי מלאכת כותב .כידוע ,כדי להתחייב משו
כותב בשבת יש לכתוב שתי אותיות .הברייתא שמביאה הגמרא מחדשת ,שאפשר
להתחייב אפילו על הגהת אות אחת:

2
3

כ הבינו ג ראשוני אחרי ,כגו הרא"ש בסוגייתנו )סי' י"ט( והראשוני על הסוגיה בשבת קד – :עיי
להל .
עיי בבה"ל סי' ש"מ ד"ה שעל הקל ,המביא מחלוקת אחרוני בשאלה הא הסרת השעווה בשבת
נחשבת מוחק על מנת לכתוב ,או שזו הסרת כיסוי בלבד.
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"˙‡...·ÈÈÁ – ˙Á‡ ˙Â‡ ‰È‚‰ :
‡"ÔÈÈÈÊ È˘ Â‡˘ÚÂ ˙"ÈÁ Ï˘ Â‚‚Ï ÂÏË˘ ÔÂ‚Î ?ÔÈ˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ :˙˘˘ ·¯ ¯Ó
)˘·˙ ˜„.(:
לפי פירושו של רב ששת ,מדובר במקרה שבו הגהת האות הובילה ליצירת של שתי
אותיות .האות חי"ת הייתה כבר כתובה ,והאד מחק את גגה של החי"ת ,ועל ידי כ
יצר שתי אותיות זי" זו אחר זו.
לכאורה יש במחיקת הגג משו חק תוכות ,שהרי שתי האותיות לא נוצרו על ידי
מעשה כתיבה ישיר ,אלא על ידי סילוק של דבר שהיה כתוב מסביב לה  .הא נית
להתחייב בשבת על חק תוכות? הראשוני על אתר נחלקו בשאלה זו .הרשב"א )ד"ה
מהא דאמרינ ( סבר שחק תוכות איננו מעשה כתיבה המחייב בשבת .לאור הנחה זו
הוא הוכרח לומר ,שהסרת הגג של האות חי"ת איננו נחשב לחק תוכות ,אלא זוהי רק
הפרדה של שתי אותיות דבוקות.
ראשוני אחרי חלקו על הרשב"א ,וסברו שמחיקת הגג נחשבת לחק תוכות .א
על פי כ נית לחייב על כ בשבת ,כיוו שלעניי מלאכת כותב בשבת יש חיוב ג על
חק תוכות .זוהי דעת הר" על אתר )לז :בדפי הרי" ד"ה גרסינ ( ,שציטטנו בשיעורי
הקודמי .4כ סבר ג בעל התרומה ,שבדבריו מבואר יסוד ההבדל בי שבת לתחומי
אחרי בהלכה:
"‡„ÈÙ˜ ÔÈ‡ – ˙ÂÈ˙Â‡ ˙Â˘ÚÏ ÔÈÂÎ˙Ó˘ ÔÂÈÎÂ ,˙·˘„ ÈÏÈÓ ‡ÈÏ˙ ˙·˘ÁÓ ˙Î‡ÏÓ· Ì˙‰
·‡"ÂÈ˘ÚÓ È„È ÏÚÂ ÂÈ‰È Â„È ÏÚ˘ ˜¯ ,Â˘Ú ÔÈÚ ‰ÊÈ
).(Â"Ë˜ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ
חק תוכות איננו נחשב למעשה כתיבה .לכ  ,בתחומי שבה יש חשיבות לקיומו של
מעשה כתיבה – כגו גט וסת" – חק תוכות פסול .לעומת זאת ,בשבת אי צור
במעשה כתיבה ,אלא בקיומו של כתב – תוצאת הכתיבה .די "מלאכת מחשבת" קובע
שאפשר להתחייב על כל מעשה שהוביל ליצירת כתב ,ובלבד שהמעשה היה מתוכנ ,
ומחשבתו של האד אכ התקיימה .5התרומה ממשי ומבאר שכ היה המצב ג

4
5
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בדר כלל השימוש במושג "מלאכת מחשבת" בא להקל ,ולהוסי תנאי לחיוב מלבד המעשה עצמו ,כגו
כוונה ,צריכה לגופה וכדו' )עיי ב"ק כו :וכריתות יט .(:לעומת זאת ,כא ספר התרומה מייש את די
"מלאכת מחשבת" לחומרא ,ומחייב את האד על פי מחשבתו ,א על פי שהמעשה לא היה מעשה
כתיבה רגיל .דבר דומה מצאנו בב"ק ס .בעניי זורה ורוח מסייעתו ,וכ בזבחי מז. .
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במלאכת המשכ  :העוסקי במלאכה היו מעונייני בכ שיהיו אותיות כתובות על
קרשי המשכ  ,א לא הקפידו על האופ שבו אותיות אלה נוצרו.
כאמור ,הרשב"א סבר שאי בעיה של חק תוכות במקרה שמחק את גגה של האות
חי"ת .מסתבר שג לדעת הרשב"א אי צור דווקא במעשה כתיבה כדי להתחייב
משו מלאכת כותב .משו כ אפשר להתחייב ג על הסרת הגג מהאות חי"ת ,א
שבוודאי אי זה מעשה כתיבה .אול ,אי אפשר להתחייב על יצירת אותיות הנחשבות
ל'חק תוכות' ,כיוו שה אינ מוגדרות ככתב .לכ  ,אילו היינו סוברי שהסרת הגג
נחשבת לחק תוכות )כפי שסברו הר" ובעל התרומה( – לא היה חיוב על יצירת
בשבת.
נית להעלות הבנות שונות ביחס להיק שיטת הרשב"א .ייתכ שחידושו של
הרשב"א הוא נקודתי לאות חי"ת .לדעת הרשב"א האות חי"ת מלכתחילה נחשבת
כשתי אותיות זי" מחוברות .כיוו שכ ,הסרת הגג נחשבת רק כהפרדת שתי אותיות
שהיו קיימות מלכתחילה ,וה לא נוצרו בדר של חק תוכות.
לפי הבנה זו יש מקו לחלק בי צורות שונות של האות חי"ת .מסתבר לומר,
שהרשב"א דיבר דווקא במקרה שניכר לעי עוד לפני המחיקה שהאות מורכבת משני
אגפי נפרדי ,המחוברי ביניה על ידי הגג .במקרה אחר ,שבו הגג הוא חלק בלתי
נפרד מצורת האות – קשה להניח שמחיקת הגג איננה נחשבת לחק תוכות .הבנה זו
בשיטת הרשב"א משתמעת ג בתשובותיו )ח"א סי' תרי"א( ,ש הוא מחלק בי מקרה
שצורת האות הייתה ניכרת לפני חיבור האותיות לבי מקרה שצורת האות לא הייתה
ניכרת.6
לחלופי נית להבי שחידושו של הרשב"א איננו מצומצ לאות חי"ת ,אלא זהו
חידוש עקרוני יותר .לדעת הרשב"א ,די חק תוכות נאמר רק במקרה המקורי של
הגמרא בסוגייתנו – חקיקה מסביב לאות .במקרה כזה מעול לא התבצעה פעולה
ישירה על גבי האות עצמה אלא רק מסביבה ,ולכ אי כא כתב .לעומת זאת ,במקרה
של הגמרא במסכת שבת ,האות חי"ת נכתבה בעבר על ידי מעשה כתיבה ישיר,
בקולמוס ובדיו .כיוו שכ ,אי כא בעיה של חק תוכות ,והאות הזו מוגדרת ככתב .ג
א בשלב מאוחר יותר יסירו חלקי ממנה – היא עדיי תהיה מוגדרת ככתב ,ולא

6

דבריו הובאו ג בבית יוס או"ח סי' לב .כמו כ עיי ברא"ש על אתר סי' י"ט המחלק בי טיפת דיו
המחברת שתי אותיות לבי טיפת דיו שנפלה לתו האות ואינה ניכרת.
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תאבד את מעמדה .כיוו זה משתמע מהמש דבריו של הרשב"א ,שבה הוא מייש
את דינו למקרי נוספי ,כגו הפיכת דל"ת לרי"ש והסרת כת דיו מסביב לאות.

סוגיית הירושלמי
הירושלמי על אתר מפרט דיני נוספי הנוגעי לצורת הכתיבה .בי השאר עוסק
הירושלמי בכתיבה על ידי טפטו נקודות דיו:
",˙Â„Â˜‰ ˙‡ ·¯ÈÚ ‡Ï˘ – ¯Ó‡ „Á ,‰È˙Ó È·¯Â ÌÂÏ˘ ¯· Ô„ÂÈ È·¯ .ÛÈËÓ‰ ‡Ï – ·˙Î
"˙Â„Â˜‰ ˙‡ ·¯ÈÚ ÂÏÈÙ‡ – ¯Ó‡ ‰¯ÁÂ
).(‚"‰ ·"Ù ÔÈËÈ‚ ÈÓÏ˘Â¯È
הטפטו המקורי יצר כתב מקוטע ,נקודות נקודות .האמוראי נחלקו הא אפשר
להכשיר את הכתב הזה על ידי עירוב הנקודות וחיבור זו לזו .לפי דעה אחת ,עירוב
הנקודות מכשיר את הכתב .דעה זו סוברת שהבעיה במטי היא בצורת הכתב ,שהוא
כתב מקוטע ,ועירוב הנקודות פותר את הבעיה זו .דעה אחרת סוברת שג לאחר
עירוב הנקודות הכתב עדיי פסול .לפי דעה זו מסתבר שהפסול הוא במעשה הכתיבה,
ולכ ג עירוב הנקודות לאחר מכ איננו מכשיר את הכתב ,שנוצר מראשיתו בפסול.7
עניי נוס שבו עוסק הירושלמי בהמש הסוגיה הוא קריעה ורישו:
""ÏÂÒÙ – ·˙Î ˙È·˙Î ¯ÂÚ‰ ÏÚ Ì˘Â¯‰ .¯˘Î – ·˙Î ˙È·˙Î ¯ÂÚ‰ ÏÚ Ú¯Â˜‰
)˘.(Ì
הירושלמי מכשיר כתב שנוצר על ידי קריעה ,א פוסל כתב שנוצר על ידי רישו,
דהיינו שריטה קלה שאיננה חודרת עד לצידו השני של העור .ג בתוספתא מופיעה
ברייתא העוסקת בקריעה ורישו ,א ש הגרסה היא הפוכה:
""¯˘Î – ·˙Î ˙È·˙Î ¯ÂÚ‰ ÏÚ Ì˘Â¯‰ ,ÏÂÒÙ – ·˙Î ˙È·˙Î ¯ÂÚ‰ ÏÚ Ú¯˜Ó‰
)˙.(Â"‰ ·"Ù ÔÈËÈ‚ ‡˙ÙÒÂ

7

כ נראה מדברי הרשב"א בשו"ת המיוחסות לרמב" סי' קכ"ב .לעומת זאת ,מהרמב" והמיוחס לריטב"א
כ :ד"ה לא צריכא נראה שג לאחר שעירב את הנקודות יש בעיה בצורת הכתב ,ואפילו מי שמכשיר זאת
בגט יפסול כתב כזה לספר תורה .סוגיית הירושלמי הזו מופיעה ג במסכת שבת )פי"ב ה"ד( ,והמחלוקת
שעליה הצבענו עולה ג מפירושיה השוני של הפני משה )ד"ה אמר מר( וקרב העדה )ד"ה אפילו
עירב( ש .ועיי ג בערו השולח אבה"ע קכ"ה ,י הכותב שיש מחלוקת בי הירושלמי והבבלי ,ולכ לא
הביאו הפוסקי את סוגיית הירושלמי להלכה.
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מסתבר שהתוספתא פוסלת כתב שנוצר על ידי קריעה ,כיוו שמעשה הקריעה איננו
נחשב לכתיבה .חיסרו זה במעשה הכתיבה איננו קיי ברישו ,ולכ התוספתא
מכשירה כתב שנוצר בדר זו .הירושלמי ,לעומת זאת ,לא סבר שקיי חיסרו במעשה
הכתיבה בדר של קריעה .הירושלמי פוסל רישו כיוו שלדעתו תוצאת הרישו איננה
משמעותית דיה ,והיא אינה יכולה להיחשב לכתב.
הרמב" התייחס למקרי של קורע ורוש ,ה בהלכות גירושי וה בהלכות שבת.
בהלכות גירושי )פ"ד ה"ז( הוא מכשיר גט שנכתב בשני האופני ,ה בקריעה וה
ברישו .בהלכות שבת )פי"א הט"ז( ,לעומת זאת ,הוא מאמ את שיטת הירושלמי,
ופוסק שהקורע בשבת כתבנית כתב חייב ,ואילו הרוש פטור.
ה'מגיד משנה' בהלכות גירושי מבאר ,שהחילוק של הרמב" נובע משיטתו בעניי
כתיבה על גבי דבר של קיימא .כפי שראינו בשיעור בעניי כתיבת הגט ,8הרמב" חילק
בי גט לשבת בעניי כתיבה על גבי דבר המתקיי .בהלכות גירושי פסק הרמב"
שאפשר לכתוב על גבי דבר שאינו מתקיי ,ובלבד שיכתוב בחומר המתקיי .בהלכות
שבת ,לעומת זאת ,פסק הרמב" שג הכותב על גבי דבר שאינו מתקיי פטור.
בשיעור הנ"ל ביארנו שלדעת הרמב" כתב על גבי דבר שאינו מתקיי מוגדר ככתב
לעניי גט ,א הוא אינו מקיי את הדרישה למלאכת מחשבת ,ולכ בשבת פטורי על
כתיבתו.
ה'מגיד משנה' מסביר ,שרישו הוא כעי כתיבה על גבי דבר שאינו מתקיי.
הרישו מצד עצמו נחשב לכתב ,א לאחר זמ כתב זה נעל ,והעור חוזר לקדמותו.
ה'מגיד משנה' מבי שרישו איננו נחשב לדבר שאינו מתקיי מצד עצמו ,אלא רק
תכונותיו של המשטח שעליו הוא נכתב – העור ,ה הגורמות לו להיעל לאחר זמ .
משו כ רישו על גבי עור כשר לגט ,א אי עליו חיוב בהלכות שבת .9על כל פני,
בירושלמי ובתוספתא אי מקור לחילוק בי התחומי השוני ,ומסתבר שיש מחלוקת
ביניה בענייני אלה.

כתב שאינו ברור
הרמב" דורש לכתוב את הגט באופ ברור ומבואר היטב:

8
9

לעיל עמ' .85
זאת בשונה מהכותב על בשרו שחייב ,כיוו שהבשר עצמו איננו גור לכתב להימחק אלא גור חיצוני –
חו הגו.
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"ÌÈË˜‰ ÂÚ„È˘ „Ú ,Â· ·Â˙ÎÈ˘ ·˙Î‰ Â˙Â‡· ·ËÈ‰ ¯‡Â·Ó ·˙Î‰ Â˙Â‡ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ ÔÎÂ
.‰˙˘Ó ÔÈÚ‰ ‡ˆÓÂ ,˙Â‡Ï ˙Â‡ ‰Ó„˙ ‡Ó˘ ,Ï·ÏÂ·ÓÂ Ì˜ÂÚÓ ·˙Î ‰È‰È ‡ÏÂ ...Â˙Â¯˜Ï
‡¯˜È˘ ¯˘Ù‡˘ „Ú ÏÂ·Ï· Â‡ ÌÂ˜ÈÚ Â·˙Î· ‰È‰˘ Â‡ ,ÌÈÈÚ È˘ ˙ÂÚÓ˘Ó Â· ‰È‰
"ÏÂÒÙ ‰Ê È¯‰ – ÔÈ˘Â¯È‚ ÚÓ˘Ó Â· ˘ÈÂ ,ÔÈ˘Â¯È‚‰ ÔÈÚÏ ‡¯˜Â ÏÈ‡Â‰ ,¯Á‡ ÔÈÚ ÂÓÓ
)¯.(‡"È-'È 'Ï‰ „"Ù ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰ Ì"·Ó
הרמב" פוסק שגט שנכתב בצורה דו משמעית או בלתי ברורה – פסול מדרבנ  .אול,
הנימוק שמביא הרמב" לדי זה הוא נימוק להכשיר את הגט – כיוו שעל כל פני יש
בגט זה משמעות של גירושי  .מסתבר שלפי הגרסה שלפנינו ,הנימוק שכותב הרמב"
איננו בא לבאר את טע הפסול ,אלא להסביר מדוע הפסול הוא רק מדרבנ ולא
מדאורייתא.
ה'אור זרוע' התקשה בפירוש זה לדברי הרמב" .משו כ הוא הציע גרסה שונה:
"ÔÈÚÏ ‡¯˜Â ÏÈ‡Â‰' :˙ÂÈ‰Ï ÍÎ ˘È˘ ¯Â·Ò È‡ ÍÎÂ ,‡Â‰ ¯ÙÂÒ ˙ÂÚË˘ ÈÈÚ· ‰‡¯Â
‡"'ÏÂÒÙ ‰Ê È¯‰ – ÔÈ˘Â¯È‚ ÚÓ˘Ó Â· ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,¯Á
)‡.(Â"Ë˘˙ 'ÈÒ ·"Á ÚÂ¯Ê ¯Â
לפי ה'אור זרוע' ,הנימוק לפסול הוא העובדה שהגט איננו חד משמעי ,א על פי
שבאופ כללי יש בו משמעות של גירושי  .יש לברר הא הצור בבהירות הוא די
בסיסי בהגדרת כתיבה בכל התורה כולה ,או שזהו די מיוחד הנובע מכ שהגט צרי
להיות "ספר כריתות".
ה'אור זרוע' ש עוסק בגט שנכתב ב"כתיבה דקה" ,דהיינו מעי כתב יד שלנו.
לדעת ה'אור זרוע' כתיבה דקה איננה נחשבת לכתב ,ולכ גט שנכתב בכתיבה דקה –
פסול .נראה שלדעת ה'אור זרוע' החיסרו בכתיבה דקה איננו ממוקד בהלכות גיטי ,
אלא זהו חיסרו יסודי בהגדרת כתב בכל התורה כולה .מתו הנחה זו מסיק ה'אור
זרוע' שכתיבה דקה איננה נחשבת לכתב ג בתחומי אחרי בהלכה ,כגו לעניי חיוב
בשרטוט.10
ה'אור זרוע' הביא ראיה לשיטתו מהרמב" שציטטנו לעיל .לטענתו ,א הרמב"
פוסל גט שנכתב בכתב מעוק ומבולבל – כל שכ שיש לפסול גט שנכתב בכתיבה
דקה ,שצורתה שונה לחלוטי מכתב רגיל.

10

בעניי חובת שרטוט עיי להל בשיעור זה.
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ראייתו של ה'אור זרוע' בעייתית ,מכמה בחינות .ראשית ,הרמב" מזכיר את
הפסול של כתב מעוק ומבולבל רק בהלכות גירושי  .כפי שציינו ,לא ברור הא לדעת
הרמב" זהו פסול כללי בכל מקו שיש בו צור בכתיבה ,או שזהו די מיוחד בגט,
מכוח הכתוב "ספר כריתות" .יתרה מזאת ,א בהלכות גירושי הרמב" איננו פוסל את
הגט מדאורייתא ,אלא מדרבנ בלבד .לא ברור ,א כ  ,כיצד יכול ה'אור זרוע' ללמוד
מכא די יסודי בהגדרת כתב בכל התורה כולה.
שנית ,הרמב" מתייחס בדבריו לשני מקרי – כתב דו משמעי ,וכתב מעוק
ובלתי ברור .העובדה שהרמב" איחד את שני המקרי בהלכה אחת מלמדת שקיי
מכנה משות ביניה .כמו במקרה של כתב דו משמעי ,ג במקרה של כתב מעוק
ובלתי ברור ,חוסר הבהירות ממוקד בתוכ הגט ,ולא בצורת האותיות .מכא אפשר
להסיק שא תוכ הגט מוב  ,והוא איננו משתמע לשתי פני – הגט כשר ,ג א
צורת הכתב עקומה ובלתי שגרתית ,כמו בכתיבה דקה .זאת בשונה מהבנת ה'אור
זרוע' ,שכתיבה דקה פסולה כיוו שצורת האותיות עקומה ומשונה.
יש לציי  ,שה'משכנות יעקב' )אב העזר סי' כ"א( פסק להלכה כדעת ה'אור זרוע'
שכתיבה דקה פסולה בגט .אול ,לדעתו אי זה די בכל התורה כולה ,אלא בגט בלבד.
בשאר תחומי ההלכה כתיבה דקה מוגדרת ככתב ,ורק בגט קיימת דרישה גבוהה יותר,
מדי "ספר" .ה'משכנות יעקב' מתבסס על סוגיה במסכת סוטה ,שממנה משתמע
שמעיקר הדי גט שווה לספר תורה לכל דיניו ,והוא שונה מספר תורה רק בכ שאי
צור לכתוב אותו דווקא על קל .זאת בשונה מסוגייתנו )כא ,(:שממנה נראה שלדעת
חכמי גט איננו נחשב לספר ,והכתוב "ספר" נדרש לספירת דברי בעלמא.
כאמור ,הדי שחידש ה'אור זרוע' איננו מתייחס לתוכ הכתב ,אלא לצורת האות.
ה'אור זרוע' סבר שכדי להיחשב לכתב ,האותיות צריכות להיכתב בצורה ישרה
ושגרתית .מי שהרחיק לכת במיוחד בכיוו זה היה הראבי"ה .לדעת הראבי"ה,
מדאורייתא רק כתב אשורי נחשב לכתב .הוא מייש זאת בהלכות שבת ,וטוע שמי
שכותב בשבת שתי אותיות בכתב אחר – פטור מדאורייתא .על פי זה הוא מבאר גמרא
במסכת בבא קמא )פ ,(:המתירה לומר לגוי לכתוב בשבת שטר מכירה של בית באר
ישראל ,כאשר הדבר נחו משו מצוות יישוב אר ישראל:
":˜ÈÒÓÂ ,˙·˘· ÂÏÈÙ‡Â (‰¯ÈÎÓ ¯Ë˘=) ÂÂ‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙ÂÎ :‰·Â¯Ó ˜¯Ù· ‡·¯ ¯Ó‡„ ‡‰Â
·‡,‡Â‰ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‡¯ÂÒ‡ ‡Â‰‰„ ,˘„Â˜‰ ÔÂ˘ÏÂ ˙È¯Â˘‡ ·˙Î· Â‡Ï ,‰˘ÂÚÂ ÈÂ‚Ï ¯ÓÂ
‡"Ô·¯„Ó ‡Ï‡ ¯ÂÒ‡ ÂÈ‡˘ ,˙ÂÓÂ‡ ¯‡˘ Ï˘ ÔÙÂ‚· ‡Ï
)¯‡·.(‡"ˆ˘ 'ÈÒ ‰"È
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שיטתו של הראבי"ה היא ללא ספק מחודשת ביותר .הדעה המקובלת בפוסקי היא
שחייבי על שתי אותיות מכל כתב שהוא .הראבי"ה חלק על כ ,ומדבריו משתמע
שהמחלוקת איננה רק בהלכות שבת ,אלא לדעתו בכל התורה כולה דווקא כתב אשורי
נחשב לכתב .מסתבר ,א כ  ,שלדעת הראבי"ה ג גט שנכתב בכתב שאיננו אשורי
יהיה פסול ,א לא מדי "ספר" ,אלא מחמת הגדרת כתב בכל התורה .לפי הראבי"ה,
דיני הכתיבה בתורה אינ עוסקי רק בתוכ הכתב ובמעשה הכתיבה ,אלא ג
מגדירי בצורה מדויקת את צורת האותיות.
הרמ"א בהלכות שבת )אורח חיי ש"ו ,יא( מביא להלכה את שיטת הראבי"ה,
שלפיה אי איסור תורה בכתב שאיננו אשורי .האחרוני תמהו על כ שהרמ"א אימ
להלכה שיטה חריגה זו .המג אברה )ש"מ ס"ק י( הציע הצעת פשרה :כאשר כותבי
בשפה העברית ,יש צור לכתוב בכתב אשורי דווקא .כיוו שכ ,הכותב בעברית בכתב
אחר – פטור ,ובכלל זה ג המקרה של כתיבה דקה שבו עסק ה'אור זרוע' .לעומת
זאת ,הכותב בשפה אחרת חייב ג בכתב שאיננו כתב אשורי ,א זהו הכתב המתאי
לאותה השפה .לפי המג אברה לא קיימת דרישה מוגדרת לצורת האות ,א חייבת
להיות התאמה בי השפה לבי צורת הכתב.11

כתיבה תמה
הגמרא במסכת מנחות )לד (.קובעת שהאותיות בתפילי צריכות להיות מוקפות גוויל
מארבע רוחותיה  .התוספות בסוגייתנו מתלבטי הא דרישה זו קיימת ג בגט.
בסופו של דבר מכריע ר"י שאי צור במוק גוויל בגט ,וזהו די מיוחד בסת":
"˙ÂÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ· ‡˜Â„„ ,¯È˘Î‰Ï ‰È‡¯ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡„ È"¯Ï ‰‡¯ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
·– 'Ì˙·˙ÎÂ' Â‰· ·È˙Î„ ÌÂ˘Ó ,ıÓÂ˜‰ ˜¯Ù· ¯Ó‡„Î ,ÏÈÂ‚ ˙ÂÙ˜ÂÓ ˙ÂÈ˙Â‡‰ Â‰È˘ ÔÈÚ
"‡„ÈÙ˜ ‡ÎÈÏ Ë‚· Ï·‡ ,‰Ó˙ ‰·È˙Î
)˙.(‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï ‰"„ :Î ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ
ר"י מסביר ,שהמקור לדי מוק גוויל בסת" הוא בדרשה" :וכתבת" – כתיבה תמה.
דרישה זו איננה חלק מההגדרה הבסיסית של כתב בכל התורה ,ולכ בתחומי אחרי
האותיות נחשבות לכתב ג כאשר ה נוגעות זו בזו .התוספות כא מניחי שגט איננו

11

עיי בבית יוס אבה"ע קכ"ו ד"ה ועוד אני אומר ,שכתב הדומה לאשורי א אינו כתיקו אשורי פסול,
ואילו כתב שאינו דומה כלל לאשורי כשר.
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דומה בדיניו לספר תורה ,והכתוב "ספר" נדרש לספירת דברי ,שלא כדעת ה'משכנות
יעקב' שהזכרנו לעיל.12
המחבר בהלכות תפילי עוסק בדי של תיקו טעויות בתפילי  ,לאחר שכבר המשי
הסופר לכתוב את האותיות הבאות .מתו דבריו ש נית לדייק מהי דעתו בעניי די
'מוק גוויל' .המחבר ש מחלק בי שני מקרי שוני:
"‚‚· Û"Ï‡‰ Ï‚¯ Ú‚ ÔÂ‚Î ,‰ÈÏÚ ‰˙¯Âˆ ÔÈ‡Â ‰˜˙Î ‡Ï˘ ‰·Â˙Î ‡È‰˘ ˙Â‡ ÏÎ
„È¯Ù‰Ï Ï·‡ .ÔÈÏÂÒÙÂ ,Ô¯„ÒÎ ‡Ï˘ ÈÂ‰ – Ì˜˙Â ¯ÊÁ ÂÈÙÏ ·˙Î˘ ¯Á‡Â ...Û"Ï‡‰
,‰ÈÏÚ ‰˙¯Âˆ ˙Â‡‰˘ ÔÂÈÎ„ ,ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ Ì‰ÈÙÏ ·˙Î˘ ¯Á‡ ˙Â˜Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰
"·˙ÂÎÎ ÈÂ‰ ‡Ï – ‰˙¯È·ÁÓ ‰„È¯ÙÓ˘Î
)˘.(‰Î ,·"Ï Á"Â‡ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ
הבסיס להלכה זו הוא הדי הקובע שיש לכתוב את הפרשיות בתפילי כסדר  .כיוו
שכ ,א הסופר חזר ותיק אות מסוימת לאחר שכבר כתב את האותיות שלאחריה –
נחשב הדבר כאילו כתב את האות המוקדמת מאוחר יותר ,ואי זה 'כסדר ' .אול,
בעיה זו קיימת דווקא במקרה שהתיקו הוא שיצר את האות ,ולפני כ לא הייתה צורת
אות עליה .במקרה אחר ,שבו שתי אותיות נדבקו זו לזו א שמרו על צורת – אי
בעיה לחזור אחורה ולהפריד את האותיות .הפרדה זו אינה נחשבת ככתיבה מחודשת
של האותיות ,ולכ ה נחשבות עדיי כאותיות שנכתבו כסדר .13
המחבר מניח שאותיות הדבוקות זו לזו מוגדרות באופ בסיסי ככתב .הצור
להפריד נובע כנראה מהדרישה המיוחדת הקיימת בהלכות סת" – כתיבה תמה .לפני
שהאותיות הופרדו לא הייתה כא כתיבה תמה ,והייתה חובה לחזור ולהפריד  .א
בשאר תחומי התורה אותיות כאלה נחשבות לכתב ,ולכ אי כא בעיה של 'שלא
כסדר ' .זוהי כנראה ג הסיבה לכ שאי בהפרדת האותיות משו חק תוכות ,כיוו
שההפרדה אינה יוצרת את האותיות אלא רק הופכת את הכתב ל'כתיבה תמה' .בכ
צועד המחבר בדרכ של התוספות ,הסוברי שהצור במוק גוויל נובע מדי כתיבה
תמה ,ובגט אי צור בכ.

12
13

לפי הבנה זו מסתבר שיהיה די בהיק גוויל כחוט השערה .לעומת זאת ,אילו היינו סוברי שדי מוק
גוויל הוא חלק מצורת האות ,סביר להניח שהיינו דורשי היק ניכר יותר.
חילוק זה מופיע בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תרי"א .הרשב"א ש מחלק ג בי אותיות שנדבקו לפני
שנגמרה צורת האות או אחרי – עיי"ש.
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נית לחלוק על המחבר משני כיווני .בכיוו אחד אפשר לחלוק על ההנחה
היסודית המשותפת למחבר ולתוספות ,ולטעו שמוק גוויל הוא די בסיסי בהגדרת
כתב .כ אמנ סבר בעל התרומה:
"˙Â‡ Ú‚È ‡Ï˘ ˙Ù˜ÂÓ ˙Â‡ ÏÎ ˙ÂÈ‰ÏÂ ,‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÔÂ˜˙Î ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ Ë‚‰ ˙‡ ·˙ÂÎ‰
‡Ï„ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ÌÈ¯·„ ˙¯ÈÙÒÏ È˙‡ ‡‰„ ,¯ÙÒ È¯˜‡„ ÌÚËÓ ‡ÏÂ ,‚‰Ó ÔÎÂ ,˙Â‡Ï
"‰˙¯·ÁÏ ˙Ú‚Â˘Î ˙Â‡ ‡È¯˜Ó
).(‚"È˜ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ
לפי הבנה זו ,לא נית להפריד את האותיות הדבוקות בתפילי לאחר שנכתבו .הפרדה
זו נתקלת בבעיית 'שלא כסדר ' ,וכנראה יהיה בה ג משו חק תוכות.
לחלופי אפשר לאמ את הנחת התוספות שהצור במוק גוויל נובע מדי כתיבה
תמה ,א לחלוק על היישו של השולח ערו לעניי די 'כסדר ' .ייתכ בהחלט
שאותיות דבוקות נחשבות ככתב בכל התורה ,ורק בהלכות סת" ה פסולות .א
לאחר שנקבע הדי המיוחד בהלכות סת" ,האותיות הדבוקות נחשבות פגומות לעניי
סת" ,ובמסגרת הנוכחית ה אינ עונות באופ מלא על הגדרת כתב .כיוו שכ,
הפרדת האותיות תיחשב ככתיבת מחדש ,ותהיה כא בעיה של 'שלא כסדר ' .14זאת,
א על פי שבתחומי אחרי בהלכה כלל אי צור בהפרדה זו .לפי הבנה זו עשויה
לשוב ולהתעורר ג הבעיה של חק תוכות ,שהמחבר כאמור התעל ממנה.
שיטת התוספות והמחבר מדויקת ג מלשו הרמב" .הרמב" בהלכות ספר תורה
)פ"י ה"א( מונה עשרי דברי שוני הפוסלי ספר תורה .בי השאר הוא מונה
אותיות שנגעו זו בזו ,וכ אותיות שנפסדה צורת  .העובדה שהרמב" מנה את שני
הפסולי האלה בנפרד מלמדת שמדובר בפסולי שוני .אות שנגעה בחברתה איננה
פסולה משו חיסרו בצורת האות ,אלא זהו פסול נפרד ,כנראה מדי כתיבה תמה.
ייתכ שאפשר לחלק בי מקרי שוני של אות שאיננה מוקפת גוויל .המקרה שבו
עסקנו עד כה הוא של אות שנגעה בחברתה ,וגרמה לכ שבמקו הנגיעה האותיות
אינ מוקפות גוויל .הירושלמי במסכת מגילה )פ"א ה"ט( מייש את הפסול של מוק
גוויל במקרי נוספי .במקרי שבה עוסק הירושלמי האות איננה נוגעת בחברתה
אלא באוויר ,כגו כאשר כתב את האות בקצה היריעה ,או שנוצר נקב בקל בסמו
לצורת האות .האותיות האלה פסולות ,כיוו שה אינ מוקפות גוויל אלא אוויר .לפי

14

כ משמע ג מהרשב"א שהוזכר לעיל שבת קד :ד"ה מהא דאמרינ .
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הירושלמי ,כ הוא הדי ג כאשר הנקב הוא בחלל שבתו האות .השולח ערו
בהלכות תפילי פוסק שנקב בתו האות אינו פוסל ,א מביא ג את דעת הירושלמי
בעניי זה:
"‡·˜‰˘ ,ÂÎÂ˙ ÏÎ ·˜È ÂÏÈÙ‡ ,¯˘Î – Ì"Ó‰ Â‡ ‡"‰‰ ÍÂ˙· ·˜È ·˙Î˘ ¯Á‡Ï Ì
"ÛÏ˜ Û˜ÂÓ ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ ÌÈÙ· Ì‚˘ ÚÓ˘Ó ÈÓÏ˘Â¯È· Ï·‡ .ÏÏÁ‰ ÏÎ ‡ÏÓÓ
)˘.(ÂË ,·"Ï Á"Â‡ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ
הגרי"ד סולובייצ'יק הציע ,שהפסול של הירושלמי במקרה שנוצר נקב בקל ,שונה
מהפסול של מוק גוויל כאשר אות נוגעת בחברתה .באופ בסיסי ,צורת האות נקבעת
על פי הדיו היוצר אותה ,ולא על פי הגוויל המקי אותה .כאשר אותיות נוגעות זו בזו
והדיו שלה מתחבר – צורת נפסדת ,וזהו פסול יסודי בהגדרת כתב בכל התורה.
לעומת זאת ,כאשר ניקב הקל – צורת הדיו של האות לא נפגעה ,ואי כא חיסרו
בהגדרת כתב .הפסול כא הוא ייחודי להלכות סת" ,והוא נובע מההלכה המיוחדת
של 'כתיבה תמה' .לפי הצעה זו ,אותיות הנוגעות זו בזו פסולות ג בגט ,א א נוצר
נקב בגט בסמו לאותיות – הגט כשר.15

תגי בגט
כידוע ,כאשר כותבי ספר תורה יש צור להוסי תגי מעל אותיות מסוימות.
הראשוני דנו בשאלה הא דרישה זו קיימת ג בגט .הרמב" )הל' ספר תורה פ"ז הל'
ח ט( פוסק שתגי אינ מעכבי אפילו בספר תורה .מכא ברור שלדעת הרמב"
התגי אינ חלק מצורת האות ,ובגט בוודאי אי צור בה.
בעל התרומה חלק על הרמב" ,ופסק שתגי מעכבי בספר תורה .אול,
מחלוקת זו היא נקודתית להלכות ספר תורה .בנוגע לגט מודה בעל התרומה שאי
צור בתגי ,כיוו שהתגי אינ חלק מצורתה הבסיסית של האות:
"˙ÂÈ˙Â‡‰ ˙‡ ÔÈÈÊÏ ‚‰Ó ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÏÈÂ‚ ˙Ù˜ÂÓ ˙Â‡ ÏÎ ‡‰˙˘ ÍÈ¯ˆ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â
˘˙È‡¯ ÔÈ‡ ‰˙¯·ÁÏ ˙Ú‚Â˘Î„ ÌÚË‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈÂ ,‰¯Â˙ ¯ÙÒ· ÔÈ˘ÂÚ˘ ÂÓÎ ı"‚ Ê"ËÚ
‡"˙Â‡ ¯ÈÙ˘ ˙‡¯˜ ÔÈ‚˙ ‡Ï· Ï·‡ ...˙Â
).(„"È˜ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ
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אמנ בירושלמי משתמע שיש קשר בי המקרי ,והמחלוקת בעניי נקב תלויה במחלוקת בעניי אותיות
שנדבקו .בהקשר לדיוננו בעניי מוק גוויל ,יש לעיי הא דרישה זו קיימת ג כאשר כותבי בשפות
אחרות )א אכ בשפות אלה מקובל לכתוב את האותיות בנפרד זו מזו(.
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בהמש דבריו כותב בעל התרומה שראוי שלא להחמיר ולכתוב תגי בגט ,כדי שלא
להוציא לעז על גיטי מוקדמי יותר שבה לא הוסיפו תגי .
שיטתו של בעל התרומה נתקלת בקושיה מגמרא במסכת שבת .הגמרא ש
מתייחסת לברייתא שהזכרנו לעיל ,המחייבת אד שמחק את הגג של האות חי"ת והפ
אותה לשתי אותיות זי"  .הגמרא מקשה מברייתא העוסקת במקרה דומה ,ופוטרת את
הכותב .כדי ליישב את הסתירה מחלקת הגמרא בי שני מקרי:
""ÈÂÈÊ ÈÚ· ‡Ï„ ‡‰ ,ÈÂÈÊ ÈÚ·„ ‡‰ ,‡È˘˜ ‡Ï
)˘·˙ ˜.(.‰
על פי פירושו של רש"י על אתר )ד"ה דבעי זיוני( ,הגמרא מניחה שהאות זי" זקוקה
לתגי כדי להתחייב על כתיבתה .ההבדל בי המקרי הוא בשאלה הא תגי אלה כבר
נכתבו או לא .הברייתא המחייבת עוסקת במקרה שהתגי כבר קיימי ואי יותר צור
לכותב ,ולכ מלאכתו של הכותב נגמרה והוא חייב .הברייתא הפוטרת עוסקת במקרה
שהתגי עדיי לא נכתבו וצרי לכותב  ,ולכ הכותב פטור.
פירוש זה מהווה קושיה על שיטת בעל התרומה ,שתגי אינ חלק מצורת האות.
לפי שיטתו ,ראוי היה לחייב את הכותב בשבת ג כאשר האות נכתבה ללא תגי  .כדי
ליישב קושיה זו מציע בעל התרומה פירוש שונה לגמרא ש .לפי פירושו ,המילי "בעי
זיוני" אינ באות לומר שהאות צריכה תגי  ,אלא שהכותב רצה להוסי תגי  .א
הכותב התכוו מראש לכתוב תגי – מלאכתו לא הושלמה כל עוד לא הוסי את התגי
האלה ,והוא פטור .א הכותב לא התכוו לכתוב תגי – האותיות שכתב נחשבות
למלאכה שלמה ג ללא תגי  ,והוא חייב עליה .
על כל פני ,הראשוני מסכימי להלכה שאי צור בתגי בגט .כנראה לדעת
הראשוני האלה הצור בתגי נובע מדי 'כתיבה תמה' ,שהוא די ייחודי להלכות
סת" .ג א נסבור שתגי מעכבי בגט ,יש לדו מהו טע הפסול :הא תגי ה חלק
בסיסי בהגדרת כתב ,או שקיימת דרישה מיוחדת בגט דווקא ,מדי "ספר כריתות".

שרטוט
בכתיבת ספרי תורה ומזוזות יש צור בשרטוט ,דהיינו רישו של קו ישר על הקל,
שעל פיו כותבי את השורה בצורה ישרה .בעל התרומה )סי' קי"ב( סבר שהצור
בשרטוט קיי ג בגט .ג כא  ,נית להבי שזהו די יסודי בהגדרת כתיבה בכל התורה,
או שמדובר בדרישה מיוחדת בגט מדי "ספר" ,בהתא לשיטת ה'משכנות יעקב'.
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ייתכ שג במסגרת די שרטוט קיימות רמות שונות ,בדומה להצעתנו בעניי
מוק גוויל .התוספות לעיל בפרק הראשו מביאי את חידושו של רבנו ת בעניי
שרטוט בתפילי  .בגמרא במסכת מנחות לב .מפורש שתפילי אינ צריכי שרטוט .א
על פי כ  ,רבנו ת חידש שג בתפילי יש צור לשרטט את השורה הראשונה:
"˙Á‡ ËÂË¯˘ ‰˘ÂÚ Ï·‡ ,‰ËÈ˘Â ‰ËÈ˘ ÏÎ ÏÚ ËÂË¯˘ ÈÚ· ‡Ï ÔÈÏÈÙ˙„ ,Ì˙ Â·¯ ¯ÓÂ‡Â
"ÔÈËÈ˘ ‰ÓÎ ÂÈ˙Á˙ ·˙ÂÎÂ ‰ÏÚÓÏ
)˙.(˜ÁˆÈ È·¯ ¯Ó‡ ‰"„ :Â ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ
נית להבי בשני אופני את משמעות השרטוט בשורה הראשונה בלבד:
א .ג בתפילי יש צור בשרטוט של כל שורה ושורה ,א השרטוט של
הראשונה מקיי דרישה זו ג עבור השורות הבאות .מטרתו של השרטוט היא
לכתיבה ישרה ,וכאשר שרטט את השורה הראשונה הוא יכתוב בהתא לכ
השורות הבאות בצורה ישרה .לפי הבנה זו אותו די שרטוט קיי בתפילי
תורה ,א בתפילי מסתפקי בקיומו על ידי שרטוט השורה הראשונה בלבד.

השורה
הנחייה
ג את
ובספר

ב .קיימי שני דיני בשרטוט :שרטוט של השורה הראשונה ,הדרוש ג בתפילי ,
ושרטוט של כל שורה ושורה ,שהוא די מיוחד בספר תורה דווקא.
לפי ההבנה השנייה מסתבר לומר ,שקיי הבדל עקרוני בי שני דיני השרטוט.
השרטוט של כל שורה ושורה הוא דרישה מיוחדת בספר תורה ,כנראה מדי כתיבה
תמה .השרטוט של השורה הראשונה הוא דרישה יסודית יותר בהגדרת כתיבה .ביחס
לדרישה זו מסתבר יותר לקבל את שיטת בעל התרומה ,הדורשת שרטוט של השורה
הראשונה ג בגט.
להלכה פוסק השולח ערו )אבה"ע קכ"ה ,י( שנוהגי לשרטט את הגט .ה'בית
שמואל' על אתר )ס"ק יד( מסביר ,שאמנ אי אנו פוסקי להלכה שגט צרי לקיי
את כל דיני ספר ,א על כל פני נוהגי לכתחילה לעשות אותו מעי ספר.

