
 

  

 שנכתב במ' פתוחה מחיקת שם אלקים
 שאלה:

נשאלתי על ידי סופר, שכתב תיבת 'אלקיכם' במזוזה, וכשבא לכתוב את המ', 
כתב את גגה, וכשהמשיך וכתב את צידה הימני, נגע הצד העליון של המ' בקצה 

' ומחצית גגה של אות הכ' שלימינה, והיות ועשה את הגג צר, נראות עכשיו הכ
המ' שכתב, כאות מ' פתוחה, ונראית התיבה כולה, כאילו כתוב אלקימ. ושאל 
הסופר, האם מותר למחוק את אות המ' ואת הכ' שלצידה, כדי לחזור ולכתוב 

 אותן כדין, או שיש במחיקתן איסור מחיקת השם.

 תשובה:

ין אלפ שלא יכתוב .שתהא כתיבה תמה - וכתבתם: "(ב"ג ע"שבת ק)איתא בגמ' 
מימין  ,פשוטין כפופין ,כפופין פשוטין... כפין ביתין ,ביתין כפין ,עיינין אלפין ,עיינין

וכו'. ואם שינה פסול אף בדיעבד,  "פתוחין סתומין ,סתומין פתוחין ,סמכין מימין ,סמכין
כל האותיות הכפולים באלפא ביתא, כותב את : ")ספ"ב(כמו שכתוב במסכת סופרים 

 ."ואם שינה פסולהראשונים בתחילת התיבה, ובאמצע התיבה, ואת האחרונים בסוף, 
 .)שם ס"ק ע"א(ובמ"ב  )או"ח סי' ל"ב סעי' י"ח(וכ"פ בביאור הגר"א 

ולכאורה, כיון שאינו פסול אלא משום "כתיבה תמה", ולא משום שנחשב לטעות 
ותיות, אם כן אינו אלא פסול בכתיבת סת"ם, שנאמר בה דין במסורת כתיבת הא

"כתיבה תמה", אבל נחשב שהתיבה כתובה לפנינו, וממילא אם כתב כן אחד מהשמות 
 שאינם נמחקים, יהיה אסור לו למחוק אותו, שהרי שם כתוב לפנינו.

שם איתא, שמי שרצה  אלא דמסוגיית הגמ' שם מוכח להדיא להיפך. דבמשנה
ועשה 'תניא  -לכתוב בשבת שמעון, וכתב רק שמ, חייב. ובברייתא מבואר הטעם 

תלמוד  ,יכול עד שיכתוב כל השם ועד שיארוג כל הבגד ועד שיעשה כל הנפה ',אחת
יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת ולא ארג אלא חוט אחד  ',מאחת'אי  '.מאחת'לומר 

אינו חייב עד שיכתוב  ,הא כיצד '.אחת'תלמוד לומר , פהולא עשה אלא בית אחד בנ
". גד מגדיאל ,דן מדניאל ,נח מנחור ,שם משמעון ומשמואל ,שם קטן משם גדול

זאת  ,אמר רב חסדא .מ"ם דשמעון פתוח ,מ"ם דשם סתום ,מי דמי" -ומקשה הגמ' 
 שלא יכתוב ,וכתבתם שתהא כתיבה תמה ,מיתיבי .סתום ועשאו פתוח כשר - אומרת

רבי יהודה  ,הוא דאמר כי האי תנא דתניא ... מימין סתומין פתוחין פתוחין סתומין ...
הרי מ"ם  ',כמשפטם'בשביעי  ',ונסכיה'בששי  ',ונסכיהם'נאמר בשני  ,בן בתירה אומר

סתום  ,ומדפתוח ועשאו סתום כשר .מכאן רמז לניסוך מים מן התורה ,מים -יו"ד מ"ם 
 ", ע"כ.פתוח כשר סתום ועשאו ,נמי

 

מטבח צעצוע של ילדים, שהילדים מניחים  שאלה:
לפעמים בתוך הכלים, כחלק מן המשחק, דברי מאכל 
וממתקים, ואחר כך אוכלים אותם, האם צריכים 

 טבילה?

אינם צריכים טבילה. אף שכלים המשמשים  תשובה:
כמבואר בכנה"ג המובא )סון אוכל חייבים בטבילה חלא

, כלים יו"ד סי' ק"כ ס"ק א', לענין כלי היין( בהגהות רעק"א
סון. ומה חאלו משמשים בעיקר למשחק ולא לא

שמניחים בתוכם אוכל תוך כדי המשחק, אין זה נחשב 
 סון.חכשימוש לא

* 
היום שלשים יום  -ספר ביום השלשים כהוגן  שאלה:

וכו', ותוך כדי דיבור נמלך בטעות, וחזר וספר שלא 
ותשעה יום וכו'. האם אומרים היום עשרים  -כהוגן

"תפוס לשון אחרון", וקלקל את הספירה שספר 
 מקודם, וצריך לחזור ולספור שוב כהוגן.

אינו צריך לחזור ולספור. מי שאמר דיבור נכון  תשובה:
ומתוקן, אינו מקלקל אותו, אפילו אם חזר ואמר דיבור 
שמשמעותו אחרת, תוך כדי דיבור. כך עולה מדברי 

, לגבי מי )סי' מ"ו ס"ק כ'(והמ"ב א ס"ס ר"ט( )א"הפמ"ג 
שבירך זוקף כפופים, ותוכ"ד חזר ואמר מלביש 
ערומים, שיצא ידי חובת זוקף כפופים, ולא ידי חובת 

 מלביש ערומים, אף שתוך כדי דיבור חזר בו. 

* 
המתפלל שמונה עשרה של לחש, יחד עם  שאלה:

 הש"צ, האם יאמר את הקדושה בקול או בלחש.

מסתבר שיאמר אותה בקול. רק על התפילה  בה:תשו
 -)ברכות כד, ב ושו"ע או"ח קא, ב( עצמה נאמר 

'המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה', ולא 
על הקדושה, שאומר אותה יחד עם הציבור, ולא 

 כחלק מתפילתו.
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שם ס"ק )"א ביא ראיה לזה ממש"כ במגוה ,מיםבלו צורך כלל 

 .אף שאינו דבר טוב ולא רעלרפואה,  מרקחת ברך על אכילתל (כ"ד
מי  פרוכן מפורש בס [.בסוגריים] בהר ע"השושכן כתב גם  צייןו

הביא ו הובא בשו"ת שבה"ל ח"ט סמ"ב( ,)מתלמידי הכת"סבאר מים חיים 
העצה שנתן וכן הוכיח מ ראיה לזה מדיוק לשון הגמרא הנ"ל,

מים לברך על פחות מרביעית  קע"ד ס"ז(הובא גם בשו"ע סימן ) הרא"ש
, סעודהה תוךלצאת מספק ברכות אם לברך בכדי  ,לפני הסעודה

"ב הוסיף שם שנהמאכן, )ו ,לצמאובשותה המים זה דווקא שהגביל ולא 

 גיליוןעל  )כת"י(הגהתו הפר"ח בוכ"כ  .לצמאו( שהיינו בשותה ,לשיטתו
השותה מים בימות החמה לקרר גופו "וז"ל: , עולת תמיד פרסה

 .(שו"ת פעולת צדיק ספ"ב)," אף שאינו לצמאו מברך שהכל

שהרי שותה את מי , ומחלוקת זב התלוי שאלתנולכאורה ו
ההכרעה  כן,אהגשמים לצורך וקיום הסגולה, אך שלא לצמאו. 

 )הנ"ל(שבה"ל שו"ת ב העלהוכן  ,"בשנהמדעת כלמעשה בזה היא 
  על שתייתו. ואינו מברך שכן מנהג העולם,

שאין צריך  )סק"מ("ב שנהמ על פי דברי ,לדון היה מקוםעדיין ו
ממנו" נחשב כשותה  נהנה החיךדווקא צמאון מרובה, אלא "כל ש

עכ"פ לצמאו. ואולי יש לתלות שכל השותה יש בו הנאת החיך, ו
 "כ, ואכללנהנה  אינובבירור ש עד שירגיש על עצמו ,בימות הקיץ

אלא  אפשר לברך גם כששותה את מי הגשמים לסגולה.
הספורות שנכנסות לפיו גורמות טיפות שבמציאות אין נראה שה

 .יצאנו מידי הספק במקרה זהולא  לו הנאת החיך,

גם אם נכריע שיש לברך על טעימת  :ברכה כשאין המים לפניו
ומקורו  ,ר"ו סימן) שנפסק בשו"ע מצד אחר.דון מי הגשמים, יש ל

ואם , עד שיביאוהו לפניו ,על אוכל ומשקה םאין מברכיש ברמב"ם(
אך מצד שני, קיימא לן  יחזור ויברך. ,לפניו בא האוכלבירך ואח"כ 

זורמים אף שהמים  ,מברך ושותה -העומד על אמת המים ש
שתי סברות נו אמצו .לפניווהולכים, ומה שעתיד לשתות, עדיין אינו 

 ב. .)ב"י(לבוא המים  ףסושוודאי  ',אמת המיםב' א. לחלק ביניהם:
גם המים שנמצאים כעת לפניו באמת המים, וגם המים שעתיד 

, ונחשב "וגוף אחד הם"מעורבים ומחוברים  -לשתות אח"כ 
רבה בדבריו הוכבר דנו  ,ר"ו סי"א בסוגריים בהר"ע )שו הברכה על כולםש

 חידושיםהם  ,מה שכתב בסוגריים את הכלל שכלציין נו .ואכ"מות מהם, ובנפק"מ היוצא
 .השמיט חידוש זה( 'סדר ברכת הנהנין'ב אכןועליהם, שנסתפק 

יש לדמות את ית יוסף, יש להסתפק אם בהלפי מהלך  והנה,
העומד תחת הגשם ופותח פיו לקבל את הטיפות, כעומד בצד 
אמת המים. ותלוי במציאות, אם ירידת הגשם היא בכמות מרובה 

, שיש לתלות שבוודאי ייכנסו המים לפיו, ואם הכמות מועטת
נראה שאינו יכול לברך, שהרי אין המים לפניו ואינם בוודאי 

 נןגשם אישהרי טיפות ה ,ל לברךויכ אינו -השועה"ר שיבואו. ולפי 
 .גוף אחדכ

 , וישספקעצתנו שיוציא את עצמו מה ,כל ספקות אלולאור 
 גשמים.המי  גם עלכוון יודבר אחר, לברך שהכל על 

 

        

 

 הרה"ג ר' חיים גרינפלד שליט"א
 דומ"ץ בבית ההוראה

 מו"ץ בקהילת ויז'ניץ בני ברק
 

 ימי ספירת העומרגשמים בברכה על שתיית מי ה

"ל: וז שנמסרה מפי הרה"ק ר' פינחס מקוריץ זצ"ל,הסגולה  הידוע
אם  ,הגשמים בין פסח לעצרת הן רפואה גדולה לכל החולאים"

 עומד וראשו מגולה קצת על הגשם שיורד עליו, וגם פותח פיו
 .)אמרי פנחס מאמרים אות רכ"א( ".שיכנסו המים לתוכו

ם מי גשמי שתייתעל לברך ברכת שהכל ונשאלנו אם מותר, או צריך, 
 ?אלו

 .לפטור גם את מי הגשם ןויכוו ,יברך שהכל על דבר אחר תשובה:

  ביאור:

וכן נפסק  ,)ברכות מ"ד.( שנהבמכתוב  :שתיית מים שלא לצמאו
 ".השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו" :ר"ד( מן)סיבשו"ע 

למעט את באה  'לצמאו' שהגדרת ר אהבה,רב אידי ב ביאר ראובגמ
שאינו מברך  ,(חנקתיה אומצא) בגרונו בשרשנתקע  מי ששותה משום

  .שהכל

 מברך -לצמאו  .א מבוארים רק שני דינים אלו: ראבגמוהנה, 
אופן בברר מה הדין ויש ל .מברך ינוא -' חנקתיה אומצא' ב. .שהכל

 '.חנקתיה אומצא'אך גם לא  'לצמאו'אינו ש צורך מסוים,ששותה ל
 שתייה תרופה, תעיבלהקל על ל או לצורך רפואההשותה  - כגוןו

 ,'גיהוק' תעילמנ בגופו בערבי תעניות או לריבוי נוזלים שמטרתה
וכן יש  , וכיו"ב.לחמם גופוכדי מים חמים בימות החורף לגימת 

הנוהגים לברך  :כגוןו מקרים ששותה מים מחמת 'ספק בהלכה',
אם מברכים על  ,ספק מחלוקתלצאת מכדי  ,לפני הסעודה'שהכל' 

-ן)לשיטת המגלהצטרף לזימון כדי  וכן השותה .מים באמצע הסעודה

-איחמין במוצהשותה מים חמים במוצאי שבת משום 'או  ,אברהם(
  עוד דוגמאות למכביר.ו ',מלוגמא בתש

 הוראת רב אדא בר אהבה על  אםויסוד הספק בכל אלו, 
נו אי ,לצמאושותה כל שאינו  לאו דווקא, אלאהיא  'חנקתיה אומצא'

נו כל שאיו ,לאו דווקא ' היאלצמאוהגדרת ' - להיפך ושמא .מברך
נה על המשש ולכאורה יש לדייק, .מברך ',חנקתיה אומצאנכלל בגדר '
תה את השו ', וביארו שבא למעטלאפוקי מאי' - ראגמב הנ"ל שאלו

ומשמע שממעטים רק במקרה זה ולא  ',חנקתיה אומצאמשום ש'
  .אר האופנים הנ"ל ששותה לאיזה צורך מסוים, אף שאינו לצמאובש

 ,דווקא 'לצמאוש'דעת הגר"א , שההלכאחרונים לה נחלקואך 
הוכיח כן עיי"ש שו ,(שם ובבה"למ"ב ר"ד ס"ק סימן )"ב שנוכן פסק המ

מים  שהשותה )סק"ז( ודדה לתהלה כתבאבל מאידך . מהרמב"ם ועוד
הואיל  ,טעם בהםאף שאין על שתייתו, ו יברך ,ממעיינות המרפא

 יןאש' אינו מברך, כיון חנקתיה אומצא'ורק ב ,צורך רפואה שיש בהם

 

 



  
 נראה בנידו"ד, שהוא שעת הדחק ואין לו בשמיםולכן 

 עצמה , ונמצא שהקליפהף חתיכה מהקליפהלשיקאחרים, 
 בורא מיני בשמיםשוב יכול לברך ו ,לאכילה תעומד האינ כבר
 .ריחהעל 

*** 
 שליט"א שמעון וולףה"ג ר' הר

 דומ"ץ בבית ההוראה  
 וראש כולל באשדוד

קומקום שנגמרו בו המים בשבת-מיחם  

מיחם מים )קומקום( נשלף, שבשבת מתחבר המיחם לגוף  שאלה:
החימום, ונגמרו בו המים, ולכן יש חשש שישרף כעת המיחם, האם 

 מותר להוסיף בו מים?

מים לא מבושלים כל צרכם, ואפילו מים מבושלים  תשובה:
תא משום מבשל בשבת. שהצטננו לגמרי, ודאי אסור מדאוריי

ואפילו מים חמים אסור להוסיף, אפילו אם יוסיף אותם מדוד מים 
חמים שעומדים על האש, ישירות לתוך המיחם, כיוון שהמיחם אינו 
גרוף ואינו קטום, ויש בזה משום נתינה על האש לכתחילה בשבת, 

 שאסורה מדרבנן.

ר והערת אגב בנושא, שאם אין כפתור בטיחות במיחם ,ששומ
שאפילו אם יגמרו המים, לא ישרף המיחם, אסור להשתמש במיחם 

 -כלל, וכמבואר במשנה ברורה שי"ח ס"ק קי"ח מהירושלמי 
'מוליאר )מיחם( שאינו גרוף, אין שותין ממנו בשבת, מפני שהוא 
עשוי פרקים, הוא מתיירא שמא יתאכל פירוקו, והוא מוסיף מים', 

 ויעבור על בישול מדאורייתא.

במי שלווה עופות מחבירו ריבית  
בימי חוה"מ פסח היו החנויות סגורות. שכן לווה משכנו כמה  שאלה:

רבעי עוף, על מנת להחזיר לו עופות לאחר  12סה"כ  -מגשי עופות 
החג )יש לציין שכבר בשעת ההלוואה הוא עבר איסור הלוואת סאה 
בסאה, כיון שאין לו עופות בביתו, והחנויות סגורות(, ולאחר החג, 

הוא שם לב שלכל רבע עוף יש משקל כשבא להחזיר את ההלוואה, 
אחר, ויתכן שהוא מחזיר רבעי עוף גדולים יותר ממה שקיבל. האם 

 יש בזה משום ריבית?

ברמ"א יו"ד קס"ב סעיף א' כתב, יש מי שאומר דמותר  תשובה:
ללוות ככר לחם בככר לחם. דמאחר בדבר מועט הוא, לא קפדי בני 

 אדם להדדי בזה, וכן נוהגין להקל, עכ"ל.

אבל יש כמה דעות בהבנת דין זה. לשיטת הרשב"א, דווקא בככרות 
של בעל הבית מותר, כיון שאין להם מידה מדויקת, אבל רוב 
הכיכרות שווים פחות או יותר, ולכן הוי דבר מועט. ולדעת התוס', 
מותר רק אם במחיר יש הפרש מועט, ולא כשיש הבדל בכמות, וכן 

בנידון השאלה, שיש הפרש  פסק בשו"ע הרב סעיף ל"ג. משא"כ
הן בכמות והן במחיר, לא שייך היתר זה כלל. ובאמת  -מרובה מאד 

היה אסור להלוות באופן כזה, בלי לשקול ולמדוד את העופות, כדי 
 לדעת בערך את הגודל של כל רבע עוף.

ומכל מקום, כל מה שמחזיר לו כדי לצאת מידי ספק, מותר לתת, 
ו"מ סי' נ"ג(. אבל מעבר לזה, ואפילו כמבואר בשו"ת אבני נזר )ח

קצת מעבר לספק, אסור לו ליתן כלום, אפילו משהו, מחשש איסור 
 ריבית.

 

 

 

                    
 שליט"א נפתלי צבי מוטצעןהרה"ג ר'               

 דומ"ץ בבית ההוראה              
 ודיין בבני ברק ובקרית גת              

 ברכת בורא מיני בשמים על לימון

במוצאי  : בני משפחה נסעו ל'שבת התאחדות' ביישוב מרוחק.שאלה
 יםושואל ן'.לימו' פרי להםיש להבדלה, אך בשמים  לא מצאושבת 

 ?בורא מיני בשמים ליולברך ע מותר םא

)כשיעור העצה המובחרת היא שיקלפו חתיכה מקליפת הפרי,  תשובה:

 , ויברכו עליה בורא מיני בשמים.שיהיה בה כדי להנות מהריח הטוב שבה(

  ביאור ונימוק:

זה פשוט שמברכים 'ברכת הריח' גם על  ברכת הריח על הפירות:
ידי בהם אפשר לצאת ומבואר בפוסקים ש .בפירותהריח הטוב ש
 רצ"ז( מן)סי בבית יוסף ההבדלה במוצ"ש. וראהבסדר חובת בשמים 

מג"א וב. חמהעל פת  'בורא מיני בשמים' יש מברכיםש ,בשם הכלבו
דעת לא כוש ם',פלפלי'אפשר לברך גם על מדבריו ש הוכיח )שם סק"א(

  .הט"ז

עם יטעו ההמון ש שחששו )שם(,מובא במג"א  בשם השל"הו
במוצ"ש רק  ךברתיקנו לולכן  הריח המיוחדות לכל מין ומין, בברכות
על  'בורא מיני בשמים'אם בירך כיון שאף  ',בורא מיני בשמיםברכת '

וראיתי ]. רט"ז סעיף ב(מן שו"ע סי)כמבואר בבדיעבד יצא  ,פירותהריח שב
בשמים ל ובהחי לצאת ידכדי פירות ב הריחאפשר ל םסתפק אה ל"ה סק"ז( מן)סיחזו"א שה

 .[וצ"ע ים יד"ח גם בפירות,שיוצא ,"אגבב"י ומ מבואר להדיאשהרי  עוצ" ,בהבדלה

 , כתבפרי העומד לאכילהכשנוטל להריח  בפרי העומד לאכילה:
. והגר"א משיג על השו"ע, אלא מברך עליוש רט"ז(מן סי ,שם)השו"ע 

שהגר"א לבאר, בביאור הלכה האריך ש -שנחלקו הפוסקים בדעתו 
 נמלך להריחאח"כ ו ,לאכילה שהפרי היה מיועד רקרק באופן  חולק
 הראויפרי כל ש ,כתב בדעת הגר"א )סי' ל"ה סק"ז(אך החזו"א  ממנו.

אם רק ו ',הנותן ריח טוב'עליו  יםאין מברכ ,לאכילה ואינו עומד לריח
יעו"ש  זמן אכילתו, מברכים על ההנאה מריחו,עומד לריח עד הפרי 

שיש קצת  )קונטרס ברכת הנהנין פ"א סעיף י"ט(ועיין בשועה"ר  .באריכות
  ות מלשונו כדברי החזו"א.משמע

יין עו. הקליפהמהוא  יש בלימון,עיקר הריח ש, הנה קליפת הלימון:
תפוזים', ת וקליפכשמריח 'ש רי מגדים,הפ ברישציין לד (שם)ברעק"א 

 על םספק איזה ברכה מברכיכיון שיש  ,יברך בורא מיני בשמים
 ,בשמים(מין פרי או  אהושתלוי אם  - על 'ברכת הריח'ספק  יש א"כ)ו אכילתן

הקליפות עומדות לאכילה, אין שבזמננו  ,האחרונים תבווכ .יעו"ש
בורא מיני מברכים על הריח שלהן  א"כו ,לכו"ע ברכתן שהכלו

 בשמים.

הנ"ל, האם אפשר לברך בורא מיני  בדעת החזו"איש להסתפק ו
שהרי עיקר הפרי עומד לאכילה ולא לריח,  -בשמים על קליפת הפרי 

וא"כ אין חשיבות לריח שבקליפה, ולא יברך עליו. אך מצד שני יש 
 לומר שהקליפה עצמה אינה עומדת לאכילה, וא"כ יש לומר שצריך

ה הקליפש מןזל כומסתבר ש .בורא מיני בשמים הריח לברך על
בורא מיני  ריחה וא"א לברך על ,טפל לפרידינה כ מחוברת לפרי,

  עומד לאכילה.שהפרי כעיקר  ,בשמים

 לריח עדהלימון  אתייחד כעת יועיל שמאם  ,יש להסתפקועדיין     
 אם הלימון, ריחליהנות מ ן רוצהבאמת אי, שהרי שעת האכילה

לעיין אם דינו ויש  .במוצ"ש מהבשמים ריחלהמצוה לא ה              
 עומד לריח.כשיהיה  כמייחד את הפרי

 



 

 

 

 

 

 

 

ר' יהודה אומר שהמתכון לכתוב אלא שהרמב"ם בפירוש המשנה כתב: "
אף על פי שמם שם סתומה  .שהרי כבר גמר שם ,שמעון, משיכתוב שמ יתחייב

 ".וזו פתוחה, אין הולכין אלא אחר הבטוי

ולמסקנא דשמעתין לדידן דפתוח מבאר כוונתו: " )שם(שפת אמת וב
 .והרמב"ם מחייב בשם משמעון ,א"כ שם משמעון פטור ,שעשאו סתום פסול

מ"מ לענין  ,דנהי דבס"ת פסול ,דנראה דמחלק ,המשנה רוש"ש לשונו בפייוע
לרמב"ם למידחי  הונראה דלא ניחא לי .מלאכה אין קפידא בין פתוחה לסתומה

 -וכן משמע לשון  .ולכך פי' דהגמ' אליבא דרב חסדא אמרו כן ,סתם מתני'
משום  .ולשנויי תנאי הוא ,ורמינהו – ולא אמרו ,מיתיבי הוא דאמר כי האי תנא

לא ר"ח דאמר כהאי תנא אמר א ,דודאי יש לחלק בין מלאכת שבת להכשיר ס"ת
   ".כנ"ל ,ואנן לא ס"ל הכי ,זאת אומרת

ואם כן לפ"ז קם וגם ניצב לדינא החילוק בין כתיבת סת"ם לשאר דיני תורה, 
ולענין איסור מחיקת השם, שפיר חשוב שם, כשכתב אלקימ במ' פתוחה, ואסור 

 למחוק את המ'.

, שהביא את דברי )שם ס"ק מ"ב(וכן נראה לדינא גם מדברי הגט פשוט 
 המם פתוחה במקום סתומהרד"ך וכתב להכשיר בגט במקום עיגון, אם כתב מ"ם 

. וביאר: )ס"ק י"ט(, אפילו בתורף הגט, והו"ד  בפ"ת שם או סתומה במקום פתוחה
"דאשכחן בקרא מ"ם סתומה באמצע תיבה, בקרא דלםרבה המשרה, ומ"ם 

ים, והוא הדין בשאר אותיות פתוחה בסוף תיבה בקרא דנחמיה ב, אשר המ פרוצ
 דמנצפ"ך, דהא לדעת הירושלמי היה כתוב בן ימין באפוד".

 ואם כן צריך לחשוש בשם אלקימ שנכתב במ' פתוחה, שלא למחוק את המ'.

אלא דבנידון דידן קיל טפי, ויש מקום להתיר למחוק את המ', כיון שנכתבה 
לכתוב מ' אחרונה משם  לא בכוונה לכתיבת מ' אחרונה משם אלקים, אלא בכוונה

אלקיכם, דהיינו שתהיה אות הנטפלת לשם לאחריו, וקיימא לן שאם לא נתכוין 
)יו"ד לכתוב את השם, אלא לתיבה אחרת, אין איסור למחוק, כמו שכתב הש"ך 

 . סי' רע"ו ס"ק י"ב(

, אין ואף שהתכוין עכ"פ לכתוב את המ', כדי שתהיה נטפלת לשם מאחריו
)יו"ד סי' איסור למחוק נטפלות אחרי השם מהתורה, אלא מדרבנן, כמבואר בט"ז 

. ובנידון דידן נראה שיהיה מותר למחוק את המ' אף מדרבנן, כיון רע"ו ס"ק ז'(
שאינה יכולה להתקדש בתורת נטפלות, שהרי אחר שהאות כ' הפכה לחלק 

יכות לשם בתורת נטפלות. ממנה, אין לפניה אות כ, וכמות שהיא אין לה שום שי
ובכה"ג שאין לנטפל בטעות שום שייכות לשם, מותר למוחקו, כמו שפסק בקסת 

             .  )כלל יא סעי' ז' וכלל יב סעי' ט'(הסופר 

 

 

טות הרי שהגמ' השוותה בין כתיבת סתם, לבין חיוב כותב בשבת, ונקטה בפשי
 שרק אם פתוחות ועשאן סתומות כשר לענין סת"ם, חייב אם כתב כן בשבת, אף

ת שבשבת אין דין כתיבה תמה. ואם כן למאי דקיימא לן שפתוחות ועשאן סתומו
ת אימ במ' פתוחה, יהיה מותר למחוק פסול, אינו חשוב כתב כלל, ואם כתב אלק

 המ' האחרונה.

תוחה , שפסל גט שיש בו מ פ)גיטין רמז שד"מ(וכן נראה להוכיח מדברי המרדכי 
ין דין , אף שגם בגט א)אבעה"ז סי' קכ"ה סעי' ט'(שנדבקה ונסתמה, ונפסק כן בשו"ע 

 כתיבה תמה.

קשה כ"ת בקשיא שהשכתב: " אות לב( בית א)שו"ת רד"ך ובאמת מצאתי ב
והביא ראיה  ,ממה שכתב במ"ם פתוחה שנדבקה ונסתמה בגט דפסול ,ממרדכי

"ת והקשה כ ,שלא יעשה פתוחין סתומין ,וכתבתם - דאמרינן התם ,מפרק הבונה
והא לא נפקא לן פסול המ"ם  ,דלמה יפסל הגט בשביל מ"ם פתוחה שנסתמה

וא"כ מ"ם  ,וקרא דוכתבתם לא כתיב גבי גט ,אלא מקרא דוכתבתם ,שנסתמה
כי זה שלמרדוכו'.  דלא כתיב גביה ,למה יפסל משום קרא דוכתבתם ,שנסתמה בגט

ינ"ן דמאי דדריש בברייתא שלא יעשה אלפי"ן עי ,משמע ליה מההוא סוגיא דהבונה
אלא  ,תמה הוא דדריש הכי הדמשמע כתיב ם',וכתבת'לאו מטעם דכתיב  ,וכו'

קרא בולפיכך אי לא הוה כתיב  .דרישאינה כתיבה הוא ד]נדצ"ל דגם[ דאם  אמטעמ
ע דסתם כתיבה משמ ,הוה דריש הכי ',וכתבת את הדברים האלה'אלא  ',וכתבתם'

וקי לה דהיינו שלא ישנה בצורת האותיות כלום. וראייתו הוא ממאי דמ ,כתיבה תמה
א דלא כתנ ,זאת אומרת סתום ועשאו פתוח כשר -התם לההוא דרב חסדא דקאמר 

ואי סלקא דעתך דתנא דברייתא מהאי  .אלא כרב חסדא ,התםדברייתא דמייתי 
 ,האבל לא מסתם כתיב ,דהוי לשון כתיבה תמה הוא דדריש הכי 'וכתבתם'דכתיב 

דא ונימא דרב חס למא,עולי אם כן אמאי לא מוקמינן ההיא דרב חסדא אליבא דכ
כן ו ,דהוי לשון כתיבה תמה קאמר ',וכתבתם'לאו בתפילין ומזוזות דכתיב בהו 

א בו כגון גבי גט וכיוצ ,אלא במה דכתיב ביה כתיבה סתם ולא כתיבה תמה ,בסתם
וזות ורב חסדא גופיה אי אפילו בסתם תפילין ומז .קאמר דסתום ועשאו פתוח כשר

קאמר ד ,למידק מתניתין הכי יהלא מנ ,כתיבה תמה קאמר - 'וכתבתם'דכתיב בהו 
 .חייבשוגבי שבת בסתם כתיבה הוא  ,והא והא גבי שבת קא מיירי ,זאת אומרת וכו'

 ,שמסתמא כתיבה הוא דדרי ,אלא ודאי נראה דכל הני דדריש בברייתא שלא וכו'
 .ה היאלאו כתיב ,דהיינו כהלכתה ,אם אינה תמה - דקאמר תורה ,לאו כסתם כתיבה

יב לאו דוכתבתם דכת ',כתיבה תמה - וכתבתם'ואף על גב דנקט תנא דברייתא 
דסתם כתיבה  ומרלוצה אלא שהיה ר ,ון תם קא דריש הכיבקרא משמע ליה לש

שלא  ,באופן שתוכר האות המבוקשת היא ולא אות אחרת ,משמע שתהיה תמה
  ".נקט תנא דברייתא ללשון הכתוב ,יהיה בה שום מקום ובלבול

 

 שיעורים הנמסרים מפי מורינו הגאב"ד שליט"א
 21:00בשעה  | יום שני
  14רנא  רחוב דבורה הנביאה בבית המדרש  קאמ

 הלכות טבילת כלים
 09:30בשעה  | יום שישי

 12בבית המדרש אש קודש רש"י 
 הלכות פדיון הבן

 ורבע לפני זמן הדלה"נשעה  |  אחה"צ תשב
 3קהל חסידים שכון ה' רח' הרב לוין בבית המדרש 

 מלאכת מבשל–שבת הלכות 
 

 הודעה משמחת
 הננו להודיע שלבקשת הציבור הורחבו שעות הפעילות

 ושעות המענה בבית ההוראה בשעות הערב

  9בביהמ"ד אנטניא רח' הושע 
 בין השעות

20:45 - 19:15 

 כמו"כ הננו להביא לידיעת הציבור את שאר זמני בתי ההוראה
 3ביהמ"ד קהל חסידים שכון ה' רח' הרב לוין 

  8:30-8:45בין השעות 
 )לשאלות קצרות בלבד( 

 6ביהמ"ד מאקאווא רח' רבינו תם 
 13:00-13:40בין השעות 

 10:30-11:00ביום ו' בין השעות 


