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 שער העיון
  

ù áøä .ìèñøâ åäéìà  
   

  איסור איבוד כתבי הקודש
  

ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם "' כתוב בפר
ופסילי אלוהיהם תגדעון ואבדתם  את שמם מן המקום , תשרפון באש

 'ומכאן למדו איסור מחיקת שם ד". אלוקיכם' לא תעשון כן לד. ההוא
ה "ת והמצוה הס"מ בל"ם בסה"ל הרמב"והנה ז.). מכות כב, .שבת קכ(

היא שהזהירנו מנתוץ ומאבד בתי עבודת הקל יתעלה ומאבד ספרי 
  .הנבואה ומלמחוק השמות הנכבדים והדומה לזה

אלא , ם שהאיסור הוא לא רק למחוק שם השם"ומבואר בדברי הרמב
וכן מבואר במנין הקצר [, גם המאבד כתבי הקודש עובר על איסור זה

דהמאבד כתבי הקודש ) קנט ט(א "כ המג" וכ].ש"שבריש ספר המדע ע
  .בכלל הלאו דלא תעשון כן

ש "כמ,   והנה המאבד שם מן השמות הקדושים לוקה מן התורה
אולם לגבי כתבי הקודש כתב , א"ו מיסודי התורה ה"ם פ"הרמב
כתבי הקודש כולן ופירושיהן וביאוריהן אסור "ח "ם שם ה"הרמב

  ".והמאבד ביד לוקה מכת מרדות, או לאבדן בידלשרוף אותן 
ם נוקט שהמאבד כתבי הקודש אינו בכלל "הרי שביד החזקה הרמב

אלא מכת מרדות ככל העובר על דרבנן , ולכן אינו לוקה ארבעים, הלאו
מסיק דלאבד כתבי הקודש ) א ב"ח( ץ"ואכן התשב). מ שם"כ הכ"וכמש(

ח "א או"ח [כ בעין יצחק"כמשל "ז צ"ולפ, רק מדרבנן, ת"אינו אסור מה

   .וזה דוחק, ש במנין המצוות"ם חזר בו ממ"דהרמב] ט"אות י' ה' סי
כתב דמאבד כתבי הקודש הוא אסור ] ז"ד אות י"ל' ח סי"או[ ובאבני נזר

ב "וצ, רק מכת מרדות, ת"ועובר על לאו זה אלא דלא לוקה מה, ת"מה
  .ת אמאי לא לוקים"דאם הוא איסור מה

ס קידושין דף "ח עמ"קמ' נשים סי[ א"ר בהקדם דברי החזו  ונראה לבא

מצוה , שגם בדבר שאין בו הנאה לאב.] יבמות ו[א " בדעת הרשב].לב
א "הגר' כך פי[ת "אלא שאין בכח עשה זה לדחות ל, לשמוע בקול אביו

א שעיקר העשה "ומבאר החזו, ]א"ו בדברי הרשב"ק ל"מ ס"ר' ד סי"יו
יש בו הנאה לאב כגון מלבישו מאכילו שהתורה ציותה הוא כיבוד ש

ובדבר , )ת"ככל עשה שדוחה ל(ת "ועשה זה בכוחו לדחות ל, וכדומה
שהרי רצון התורה , לשמוע בקולו' כ חיוב מדאו"שאין בו הנאה יש ג

  .ת"אולם כיון שזה לא עיקר העשה אינו דוחה ל, בכיבוד אב ומוראו
עצם הדבר : גדרים במצות התורה' א שיש ב"העולה מדברי החזו

ומלבד זה ישנם פרטים היוצאים , שהתורה חייבה וזה עיקר העשה
  .ע"אבל אינו כעיקר המ', כ דאו"וזה ג, מהעשה משום דזה רצון התורה

ת הוא שהתורה אסרה לאבד "דעיקר הל, ל בדרך זו"ובכן גם לעניננו י
, ..."'לא תעשון כן לה, ואבדתם את שמם"וכמו שכתוב , שמות הקדשים

יש ללמוד מזה שרצון התורה הוא שלא נאבד כל הדברים ששם אלא ש
גלעזר . ג א"והרה( וזה כולל גם שאר כתבי הקודש, שמים נקרא עליהם

אלא שהם , )ה"ן דכל התורה שמותיו של הקב"פ הרמב"א הוסיף ע"שליט
, דחיוב מלקות הוא על עצם מה שהתורה אסרה. חלוקים לענין מלקות

  .מ"אין מלקות ארבעים רק מ, איסור הזהאבל על מה שהוא נלמד מן ה
ודאי , דלגבי מנין המצוות, ם"נמצא שאין כאן סתירה בדברי הרמב

וזה כולל גם מאבד כתבי , דשייך לכלול כל מה שהתורה אוסרת
אבל , לא לאבד כל דבר קדוש' שהרי זה מענין המצוה ורצון ה, הקודש

א שהמאבד "ש דברי המג"וא. דין מלקות הוא דוקא בעיקר האיסור
  4' המשך בעמ.                          כתבי הקודש הוא איסור דאורייתא

  ח"פרשת ראה תשס, ד"בס
  

  :נושא הפרשה
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 àø÷ð äéäéù ïôåàá åéðôì úåáéú óéñåäì äöåøå"ìà "

 íùì åúðååëù ïåéë øåñàã ìåç ìù úåðùì øåñà
éòã ãåòå äàéø÷ä"ç àåáé æ" úåøåãä éë ä÷éçîì å

ëò íù äéä äæù åòãé àì íéàáä"ì .÷òøâä ïéáäå" à
)åùì úåäâäá"åùúáå íù ò 'éñ 'ò' ( ïåùàøä íòèá åúðååëã

ãä äìåúù äîáã 'íùä ÷çåî áéùç . ùéã ïìäì øàåáéå
éôù 'øçà ïôåàá åéøáã.  

 äðåé éðáäéñ íù" áë 'ùã÷ì ïååëúð íàã øåñà íùä 
ãä úåìúì 'äééìú éì äîå ä÷éçî éì äîã ,ñáå" áúë è

æå"â øåñà åìôè åà íù ÷åçîì øåñàù íå÷î ìë ì" ë
ã úåìúì ïåâë äéìéã àîøâá ÷åçîì 'éåäá' äéäéù ä

ò äãåäé àø÷ð"ë ,ò ÷çåî äéì éø÷ã úö÷ òîùî" é
çøëåî åðéàå àîøâ . åéúåáåùúá ïëå)äð ä÷ãö ìéòî(  è÷ð
äë ä÷éçî øåñàì"â.  

úçä úòã" ñ)åé"âñø ã ( àúééøåàãî ùîî ä÷éçî áéùçã
àîøâ ÷ø àìå , åøùá ìò íù åì ùéù éîë åðééä íøâã

 ìáà ÷çîð àìéîîå äùòî äùåò åðéàù ìåáèì ãøåéå
íùä óåâá åðéàù óà äùòî äùåòù ìë ,î"òù ïåéë î" é

åä ÷çîð åìù äùòî"øåñàå äøåîâ ä÷éçî ì.  
 éðåùøâä úãåáòä úòã)äö (á øéúäì íëé÷ìà áúëù éî

íé÷ìà íå÷îá ,ëäî úåùòì ï÷úì ìåëéù 'î ' äîåúñ
çàå"î àëééù àì åú ë ' éàùøå íùäì äðåøçà

ä÷çåîì .ëå 'òù ÷ô÷ôì ùéù íâäã"ëä úà äùåòù é '
îì 'îä úà äçåã ' íùäì úìôèð àäú àìù äðåøçàä
î"íéøçà íéðå÷úî äæ ïå÷éú óéãò î . øéúäì åúòã éøä

äëá"ñå â"ìã ì" ä÷éçî ç äùòî äùåò åðéàù ïåéë
úåàä óåâá.  

÷òøâä"åùúá à ')åãäî"ò ÷ (ñá ïã" áåúë äéäù ú
à óñåé ìà á÷òé øîàéå ÷åñôá éçéå úùøôá-åâå é÷ù ì '

à á÷òé øîàéå áåúë äéäå -é÷ù ì , úåìúìå ï÷úì ïãå
à óñåé úåáéú-à ïéá ì-é÷ùì ì , ùåáìä éôìã áúëå

àäå"ä àîù øåñà äéäé ø"à-ì "äùåã÷ íùì áúëð 
òå" àø÷ð äéäé úåáéú óéñåîù é"óñåé ìà "ìåç ïåùìá .

äåáòäì àéáäå" úáåùúî øéúäì çéëåä íâå øéúîã â
áä" çéñ 'é÷" â]éòå 'éñ øôåñä úñ÷ 'é"ëùìá á"÷ñ ä" äçãù ç

áäî äéàøä"îëàå ç"ì .[òå" äùòî äùåò åðéàù ïåéëã ë
ì úåàä óåâá"àå ä÷éçî ç"é ë" øñåàã ùåáìäì íâã ì

ïðáøãî ÷ø àåä ïåéë ì÷äì ùé äúòîå ä÷éçîì éîãã 
à úáéú àîùã ÷ôñ àåäù -ìåç íùì äáúëð ì .ëå '

àä ùùçá íâ ì÷äì ùé äæ íòèîã" àåáé àîù ø
ë øéîçäì ïéà ÷ôñáã å÷çåîì"ë.  

 èòî ùã÷îä ìáà)äéâá åòø"è÷ñ ÷"å (ë 'äëã"ì â" ç
éôà 'ä÷éçî íøâ ,íìåòä ïî íùä ÷çîð àìù ïåéë ,
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   קיום העולם-היתר מחיקת השם 
  

שלא למחות ספרי הקודש והשמות : ")מצוה תלז(ספר החינוך ב
 ... וכן בתי עבודת הקודש,של הקדוש ברוך הוא הכתובים שם
   ...".ששם הקדוש ברוך הוא נקרא עליהם

  . אולם יש ואיסור חמור זה נדחה
וכתב את האלות " :)כג, במדבר ה(נתפרש בפרשת סוטה , הראשון

:) סוכה נג(ל "ואמרו חז". ומחה אל מי המרים, האלה הכהן בספר

 שמי שנכתב ,אמרה תורה, לעשות שלום בין איש לאשתו"
  ". בקדושה ימחה על המים

אמר רבי ישמעאל ): "י כאן"והובא ברש(ל "דרשוהו חז, יהשנ
 אלא שלא ,וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין המזבחות

". יעשו כמעשיהם ויגרמו עונותיכם למקדש אבותיכם ליחרב
ה נקרא "ששם הקב "- נחרב המקדש , כאשר ישראל חוטאים

  ". מחיקת השם"והרי זה בכלל , )החינוך' ל" (עליהם
בשעה שירד משה רבינו . א איתמר ולא בפירושמכלל, השלישי

 -וכשראה את העגל והמחולות , מהר סיני ולוחות העדות בידו
 והרי מחק בשבירה זו כמה -! שבר את הלוחות? ר"מה עשה מש

   ).ד, כמו שהעיר בדעת קדושים רעו(! וכמה שמות קודש הכתובים בו
  אם משום-הוא סילוק השכינה מישראל , הצד השווה שבהם

אם משום חסרון בשלום בין איש ; חטאי ישראל בעגל או בכלל
 שכינה -זכו : ".)סוטה יז(ל בפרשה זו " כדרשת חז-לאשתו 
  ".  אש אוכלתן-לא זכו , ביניהם

 איש ואשה -נשמטת זכות הקיום , כי כאשר אין השכינה שורה
ויחר אפי בהם "ה "בחטא העגל שאמר הקב; "אש אוכלתן"ש

ובעוונות בכללותן הגורמים חיוב כליה ; )י, שמות לב( "ואכלם
   .לישראל

? שמא תאמר שוב אין להם תקנה, ומאחר ונשמטת זכות הקיום
 מחיקת - באיש ואשה : אלא מחיקת השם היא תקנתם, לא כי

ובעוונות ;  שבירת הלוחות-בחטא העגל ; השמות אל המים
   . חורבן הבית-כלל ישראל 
ינו יכול להמשך כמות שהם מצב שבשום אופן א, מקרים אלו

י מחיקת " ע- יש צורך בביטול מוחלט של המצב הקודם , שהוא
ויצירה של עולם , השם המורה על הוויית וכוח כל העולמות

זוהי התקנה למצב . המתואם למצבם העכשוי, חדש ונעלה יותר
  !מחיקה שהיא תקנה - שמטבעו אמור להיות כליון מוחלט 
אם היתה יולדת : "וי בסוטהעולם חדש ונעלה זה בא לידי ביט

 שחורים יולדת , נקבות יולדת זכרים, יולדת ברווחהבצער הית
 יולדת לשתי שנים יולדת בכל ,לבנים קצרים יולדת ארוכים

  . )כה, במדבר רבה ט("  יולדת אחד יולדת שנים,שנה
תחת , כאשר ניתנו להם הלוחות השניות, גם לאחר חטא העגל

 ניתנה להם התורה - בכתב אשר בראשונה כל התורה היתה
ת "שו(" נתעלו בה ישראל מעלה גדולה יותר"ז "ועי, שבעל פה
  ).ש בהרחבה והטעמה"עי, ג דרוש יח"בית הלוי ח

ששפך "על , של אסף" זמירתו"ומתוך כך נמצאנו למדים פשר 
" ולא שפך חמתו על ישראל, חמתו על העצים ועל האבנים

כת החימה על כלל ישראל  לא רק על מניעת שפי-) יד, ר ד"איכ(
אלא גם על עצם שפיכת החימה על העצים , זימר אסף
טמונה יצירה חדשה של כלל , זו" מחיקת השם"כי ב, והאבנים
שכולה תהליך של זיכוך ,  חורבן הבית וגלות ישראל-ישראל 

ואכרתה "להבאת ישראל אל היעוד והתכלית המצופה של 
  ).הפטרת ראה(" לכם ברית עולם
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  גרם מחיקה
דכתיב לא תעשון כן עשיה , גרם מחיקה שרי: שבת קכ

  :אם מותר לגמרי' הפוס' ונח. הוא דאסור
היה שם כתוב על בשרו ' ו כ"ת ה"ו מיסוה"ם פ"ברמב

' וכ. וטובל] מפני שאסור לעמוד ערום בפניו[כורך עליו גמי 
ד השלטי גבורים "וכ. מ משום דגרם מחיקה שרי"הכס

והוכיח , È¯Ó‚Ï ¯˙ÂÓדגרם מחיקה ד "ז ושבועות פ"סנהדרין פ
  .ט"רעו סקית "וכן בפ. י"כן גם מההגמ

 הרי הוי גרם )'לק' עי. בסוכה נג(נ ממעשה דדוד "הערול' והק
ובבית ). ש"ש מ"עי(ו מסוטה להתיר "מחיקה ולמה צריך ק

. Ú ˜ÁÓ�˘"ÌÈÈ„È· „·‡ÓÎ ÈÂ‰ ÌÈÓ‰ Èדכיון ' דוד תי
דשקען בספל מים ועבר משום : כדמוכח בשבת קטו

ש "בערוה' ועי]. ן דהוי מעשה בידים"הר' וכ[מחיקה 
Ó" ‡Ó¯‚‰ ÌÂ¯‚Ï ¯ÂÒ‡ Óדאף דגרמא מותר ) לו,רעו(
ג עשיה "דז] כגון להעמיד מים בסמוך כדי שיישפכו וימחקו[

  ].ש"עי, ע לא הביאו האי דינא"ז דהטוש"ויישב עפ. [גמורה
ם דרק טבילת מצוה "הרמב' בד' מפ) תכ' אה"ח(ז "אך הרדב

‚¯Ì דח בדעתו "השד' וכ, מותרת אבל של רשות אסורה
Ô�·¯„Ó ¯ÂÒ‡ ‰˜ÈÁÓ .דאיסור גרם ח יז "אות "כ הנובי"וכ

ד "יות "וכן מבואר בפ. משום בזיון השם] מדרבנן[מחיקה 

שהביא מהבני יונה דאין לכתוב באופן שכשמתיישן רעא ג 
מ "וכ.  שגורם מחיקת השםהקלף מתפורר הכתב כיון

תתקי '  סיחסידים' ס' ועי. דאסורד "א סק' סי] ת"ושע[ב "במ

שלא להניח אוכל אצל הספרים שמביא עכברים וגורם 
אמנם יתכן לדחות דעכברים גריעי מסתם מחיקה [. למחיקת השם

  ].ולכן אסור אף בגרמא
  

איך בשלח ' פרהזית רענן ' הביא קו) שם(נ בסוכה "הערול
‡¯Ï˘ Â�Â משה שם המפורש ליאור להעלות את השליך 
ÛÒÂÈ ,ל דנתינה במים הוי "ולהנ[דגרם מחיקה שרי ' ותי

מ כיון שהיה "ז דמעיקרא לק"ע' וכ]. ע"צ, מעשה בידים
אם קיים ' ואפי' ת ולא נצטוו על מחיקת ה"קודם מ

ש בזה "מ' ועי. א להחמיר ולבטל שבועת יוסף"המצוות א
  .ב טז"תשלבשיחות מוסר 

ÎÂ˙· "ע "בתיב' ר עץ אל המים אי"שהשליך מש ¯‰Óב
 ‡·¯ ‡Ó˘ ÈÂÏÚבמשאת ' והק" ויקירא וטלק לגו מיא

  .ת שרי"ל דקודם מ"כנ' ותי' המלך היאך הותר למחוק ה
  

  נ"במקום פקו
בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא בעא .] ומכות יא. [בסוכה נג

 למישטפא עלמא אמר מהו למיכתב שם אחספא ומישדא בתהומא
אמנם . כדי להציל העולם' מבואר דמותר למחות ה' וכו

ו מסוטה והרי הוי "ל ק"ל ול"דמאי מבע' נ הק"הערול
. י"שיהרג וא' אם הוא בכלל חילול ה' דנס' ותי, נ"פיקו

' ותי) מ' כ סי"ב פסו"ח(יהושע ' ק בס"וכה). ש במכות"ע מ"וע(
ובדבר איסור בסכנה מותר , דדוד היה מסופק אם יועיל

ו מסוטה דנמחק מספק "ז הביא הק"וע, פואה בדוקהרק ר
משום דהוא ענין ' תי) פז(ובבית דוד . דשמא לא תשתה

דההיתר ו "ח מ"יומא פמ "ם בפיה"ש הרמב"י מ"סגולי עפ
  .ס הוא רק ברפואה טבעית"לדחות איסור במק

  
  מגילת סוטה

עד שלא נמחקה מגילה אמרה איני שותה ] 'מתני[. סוטה כ
תני נגנזת תחת צירו ] ג"ג ה"פ[' הביאו ירוש' תוס. מגילתה נגנזת

היאך מותר ' והאחרונים הק. למה בשביל לשחקה, של היכל
הבית אפרים . ויש שהוכיחו מכאן דגרם מחיקה מותר, לשחקה

' כ בחי"וכ, דחה דשאני מגילת סוטה דלמחיקה ניתנה) ד סא"יו(
ליה דפליג על הבבלי ולית ' על הירוש' בשיירי הקרבן כ. ש"רמ

ומותר לאבד כתבי הקדש שאין , האי דרשא דלא תעשון כן
דהשם נכתב על תנאי ' כ) ט"ה סקכ(העין יצחק . בהם צורך

הכלי חמדה שהיו ' ז כ"וכעי. ובאם לא תשתה אין בו קדושה
' הירוש' דפי) ז"ידים סח סקי(א "חזו' ועי.  נשאלין עליה

   .שהשחיקה על הקלף ולא על הכתב

 שער הציון
  
  סור מחיקהאי

אזהרתיה מהכא , המוחק את השם בהליכתו. מכות כב
. אלקיכם' לא תעשון כן לה' ואבדתם את שמם וגו

  'אלו הן שמות שאין נמחקין וכו. ובשבועות לה
 כל המאבד שם מן השמות -א"ת ה"יסוה' ו מהל"ם פ"רמב

ה לוקה מן התורה שהרי הוא "הקדושים שנקרא בהן הקב
ם מן המקום ההוא לא ז ואבדתם את שמ"אומר בע

  .אלקיכם' תעשון כן לה
  

שהזהירנו מנתוץ ומאבד בתי עבודת האל ' כ) סה(מ "בסה
יתעלה ומאבד ספרי הנבואה ומלמחוק השמות הנכבדים 

 ‡ÌÈ„¯Ù� ÌÈ¯ÂÒÈדהם ' ומשמע מל. והדומה לזה
'  דכ„‰Á‡ ÏÎ„אבל בחינוך מבואר .  הכלולים בלאו אחד

ה נקרא "ם הקבשלא נאבד ונמחה הדברים שש] תלז[
. ה"ק וספרי הקדש ושמותיו היקרים ב"כגון ביהמ, עליהם
נ דעת "וכ. אלקיכם' ז נאמר לא תעשון כן לה"ועל כ
הוא כנותץ אבן ' דמוחק את ה) 'בפר(' ן שכ"הרמב

  .מהמזבח
הוא ' פ דלכאו"ז אע"בטעם דלוקין ע' ז נחלקו האח"ועד

 דהכל ענין Ï„"˙ÂÏÏÎ· Á' ח כ"דהמנ. לאו שבכללות
י אבוהב "אבל דעת מהר. ן והחינוך"הרמב' והוא כד, חדא

המעשה רקח ' ופיÚ‡" ˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï ÈÂ‰„ Ùדלוקין 
  .ם"הרמב' זו ד' ולכאו, משום דהכל מפורש בתורה

  

 שהרי Ú„ Â‰ÈÈ¯ÊÈ·‡"Êהוכיח דאינו ) כב(ת בית דוד "בשו
נ "ערול' ועי) 'לק' עי. בסוכה נג(נ "הותר למחות משום פקו

אכן יש . 'ז וגם לא בכלל חילול ה"ו בכלל עדאינבסוכה שם 
 הוא  שהותר למחוקלמסקנאשם דאף ' מהאחרונים שכ
אלא דילפינן מסוטה שכשיש צורך גדול , בכלל אביזרייהו

  .חל על כבודוומה "הקב, במחיקה
  

  לשמה
ח "שד' עי, אם דוקא כשנכתב לשם קדש' נחלקו הפוס

ובסוכה . טזבשבת ק' ר מהגמ"וילה.  באריכות)180' עמ(ד "ח
˘Î�˘ ÈÓ˙· אמרה תורה ' ועוד ומה לעשות שלום וכו. נג

‰˘Â„˜·התיר למחקו לצורך ) יב, רעו(ך "והש.  ימחה
' ועי).  א עז"ח(ז "רדב' לאסור עי' פ כ"אבל רוה. תיקון

ג דגם שם "ח ו סקי"א או"חזו' ועי, ו"א הט"ש תפילין פ"או
   .מ יש בו קדושה שאסור למחקו"ת מ"שאינו קדוש לס

  

  שיעור המחיקה
ישמעאל אומר המוחק אות '  ר-ה"ד ה"תוספתא מכות פ

סוטה ' ובירוש: מנחות ל' ועי. [ת"אחת מן השם עובר בל
ש "כמה ימחק תני רבי חנין ב] 'מובא בתוס[ג "ג ה"פ

ה כדי "ר אילעי טעמא דב"א, א שתיים"אומרים אחת ובה
אות אחת ' ב כל המוחק אפי"ם ה"ה ברמב"וכ]. ה"לכתוב י

  .משבעה שמות אלו לוקה
דוקא מחק ' כ) תלז(ח "המנ: האחרונים' ובפחות מאות נח

ה מוחק "אבל מחק קצת מהאות ועדיין האות ניכר ל, אות
זה לא הוי איבוד , כלל דכיון שהשם נקרא יפה מה איכפת

קוצו של ' משנת חכמים שאפי' ש בס"שם דמ' וכ. [כלל
ד קסט "ת יו"ובנובי]. יוד חייב הוא דוקא כשמקלקל היוד

דאיכא ' אבל כ, ל שאינו חייב במקצת האות"כ פשי"ג
ס "איסור דרבנן דלא גרע מהנטפל לשם שאסור מד

  :]. שבועות לה[
נקודה ' דאפי) כא(ק "וגיה) צה(ג "ועבוה) לו(ע "הרמ' אך ד

  .˙"„Ó ¯ÂÒ‡ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ‰. אחת היא איסור דאורייתא
פניני [ז "הובא בשם הגרי, וראיה דאיכא איסור דרבנן

' ס רעו דכשנדבקו אותיות ה"י סו"מהב, ]ב ח"ז ענ"הגרי
    3     .ש"שייך חשש מחיקה בגרירתן עי



  

àùåðñá íéàáä úåðåéìâä é"ã:  

   בל תשחית- פרשת שופטים

   מעקה- פרשת כי תצא

   והלכת בדרכיו- פרשת כי תבא

   תשובה- פרשת נצבים

  

ת למדורים השונים "ד

 ,יתקבלו בשמחה

 ]גם הערות קצרות[
  

  ,  וטלפוןבצירוף שם] ג דיסק"רצוי ע[נא למסור 

 

  איבוד כתבי הקדש 1' המשך מעמ
דהנה לענין איסור דלא תשחית את , ם"ויסוד זה מוכח בעוד מקומות ברמב

וכן כל הפסד נכנס תחת לאו זה כגון "ז "ת נ"מ ל"ם בסה"כתב הרמב, עצה
כ הנה הוא עובר משום לא " ישבר כלי לריק גמי שישרף בגד לריק או

ו מהלכות מלכים "ם בפ"ואילו ביד החזקה כתב הרמב". תשחית ולוקה
ולא האילנות בלבד אלא כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס "' הלכה י

בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר בלא תשחית ואינו 
  ".לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם

אבל אין ', ש ואינה סתירה דאמנם זה כלול באיסור דאו"ל א"נו הנולדברי
, היינו השחתת עצים' מלקות רק על האיסור עצמו מה שאסרה התורה בפי

  .ק"ודו, מ"לכן חייב רק מ' אבל בהשחתת שאר דברים הוא עובר על רצון ד

  י כתיבה"מחיקה ע 2' המשך מעמ
÷îä áúëå"éùìã î ' øåîâ øåñéà ùé ïééãò ïë äùòå øáò íà

íùä ÷åçîì , àéä úåéúåà úôñåäã íéøáåñäì íâ êà
î ä÷éçî" íùä úà ÷åçîì øåñà ïééãò ïë äùòå øáò íà î

÷çåî øçà ÷çåî éåäã) .éòå 'ñ" ÷ò"åãâå æ"ñ ä"é ÷"ñ ç" ÷
ë"á( ,àäî çëåî àåäå"òøâäå ø"ñã éàîì óàù à" áéùçã ì

å÷çåîì àåáé àîù ùùç ä÷éçî. äåáòä øéúäù äîå" ÷åçîì â
îä 'éò '÷î"ñ î"ñ ÷"åãâå â"ñ ä"ë ÷"åéìò äîúù á ,éòå ' úðùî

éñ øôåñä 'é"ñ à"éúù äî æ'.  
çà"ðîá éúàöî ë"ç )â æìú (ðä ìëá ïãù"ùôðã àøáñî ì äé

òã øáúñîã áúëå" éðäî äéìúã ä÷éçî áùçð åðéà äéìú é
ìåñôì àìå øéùëäì ,éà÷ éà÷ãë íùäå ,çàå" éåðéùá ïã ë

÷îäë àøáñî ããöå úåéúåà úôñåäå ãå÷ðä"ìã î"÷çåî ç ,
îã íééñå"ìå÷ì÷ éåä àä î ,öá çéðäå"ò.  

ëøá ïéåòéå" éåé"òø ã"ë÷ñ å"éôáå å 'îì"ô ñ"ä ã" ç àéáäù
øäîì"ù æéâàç éà áåúë äéäá ÷ôúñð - óéñåäå éøéöá ì

úáù ïéðòì ïëå íùä ÷çåî áéùç éà ìåâñ åàùòå äãå÷ð ,

 שער הדעת
  

שורש המצוה נגלה כי בגשת בני ישראל אל הקדש 
מתוך כך יכניסו בלבם הפחד , באימה ברתת בזיע

  .והיראה גדולה אל השם ברוך הוא
   ספר החינוך מצוה תלז

  

הראשונה שאנו ... לבאר כל בחינות הכבודראינו 
חייבים הוא לכבד את שמו הגדול ובכבוד שמו אנו 

וכבוד שמו , מכבדים אותו כי הוא ושמו הכל דבר אחד
ד הוא המקור "ששם ידו, ד ושאר השמות"היינו שם ידו

ד אם שלא לזורקן ומכל שכן להם וצריך לנהוג בהם כבו
שהמוחק שם משמות הקדושים עובר , שלא למוחקן

ד אלא בתשמישי קדושה "ולא מבעיא בכבוד ידו. בלאו
והטעם שכיון ששרתה הקדושה , צריך לנהוג בהם כבוד

והארה העליונה באותיות ההם הקדושה מתפשטת בכל 
והיינו טעם , הענפים ההם וצריך לנהוג בהם כבוד

וזהו טעם לכבוד הספר , ושה צריכין גניזהשתשמישי קד
שאחר שנודע שהתורה היא שמו כמבואר בזוהר , תורה

ויתבאר במקומו כמו ששמו נקרא נכבד , כמה פעמים
גם , ליראה את השם הנכבד, )בראשית כח נח(כאומרו 

  ...התורה שהיא שמו צריך לכבדה לקום מפניה
  ו"ראשית חכמה שער היראה פט

  

ואולי כי נתכוין הכתוב ". ... אלהיכם'לא תעשון כן לה"
לרמוז שני פרטי דינים שישנם בדין המוחק שם 

' ואחד הנטפל לה, אחד השם עצמו, משמותיו יתברך
ה "ולא הוי, הרי אזהרה על השם' לה באומרו .מלאחריו

, וזה בנין אב להם, אלא שכל כיוצא בו משמותיו, לבד
  .ם שנטפלו לאלהים" רמז לכאלהיכםואומרו 

  ר החייםאו
  

ומה שאמר גדול השלום שהשם שנכתב בקדושה ימחה 
כ שמו שלום "י ג"דבר זה כי הש, כדי לעשות שלום

ולפיכך אמרה תורה שימחה השם על המים לעשות 
י "השלום כי מחיקת השם הוא בשביל שמו של הש

ודבר זה מבואר כי זה נקרא שהוא מוחק , שהוא שלום
  .השם כדי לקיים השם שהוא שלום

  א"נתיב השלום פ, נתיבות עולם, ל"מהר

  
  

אלול בפתח 
  

  חברותא לזמן אלול

 :הכתובת
  

9141217  
  קובעי עיתים

  !השאר הודעתך ונחזור אליך
  
  

  

  

  דרושים מתנדבים 
  , ללימוד עם מתחילים
  כל מי שיש בידו 

  לתרום מזמנו וכוחותיו 
  .מתבקש להתקשר עמנו
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