
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מחשבנכתב בה שםב לחוש לאיסור מחיקהיש האם 

  .שם שלא נכתב בדיוה. . שם שלא נכתב על קלףד.  .גדר כתיבה בשבת ובסת"םג.  .מחיקת השם ב. .מחיקת דברי תורה א.

 .מחיקת השם במסך מחשבט.  .שם שלא כוונו לקדשו ח. .כתב שאינו מתקיים ז. .ע"י כתב גמור נכתב שם שלאו. 
 פתיחה

 :י סוגי מסכיםנש םבהמצוי שמענו ממומחים שספרי קודש. ו ולימוד דו"תכתיבת חיל אלקטרוניםמצוי בזמנינו מכשירים 
המאפשר שדה חשמלי  תעליה מערכת מסנני אור תחת השפעו באופן תדיר תאורה המאירהמורכב מ( .L.C.D)מסוג  מסך .1

עדר האור וצבע הצבע השחור הוא במסך זה . ע"פ הפקודות הניתנות לההמידע על המסך  פתשקומיציאה או חסימת האור 
ה, ולפי ושחור שדה מגנטי ועליו אבקה מגנטית לבנהמ מורכב( E-INK)מסוג  מסך. 2 .הלבן הוא צבע האור ללא חסימות

אור  אותיות באמצעותאף כשהמחשב מכובה כי אין הקרנת  כתב זה מתקיים .כתבת צור ניםנות יםפקודת המחשב המגנט
מיועד מסך זה  .(יש צורך בכח החשמל שאז צורה חדשהשל  היצירהגורמת  עברת דף או ספר אחרה)פרט לצורך או חשמל 

  .כדף מודפסכי ע"י שיטה זו המסך נראה  לקריאת ספרים בעיקר
 שנוצר בסוג השני כח החשמל, משא"כהכתב מתקיים באמצעות בסוג הראשון הנ"ל י הסוגים בין שנ נמצא הבדל מהותי

בשימוש יש לחוש משום איסור מחיקת דברי תורה או מחיקת השם אם מעתה יש לדון  .כח החשמלאין צורך ב כתב חדש
 .מכשירים אלו

 מחיקת דברי תורה. א
איסור דעתו שש ועיי"ש .(ח"ו ה"פ )יס"ה רמב"םבכמבואר  ,לאבדםלשרפם או אסור אפילו אין בהם אזכרות דברי תורה והנה 

אבל לצורך  ,סור אלא שלא לצורךיא ןאי ומ"מ .חקןאיסור אף למ דאיכא (ד"ה נמצא )ח"א סי' ב ץ"תשבה וכתב. זה הוא מדרבנן
ועוד דהוי  .מותר לסותרו ולבנותוצריך תיקון הדין הוא שאם היכל שב מו שמצינוכ ,מותרפרשה אחרת  הכתיבכגון לצורך 

  ., ע"כוהיכן שהוא לצורך לא אסרו ,רק דרבנן
, עי' קדושת כתבי הקדש משום הםביש שעי"ז  ,רגמוכתב שנכתבו ב ד"תבפוסקים שאיסור זה הוא דוקא ב ולהלכה מבואר

אסור  אף במקום שאינו כתב גמור ומ"מ .ח"ג סי' שנז() מהרש"םבו )סי' מ ס"ק ד( במ"ב, )סי' רעא הובא בפת"ש ססי' רעא( בני יונהב
)אף  ולמחק כתב אין איסור בכללבכתב על מסך אם נימא דאינו  ולפי"זבגליון קצ"ח.  בזה והארכנו לנהוג בהם מנהג בזיון.

  ויעויין להלן.שלא לצורך תיקון(. 
 מחיקת השםב. 

 - ב פס'י"ב פדברים )למוחק השם מהפס'  האזהרשלמדו  (.)כב מכותש"ס בכמבואר  ,מה"תחקם למ אסור השם זכרותא אולם

וגו', ואבדתם את שמם מן המקום ההוא, לא תעשון כן לה'  אבד תאבדון את כל המקומות אשר אבדו שם הגוים"( ד
יו"ד סי' רעו ) בביאור הגר"אוהובא  ."תאות אחת מן השם עובר בלאפי' חק המוש )פ"ה ה"ו( במס' סופרים וכן הוא. "אלקיכם

לוקה מן  ב"ההטהורים שנקרא בהם הק םהקדושי תכל המאביד שם משמו יסוה"ת פ"ו ה"א פי"ט() הרמב"םוכ"כ  .(אות טז
ח"ב ) זרע אמתב עי'ו שאם כותב אותיות קטועות אין איסור למוחקם.)ד"ה דע( )ועיי"ש  .(ב 'א סי"ח) תשב"ץב הואוכן  .ההתור

)סי' לב  במ"ב שרי. ועי' בזההס"ת  רכדי להכשיאבל דרך תיקון  ,שנקט שלא נאסר אלא דרך השחתה (סי' קכ ד"ה ועמתה נבוא

 .(מע' המ"ם כלל יב אות ב() שד"חבו אות אלף ס"ק ה(קונטרס אלף בי"ת ) במקדש מעט  ,ד"ה אם(שם ) כהלביאור הב ,קכז(-קכו ס"ק
 ,ויוד הי ,אלף דלת ,ה"ה אשר אהי"אהי ,יכםקאל ,יםקאל ,יךקאל ,לק ,אלו הן שמות שאין נמחקין( .)לה בשבועות ואיתא

אסור למחוק אפילו אות אחת משבעה שמות שאינם נמחקים, ולא ש סי' רעו סע' ט(יו"ד ) השו"עוכן פסק . ותקצב ,יקש
ל, ק ,ושם אדנות ,יכם. ואלו השבעה שמות: שם ההויהקיך וכ"ם של אלקמאותיות הנטפלות מאחריהם כגון ך' של אל

  ., ע"כגורסין ג"כ אהי"ה אשר אהי"הות. ויש קצב ,יקש ,יםק, אלקאלו
 סת"םבשבת וב כתיבהגדר ג. 

כתב במשקין במי פירות באבק דרכים באבק הסופרים ובכל  :(קד) שבתש"ס בגדרי מלאכת כתיבה בשבת שנינו  והנה לענין
 (פי"ב ה"ו) בתוספתאכתב המתקיים. וכן הוא דאיסור מה"ת איכא דוקא בכותב במבואר  ע"כ., פטור ,םידבר שאינו מתקי

אין הכותב חייב ד( ו"א הט"י)שבת פ רמב"םהוכן פסק  ע"כ. ,אינו חייב עד שיכתוב דבר שהוא של קיימא על דבר של קיימאד
 ., ע"כעל דבר שמתקיים הכתב עליוועד שיכתוב בדבר הרושם ועומד 

וכ"כ קלף. כתיבה על בעינן מבואר ד( .)לב ותחובמנ. דוקא בדיו כתיבהדבעינן  )קג:( בשבתשנינו  סת"ם כתיבת לעניןו
וכן פסק  ,(כ.), עי' בגיטין ק תוכותחע"י  אכות ולבעינן כתב ע"י חק יר וכמו כן .ושהוא מהלמ"מ )תפילין פ"א ה"ג( הרמב"ם

סוף סוף עשה ב' כי  (לו 'סי 'תנ )מד' רע"אה וביארק תוכות. לענין שבת חייב אף אם כתב ע"י ח ]אולם .(יח-סע' יז סי' לב) השו"ע
 [.לא מקרי כתיבה "וכתב"רק במקום דכתיב  ,אותיות כתיקונם

אם הוא דוקא וכמו לענין סת"ם.  בכתב גמור בדיוהוא כשהשם נכתב דוקא על קלף ויש לדון האם איסור  מחיקת השם 
 .כמו במלאכת שבת מתקייםבכתב ה השם נכתבכש
 שלא נכתב על קלףשם ד. 

שנכתב המוחקו  ל מקוםובכבכתב בלא שרטוט  'אפיד ד"ה ואחר(ב ' א סי"ח) תשב"ץלהמצינו  נכתב על קלףשלא שם לענין ו
כתוב על  הדתני' הי ,וי שהתנדב קורה לביהכנ"ס ושם כתוב עליה השם טעון גניזהדאמרו שג (.)וערכין וכן מבואר בלוקה. 

 , ע"כ.א כתוב בכלי לוקהושהמוחק שם שה)יסוה"ת פ"ו ה"ו(  הרמב"םוכ"כ  ,ידות הכלים ועל כרעי המטה הרי זה יגוד ויגנוז
 נייר. דס"ל דאין קדושת השם בשם שנכתב ע"ג )עירובין ו( דלא כרש"י  ל זהדכ( אות ב ססי' קז "ד ח"ביו) בבית יצחקועי' 
 לא נכתב בדיושם שה. 

 יו"ד) בב"יהובא ו, ע"כ. שהמוחק השם עובר בל"ת בזהבשנכתבו  אזכרותרר אסור למחוק ולגשכתב ש (ז 'סי) ריב"שב יעוייןו

הבית וכן נקט  .)סי' קכז( התשב"ץוכן דעת  . ומבואר דאף שם שנכתב בשאר צבעים )ולא בדיו( אסור למחקו מה"ת.סי' רעו(
לענין קדושת ד' תשכ (ד"ה היוצא יו"ד סי' רנו) "סתחבועי' . ונעלם ממנו דברי התשב"ץ ,ודלא כספר א' שכתב היפך זה (שם)יצחק 

דהתם לא כתיב וכתבתם דנילף כתיבה בדיו אלא לא תעשון כן לה'  ,למוחקוהשם אין חילוק אפי' נכתב בכל צבע אסור 
 . )תנ' יו"ד סי' קפא( נוב"יבועי'  , ע"כ.אלקיכם

 ע"י כתב גמורנכתב שם שלא . ו
כל שהשם אינו שכתב  (ח"ב סי' קכ ד"ה ומזנה יצא) הזרע אמת ובאמתואכתי יש לדון אם בעינן כתב גמור לענין מחיקת השם. 

ומה דהוי בכלל כתב  ,אינו חשוב כותב ומוחק לענין מחיקת השם מדאו' ,כתוב בכתב שיהיה חשיב כותב ומוחק לענין שבת
 מדרבנן לענין שבת ה"ה לענין מחיקת השם. 

פסח(  ת, בסוף הל'יסה")חי' להל' הרי כבר הוכיח הפר"ח ד יותמה על (222עמ' מע' המ"ם כלל יב אות ג ד"ה ויש להעיר ) שד"חב אולם

בספר שרשי הים שאלא  אע"פ שחקוק אינו בכלל כתיבה, ע"כ. ,שם החקוק בכלי אסור למחקודאפי' )פ"ו ה"ו( מהרמב"ם 
דסתם חקיקה היינו  ,תמה על הפר"ח דהרמב"ם מיירי בחקיקה של חק ירכות)ח"א דף יד ד"ה איברא, הובא בשד"ח שם ד"ה ועל מה( 

ליכא משום מחיקת השם דהוי ככותב את השם לשם דבר אחר דליכא איסור מחיקה, ע"כ. ומשמע אבל בחק תוכות  ,ירכות
  .(סי' לו ד' תנ'מ) רעק"אהוכן דעת . ד"ה ואני( 222)שם עמ'  השד"חמדבריו דאף מדרבנן שרי. וכ"כ 

 מפאנו רמ"עבח' גדולה בזה. עי' ומה שמבואר מהשרשי הים הנ"ל דבחק תוכות ליכא משום מחיקת השם. באמת מצינו מ
תמה על  (או"ח סי' ג) המהרי"ט אולם .(עח 'סי 'ק)מד'  "יבנוה כן דעתו .דשם שנכתב בח"ת אסור למחקו שכתב ד"ה ואם( ול 'סי)

בריקום לית ביה  ברקימת פסוקים על הטלית, דהא מ"א סי' מה ס"ק ב(בפאר הדור סי' ז, הובא )בתשובה  רמב"םהמה שהחמיר 
לפי דבריו גם בחקיקת ד שכתב (ח"א סי' צו) במהרש"םעי' ו  .קדושה ין בווכיון שאינו כתב א (.)כקדושה כלל, כדאיתא בגיטין 

 . מחיקה ן חששאי שם השם
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המסתפק אם בירך ברכת 
 המזון האם חוזר ומברך  

 ברכה רביעית
 

אם נתעלם ממנו  )פ"ב מהל' ברכות הי"ד(  הרמב"םכתב 
ולא ידע אם בירך אם לא בירך, חוזר ומברך. והוא  

.  )סי' קפ"ד( הטורשלא נתעכל המזון שבמעיו. וכן פסק 
המזון   דטעמא מפני דברכת)בכ"מ ובב"י שם(  הב"יוביאר 

אכל ואינו יודע   -)שם ס"ד(  בשו"עמהתורה. וכן פסק 
אם ברך ברכת המזון אם לאו, צריך לברך מספק מפני  

 שהיא מן התורה.
]וכבר כתבו האחרונים דהיינו שאכל עד ששבע 

)סי' קפ"ד  גר"זעי'  -ונתחייב בברכת המזון מדאורייתא 

ע"ע  . ו)שם ס"ק ט"ו( ומשנ"ב)שם ס"ה(  ערוך השולחן, ס"ג(
)ש"ר פרת  ובבן איש חי ()סי' קפ"ד אות ג' בחסד לאלפים

דהצריכו עוד שלא יהיה צמא למים או  חוקת אות ט'( 
ששתה מים אחר אכילתו, דבכה"ג הוי ברכת המזון  

)הל' ברכת המזון כלל   החיי אדםמדאורייתא לכו"ע. ואף 

 העיר בזה[. מ"ז ס"ג(
ס"ל  ( ריש פ"ב מהל' ברכות ובכ"מ )סי' קצ"א דהב"יואע"ג 

דלדעת הרמב"ם ]והרמב"ן[ אין מנין הברכות  
מהתורה. צ"ל דכיון דעיקרא מדאורייתא, כל שחוזר  

 ומברך צריך לחזור ולברך כפי תקנן חז"ל.
הקשה על  )פ"ב מהל' ברכות ה"ב(  הלחם משנה]ואכן 

הב"י, דלדבריו למה כתב הרמב"ם דבספק חוזר 
א ברכת הזן בלבד שהיא  ומברך, לא היה לו לברך אל

מדאורייתא. וכתב דאולי יש לתרץ לדעתו ז"ל דכיון  
 דיש להם אסמכתא בקרא רצו להחמיר בהם קצת[.     

)פ"ו דברכות סי'  והרא"ש)ברכות מח:(  הרשב"אואף לדעת 

דס"ל דמנין הברכות מהתורה, מ"מ ברכה  כ"ב(
רביעית ודאי מדרבנן היא. וכמ"ש הטור בסי' קפ"ח. 

ראה מסתימות הטור והשו"ע דחוזר  ואפ"ה נ
 ומברכה.

אחר שכתב לחלוק  )סי' מ"ב(  בני שמואלואכן בשו"ת 
על דברי הב"י והעלה דלכו"ע מנין הברכות מהתורה,  

אבל מה שיש לי מן הספק הוא דכיון דברכה  -כתב 
רביעית הוי מדרבנן למה כשנסתפק אם ברך ברכת 

ברכות  המזון צריך לברך הברכה הד', הא קימ"ל ספק 
דרבנן להקל. ודוחק לומר דחוזר ומברך ר"ל הג' 
ברכות, דכל כי האי גוונא הוה להו לפרושי, ולא  
לישתמיט שום פוסק לומר כן. ואפשר לומר שאם אנו  
מצריכים לחזור ולברך הג' ברכות לבד ולא הד' אטו  
לזילזולי ביה עמי הארץ, וכדאשכחן בגמ' בפרק ג'  

הכנסת  והביאוהו שאכלו )מה: ע"ש( וכו'. ע"כ. 
)סי' קפ"ד   והמג"א לטור סי' קפ"ד ס"ק ב'(בהגהותיו ) הגדולה

 .ס"ק ז'(
ומעתה   -עמד בהאי ענינא וכתב )סי' ר"ט(  הפר"חואף 

נשאר לנו לברר כשנסתפק אם בירך ברכת המזון 
שצריך לחזור ולברך ברכה רביעית או לא, ומסתברא  

מדרבנן, וכן   שצריך לחזור ולברך אותה אע"ג דהיא
גבי בעל קרי ועל המזון  )שם כ, ב( משמע לי מהא דתנן 

מברך לאחריו ואינו מברך לפניו, ואם איתא ליפלוג  
בברכת המזון גופיה וליתני ועל המזון מברך שלש  
ברכות וברכת הטוב והמטיב אינו מברך, אלא משמע  
דגם ברכה רביעית בעי לברך. ולכאורה אפשר דהיינו  

)שו"ת בני שמואל ח"ב מוהרש"ח ז"ל טעמא כמו שכתב 

כי היכי דלא ליתו לזלזולי ביה. אכן אין צורך   סימן מב(
לזה, אלא כיון שצריך לברך הג' ברכות מן התורה 
ראוי שיברכו ג"כ ברכה רביעית, וכההיא דכתב  

)דספק  הרמב"ם ז"ל בהלכות קריאת שמע פ"ב דין י"ג 
ולאחריה(   קרא ק"ש ספק לא קרא חוזר וקורא ומברך לפניה

)משמיה דהרשב"א, דאע"פ דברכות  וע"ש בכסף משנה 
ק"ש מדרבנן, אולי סבור הרב דכך היתה התקנה, דכל שהוא  

. ע"כ. והביאו  חייב לקרות חוזר וקורא עם ברכותיה ע"ש(
 .   )סי' ר"ט ס"ק ד'(בברכי יוסף  החיד"א

דאומר אף ברכה )סי' קפ"ד ה'(  הגר"זוכ"כ לדינא 
בואו לזלזל בה ועוד שכך היתה  רביעית, כדי שלא י

התקנה שכל פעם שמברך ברכת המזון יברך ד'  
 ברכות.

דכיון דנתחייב  )סי' קפ"ד ס"ה(  ערוך השולחןוכן פסק 
נתחייב בכל ברכת המזון, שכך היתה התקנה שבכל 

 פעם שיברך ברכת המזון יברך גם הטוב והמטיב.

 

 
 בס"ד    



 

אותיות השם  דאפילו (בדה"ב סי' רעו)שהובא בב"י  ורחות חייםהאשתמה על המהרי"ט מ (שם) במהרש"םאלא דעיי"ש  
דאפילו היה השם חקוק על כלי מתכות או כלי זכוכית  (שם) רמב"םמהוכן מוכח מצוירות במשי ע"י תפירה אסור למחוק. 

"ל לסתום וה דלארמב"ם מיירי בחק ירכות, שהודוחק לומר  .כנ"ל גיטיןבכתב כמפורש והתיכו, לוקה. והרי חקיקה ל"ה 
 אלא לפרש.

 ,אין הכרח לומר דאיכא איסור תורהשל הפוסקים המחמירים  הםכל ראיותישבשכתב  (סי' לט ח"ג) במהרש"ם ומ"מ עיי"ש 
)מצוה תלז  במנ"ח. ועי' בדברלהחמיר  שיש (ב סימן קמו"ח)שבט הלוי הודעת  .דמיחזי כמוחק השם ראית העיןמשום מ אלא

דלענין מחיקת השם בעינן כתב גמור משא"כ לדעת ולפי דעת המקילים נמצא  .(קסת סי' יא בל"ה אות ד) קסת הסופרוב אות ה(
 וצ"ע(.. , בפרט בכתב שחור בסוג הראשון הנ"ל שהוא מהעדר האורבכלל חק תוכות כתב במסךש לצדדיש )ו החולקים.

 כתב שאינו מתקייםז. 
אף דואפשר  ,כללדינו ככתב  איןכתב שאינו מתקיים , מ"מ יש לדון דמחיקת השםף אם נימא דלא בעינן כתב לענין וא

  מחיקת השם הדין כן. באיסור
היה  (כ:)ק בשבתמדאמרי'  היוהרא ,חקועל גבי דבר שאינו מתקיים אסור למשם הכתוב  'אפיד (שם) תשב"ץב מצינווהנה 

)אלא שכורכה  דגרמא הוי ושרי ת השםמשום מחיקרשאי לטבול וליכא מנה לו טבילה של מצוה דאם נזשם כתוב על בשרו 
זמן, ימחק לאחר שהרי כתב של הבשר דרכו להמחק ימשמע שאע"פ שהוא עומד לה .בגומי שלא יעמוד לפני השם ערום(

 , ע"כ. חקו בידיםאסור לממ"מ 
שאם  )פי"א הט"ז(כמבואר ברמב"ם  דאף לענין שבת חייבבכה"ג מתקיים אלא  ובכתב שאינ התבש"ץ אסרדעד כאן לא אלא 

 סוף סוף מתקיים לזמן. אולם כתב שאינועתיד להתקיים לעולם מ"מ  ין הכתבכי אע"פ שא ,טבל בשבת חייב משום מוחק
 דכתברשב"א בשם ה )סי שמ סע' ד ד"ה במשקין( בביאור הלכהעי' ו)השם.  תפטור לענין שבת י"ל דאין בו משום מחיקש כללמתקיים 

לענין שבת  ,כספרי הזכרונות וכיוצא בהן ,לכתוב בהן דברים שאין עשויין לקיימן לעולם אלא זמן אחד "אקצת עד שדרכן של בנ תקייםמש

שאין די שיהיה הכתב מתקיים לאותה שבת,  )מנח"ש ח"א סי' צא(הגרשז"א זצ"ל וביאר  מלאכת מחשבת היא ולא בעינן שיתקיים לעולם.

שהביא מהרמב"ם דס"ל דאף כתיבה המתקיימת  )סי' שג אות סח( בשעה"צועי'  שהרי אין כותבין זכרונות אלא בכתב שמתקיים זמן רב.

 . (דיש להחמיר כהרמב"ם (שם) הגריש"א זצ"לדעת ו. טו(-)ח"ז סי' יג במנח"י לשבת בלבד חשיבא מתקיימת. וכן נקט

 פוסו ,סוללהאלא לשהרי אם הוא אינו מחובר לחשמל  ,קת השם בכתב מחשביחדאין משום מי"ל  כנים הדברים אםו
 ,כבה מאליותי בו דק' ללא שימוש הוכמו כן יש אפשרות לתת פקודה שהמחשב אחר כממתקיים.  ואין הכתב ,להתכבות

הגריש"א זצ"ל וכן דעת מוחק הכתוב במסך עד שחוזרים להשתמש בו.  אחר הזמןוכמו כן ניתן להפעיל שומר מסך אשר 
כתב דשמ ס"ק א( סי' נשמת אברהם ) הגרשז"א זצ"ל]ודעת . שבתבכתיבה לענין  ב אות ד()רבבות אפרים ח"ה סי' קכו ואשרי האיש שבת פמ"

 .[קנד(-)ח"א פ"כ עמ' קנג בחוט שניו)ח"ו סי' לז(  בשבט הלוי עי'של אלקטרונים. ו ירי משום שהוא כתב בכללאינו מחשב 
)סי' בתשובת הרמ"א דהרי מצינו  כתב שאינו מתקיים. יש לדון דחשיב ,עומד להתכבות וגדולה מזו י"ל דאף בגוונא שאינו

יון דעשוי לנעול דכ ,ותספר שכתוב עליו בראשי חודי דפיו אותיות או תיבשמותר לפתוח  )סי' שמ ס"ק יז( במ"בהובא  קיט(
. וכן המנהג ,משום בנין וסתירה התמיד דאין ב תונפתח תולפתוח תמיד ליכא ביה משום מחיקה וכתיבה והוי כדלת הנסגר

 עתו לפתוח ולסגור את הספרדשמחמת ד ,כתב דבכה"ג לא חשיבא כתיבה מתקיימתש אות טז(או"ח סי' רי אות ) אבנ"זב ועי'
כלל  "אנשמוד  אות)כלל לח  והחיי"א)א"א ס"ק ה(  הפמ"גוכן הוא דעת , אע"פ שמתקיים מחמת עצמותו, ע"כ. חשיב אינו מתקיים

חשיב שהדבר תלוי בדעתו דבכה"ג  )סי' סא ס"ק א ד"ה ובאותיות(החזו"א ואע"פ שדעת  מתקיים. ג לא חשיבדבכה" לז אות ב(
 ןיוכמו שכתב בעצמו לענ ,לא חשיב מתקייםדלכתיבה ומחיקה  וי ומיועדשד שהמחשב ע"בני"ל דיודה  מ"מ .מתקיים

נקודות צירוף נוצר ע"י  שהכתבבנ"ד  הואוכן איסור תורה.  ודלא מקרי כותב על דבר המתקיים ואין ב הנ"לפתיחת ספר 
 . )ולענין סוג המסך הראשון הנ"ל יש לעיין אם שייך סברא זו(.חקם ולכתבם בכל רגעלמ עשוייםו פות אותיות,ומשקקטנות המתחברות 

ופסק  .אם מותר לפרקו ,והם חיבורי עיגולים קטנים ,שם חקוק על טבעת של פרקיםשנשאל לענין )ססי' טו(  י"חובשו"מ 
 תשובות והנהגותבועי' עוד ] .יו"ד ח"ב ססי' קז()בית יצחק ב . ועייןשל הרמ"א דליכא משום משום מחיקת השם ע"פ דין הנ"ל

וע"כ שאין זה כתב העומד בעצמו, אלא האלקטרי מעמידו כל רגע ורגע, שבכיבוי אלקטרי מתכבים מיד, שכתב  )ח"ג סי' שכו(
 .[אסרה רק בקודש שעומד מצד עצמו, או השם הקדוש כשעומד מצד עצמו ולא בדבר שכפי הראות אין בו ממש י"ל דהתורה

 לקדשו ושם שלא כוונח. 

 נכתב לאו קדושתו בכוונת שלא נכתבש ששם( קכז' סי א")ח ץ"תשבל מצינוכי בנ"ד משום מחיקת השם  יש לדון דאין ועוד
 רעו' סי) ך"בש וכן מבוארשאין איסור מחיקה כשכוונתו לתקן[. )ח"א סי' ב( ]ועיי"ש . ואין איסור למחקו קדושה בו אין לשמו

במחיקת השם  איסור שאין משמעו. ת"הס תיקון לצורך למחקן מותר, לשמן שלא' ה שמות ת"בס תבכ אםשפסק ש( יב ק"ס
 הש"ך.אליבא דתלז אות ח( )מצוה  ח"במנוכ"כ . , ואם מוחקו לצורך תיקון מותרמדרבנןאיסור שנכתב שלא לשמה אלא 

. קדושה בהן אין בכתיבתן ןלקדש נתכוון ולא שם של אותיות כתב שאם, )סי' ט( היראים בשם' כת( רפ"ו ת"יסוה) י"ובהגמ
 קולמוס עליו מעביר ת"דל בו הטיל ולא וטעה יהודה לכתוב ונתכוין השם לכתוב צריך שהיה הרי, :(קד) שבתב וכדתניא
אלא . )סי' רעו ס"ק ב(ט"ז ב הובאו .כ"ע ,כוונה דבעינן אלמא .המובחר מן השם אין אומרים וחכמים. יהודה' ר דברי. ומקדשו
 ההיא בכגון אלא מיירי דלא ל"די, ל"הנ ץ"שבתכה ל"דס היראיםמ הכרח איןכתב דש (כד ק"ס רעו' סייו"ד ) י"ברכב דיעויין
)ח"א  נים מאירותפה כן דעתו .מחיקה איסור לענין קדוש דסתמו ל"י קידשו שלא אלא השם לכתוב במתכוין אבל, דשבת

 בכוונת שלא' ה נכתב אפי'ד כת' (ו"ה ו"התורה פ יסודי) ח"הפרו .מפקפק על הש"ך (מ"ז סי' לב) בפמ"גוכן  .)סי' טז( חו"יהו סי' מה(
 .)סי' קסד ס"ק ג( חזו"אה פסקוכן  הביא דברי החולקים. )מד' תנ' סי' טו ד"ה אמנם( רע"אהו .ת"מה מחיקתו על לוקה קדושה

 לא שלו אזכרות, קאי לשמו לאו ת"בס דסתמא (וכי ה"ד כז ז"ע)' התוס ברישלד כתב (גם ה"ד ה אות ט' סי) העמודים וויה אולם
שכתב  )יסו"ה פ"ו ה"ח( הרמב"םע"פ  )יו"ד סי' נד( השב יעקבוכן נקט . היראים רבינו מדברי נראה וכן ,למחקן מותרו לשמן כתב

 ".ולא כתבו לשמו"שורפין אותו עם האזכרות שבו, מפני שאינו מאמין בקדושת השם  ס"תאפיקורוס ישראל שכתב ד
 ל"דמנ  עליו ותמה, מחיקתו על לוקה' ה את קידש שלא פ"שאע ח"הפר ש"מ הביא( ד"ע ק"ד מ' סי עייאש) יהודה בני ת"ובשו

 שמותר תורה של תיבות כשאר אלא הללו האזכרות אין פסול ת"שהס כיון והרי, מחיקה לאיסור ת"ס קדושת בין לחלק
 .ל"הנ ך"כהש (ה' סי ם"סת חיים שנות ספר) קלוגר ש"הגר פסק כןו ., וכן מבואר בתשב"ץ, ע"כלמוחקן

ורוב  ,דעת יחיד הוא ,אסור למחוק מה"ת ולוקה ע"ז פר"ח דס"ל דשם שנכתב שלא בקדושההד' תכ (או"ח סי' ה) עין יצחקוה
)קונטרס באר שדי מכתב ה אות  ובשד"ח. ע"כ ,אם התנה שלא תחול קדושה עליהם אין להחמירולמעשה פוסקים חולקים עליו, 

 .)סי' פ( במשיב דבררוב הפוסקים להקל. וכן פסק  דדעת כתב י(
נראה דבנ"ד ליכא באמת ו .השם הנכתב שלא לשם קדושהבמחיקת  שאין איסור עכ"פ מה"תי"ל  המקיליםולפי דעת 

אולם אמרינן סתם  ,שאע"פ ששם שנכתב שלא לשמה אין איסור למוחקו )שם( החו"יע"פ מש"כ  ,אפילו מדרבנןאיסורא 
דמותרים הם כי נטבעו  מטבע שטבעו שם השם ומ"מ ,שם השם וכדו' בב יהודה וכתוקאי, אא"כ רצה לכתשם השם לשמה 

שמותר למחקו אף  וומשמע מדברי .(ס"ק נב )סי' שלד במ"בוכן פסק  ., ע"כ"ל ככתיבת השם בפירוש לשם חולולהוציאם וה
מחק י"ל שלא ישהשם עשוי לה וכן י"ל בנ"ד דכיון .(ואפשר דכיון שהוי כמכוון להדיא שלא להקדישו קיל טפילכתחלה )

  ועיין. .לשמה קאי ואין בו איסור מחיקה
 מחשב מסךמחיקת השם בט. 

סוגים באף וכן הדין  ,המופיע במסך של מכשיר אלקטרוניבכתב מעתה יוצא דמעיקר הדין ליכא משום איסור מחיקת השם 
בשבט  עוד עי'ו. ליישב המנהג שמקילים בזהשכתב עוד צדדים  סי' שכו( )ח"ג תשובות והנהגותב ועי' .)בפתיחה( הנ"ל החדשים

זה דומה לקורקטין דאולי  הגריש"א זצ"לבשם הביא )ח"ד סי' קה(  באבני ישפהו .)יו"ד סי' נט( שאילת שאולבו )ח"ז סי' ד( הלוי
חקו כי הוא נעשה רק שלא לשם קדושה שרי למ נכתב בהדיאששם ש ונקטו)ח"ב סי פ(  והמשיב דבר (שם) העין יצחקשדנו 

 יש להתרחק מזה. מ"מלתקן, אבל 
 
 

נהגו להקל שאין בו משום איסור מחיקה. והדין כן אף במסכים חדשים  ,הנכתב במסך מחשב השם שם העולה לדינא,
  .להתרחק מזהמקום יש מ"מ ש שהורומגדולי ישראל ויש  .המיועדים לקריאת ספרים

 

 
 

 
 
 
 
 

 (גתפלת מנחה ) - עניני שבת קדש
ואומר פסוק ואני  " - אמירת פסוק "ואני תפלתי"

תפלתי לך ה' עת רצון, על פי המדרש ישיחו בי יושבי  
שכר, וכתיב בתריה ואני תפלתי לך   שער ונגינות שותי

ה' עת רצון וגו'. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע, אין  
אומה זו כשאר אומות העולם, אומות העולם  
כששותין ומשתכרין הולכין ופוחזין, ואנו לא כן אלא  

 טור סי' רצ"ב()". אע"פ ששתינו ואני תפלתי לך ה'
וגודל התיקון בעולמות העליונים הקדושים  " -

רת פסוק זה במנחה דשבת מבואר בזוהר  באמי
הקדוש פרשת תרומה... גם בכתבי האר"י ז"ל כתב 
בפסוק זה כוונות עצומות ונוראות, לכן יזהר האדם 

וראוי לחשוב בתיבות  לומר פסוק זה בכונה עצומה. 
"לך ה' עת רצון" איזה תפילה במחשבתו ממגמתו  

 יסוד ושורש העבודה, ח, יב() ".בעבודת הבורא יתברך שמו
נהגו לקום  " - גודל ענין אמירת פסוק ואני תפלתי

באמירת פסוק זה, והרב עמק ברכה חקר ע"ז והאריך  
בטעם הדבר. והגאון בנו בהג"ה הביא דברי הזוהר 

ואני תפלתי הוא   וסיים נשמע מזה המאמר הקדוש כי
דהיינו ענין היחוד ומעורר רחמים   ענין גדול ונורא

ון, וע"כ ודאי מן הראוי ומן החיוב הוא לעמוד  והרצ
 רצ"ב ס"ק ט בשם מחזיק ברכה, והובא בשע"ת( כה"ח סי')". בו

 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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  דחוזר)סי' קפ"ד ס"ק י"ג(  המשנ"בוכן סתם לדינא 
ומברך כל ברכת המזון, ואף ברכה רביעית כי היכי 

מג"א   -)ס"ק ט"ו(  בשער הציוןדלא לזלזולי ביה. וציין 
ופר"ח בסי' ר"ט וש"א. וכן מצאתי באשכול בהל' 

 נטילת ידים וסעודה.
 ספר האשכולוהנה מצא אילן גדול להתלות בו, והוא 

סי'  דפו"י )דכתב להדיא כדברי הבני שמואל, וז"ל שם 
וחזי לן אי הדר הדר אכולהו, דאי לא הדר  -( י"ח

אהטוב והמטיב כיון שהיא מדרבנן אטו לזלזולי ביה 
)ויש לציין ע"כ. דמאי טעמא רב אשי עני ליה בלחישה. 

שבספר האשכול הנדפס בהוצאת ווגשל מכת"י ליתא לקטע  
. וע"ש מ"ש המו"ל בהקדמתו בענין ספר האשכול דפוס  זה

    כירוהו ודאי לא ראו דבריו.והאחרונים שלא הז (.ישן
אולם לאו מילתא פסיקתא היא, דמאידך מצינו  

ואפשר לומר   -שכתב בתוך דבריו )שבת כג.(  ברמב"ן
כל שברכה עצמה מצוה כגון ק"ש ותפלה   דלרבא

וברכת המזון ומגלה והלל, וספק אמר ספק לא אמר,  
בשל תורה כברכת המזון וק"ש חוזר, בשל סופרים  
כגון תפלה למאן דסבר הכי, א"נ הטוב והמטיב  
שבברכת המזון, אינו חוזר ואומר וכו'. ע"כ. הרי  
דמפורש להדיא בדבריו דאף כשחוזר לברך ברכת 

)ודוחק גדול  אינו חוזר על ברכת הטוב והמטיב המזון 
תפק אם ברך ברכת הטוב והמטיב  בנסוקא דדקאי לומר 

בלבד, דאז אינו חוזר ואומרה, אבל אם נסתפק אם ברך  
. ואף את דבריו ודאי לא  (חוזר ואמר אף הטוב והמטיב

 ראו האחרונים.
)פ"ב מהל' ברכות ה"א(  הכסף משנה]ומכאן הערה לדברי 

ק מדברי הרמב"ן בהשגות על ספר המצוות  דכתב לדיי
 דאין מנין הברכות מהתורה ע"ש[.

דנסתפק  )פ"ב מהל' ברכות הל' ב'(  בלחם משנהוכן מצינו 
בדבר, וכתב דברכת הטוב והמטיב נ"ל לכאורה דאינו  

 חוזר ומברך כיון שהיא מדרבנן אבל צ"ע.
אחר שהביא דברי כנה"ג  )סי' קפ"ד ס"ק ה'(  הא"רואכן 

ובאמת צ"ע הא קיי"ל להקל   -שנה, כתב והלחם מ
בספק ברכות דרבנן, ולא דמיא לאמן דבונה ירושלים  

עיי"ש, ועוד הא בתשובת רש"ל  ]ס"ב[ בריש סימן קפ"ח 
סי' מ"ד כתב דהאידנא לא שייך לזילזולי עיי"ש.  
ולענ"ד אפשר דמעיקרא כך תיקונא כמו בברכות ק"ש  

 , ויש לחלק וצ"ע.)סק"א(לעיל סימן ס"ז 
כתב לגבי ספק  )ח"א סי' קמ"א(  הלכות קטנותוכן בשו"ת 

בירך ברכת המזון, דברכה רביעית של ברכת המזון  
בארעא  היא מח' ולכן נראה דלא יאמר אותה. )וע"ע 

מערכת הב' אות קי"ב דכתב דרבים נסתפקו   דרבנן
 בדבר והפר"ח פשט דצריך לחזור ולברכה(. 

דכתב  ד'(  )עקב שאילתא קמ"ו ס"ק בהעמק שאלה וע"ע
הנצי"ב לבאר בדברי השאילתות דס"ל דברכה  

  השאגת אריהרביעית אינו חוזר ומברך. וציין לדברי 
לענין ספק אם ברך ברכות התורה דהעלה ( וכ"ה )סי' כ"ד

דצריך לחזור ולברך כיון דברכות התורה דאורייתא,  
ומכ"מ פסק דלא יברך אלא ברכה אחת, דכיון דכבר 

ורה בברכה אחת השאר אין  יצא ידי חובה של ספק ת
 בהם אלא ספיקא דרבנן ולקולא.

דלא יחזור  )סי' קפ"ד אות ג'(  בחסד לאלפיםוכ"כ לדינא 
בן  הברכת הטוב והמטיב שהיא מדרבנן. וכן פסקו 

    .)סי' קפ"ד ס"ק ט"ו( וכה"ח)ש"ר פרת חוקת אות ט'(  איש חי
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