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 ñåôãáå øåãéäá ùãå÷ä éøôñ úà ñéôãäì äåéöù øâééà àáé÷ò åðáø éøáã íéòåãé
äàðå çáåùî .éòù åøîåàá"åéìò áøòé åãåîéìå íãàä úòã úáçøúî æ.  

ìòáä òåáùä ìù éîåéä óãá íéàöåî åðà äæä øáãë"úøåè÷ä úøè÷ä ïéðòì è .
 äðùîá åðéðù êëå)ì àîåéè :(:àâìåã ïá éñåé éáø øîàé : øîëî éøäá àáàì åéä íéæò

úøåè÷ä çéøî úåùèòúî åéäå .äçø÷ ïá òùåäé éáø øîà ïéáà øá àééç éáø øîà: 
ãçà ï÷æ éì çñ,äìéùì éúëìä úçà íòô  ,äéìúåë ïéáî úøåè÷ çéø éúçøäå. 

úéáá úøåè÷ä úåöî éîòè úà ïéáäì øäåöå çúô åðì åçúô íéðåùàøä åðéúåáøå 
ùã÷îä , åøôñá êåðéçä áúë êëå)÷ äåöî"â :(åæ äåöî éùøùî , ìéãâäì ïë íâ

íãà ìë éðô ìò åàøåîå åúìòî úåéäìå úéáä ãåáë. ïá áìá øáã ìéãâäì øùôà éàå 
äçîùå âåðòú íäá àöîéå äìåãâì íúåà áùåç àåäù íéøáãá ÷ø åúáùçîå íãà. 

á úéðäð íãà ùôðù øáã àåä áåèä çéøä ïéðò éë òåãéå áìä êùåîå åéìà äåàúîå å
äáøä ,íãà éãé ìò úåùòéì øùôàù áåèä äéä úøåè÷ä çéøå , íðåøëæ åøîàù ãò

äðåîîä íäì øîà ÷øôá äëøáì , ãò åçéøéî äøè÷ä úòùá åá ïéçéøî åéä åçéøî éë
íéìùåøé.  

íãàä ùôðá äåöî ìéãâäì éãëù åðì éøä , úåùòì øùôààäù íéøáãá ÷øíã 
äçîùå âåðòú íäá àöîéå äìåãâì íúåà áùåç .êåðéçä øôñ ìòá ìù åðåùìë . éäåæ

 íâùãå÷ä úãåáòá íé÷ñåòä ìù íúøèî ,íãàä ùôð úà áéçøäì , íéøáãá
íéçîùîå íéàðå ,øàåôî éìëáå äøàåôî äøåúá .  

íåéë ,åøáò úåøåãá ïúéð äéäù éôëî úéñçé úåì÷á äøåú éøáã ñéôãäì ïúéðùë ,
åãá íàù éøää ìòá áúë íää úåø"õòåé àìô "òéæ"åðåùì äæå à" : úáåè äáø

äöåç äéúåðééòî åöåôéå äøåú ìéãâé äãé ìò øùà íìåòá ñåôãä" , íâ àåä ïëìå
 íòä éøéùòì åéøáãá õéìîî"åæë äáø äåöîì áùçð àäéù óñë ïéà èòîë éë" ,
 íéøôñä úñôãäá óúúùîäå"íéøåã øåãì ãòì úãîåò åú÷ãö" ,ðùá äëæ äæáå é

úåîìåò" :äæä íìåòä íâå àáä íìåò íééç åì äð÷ ,äáéø óñë óñë" , åðøåãáù éøä
åðà ,äøåúì øéãàä ïåàîöä úà åðà íéùçù ,äøåúä úà ïéáäì ,äá òâééúäì ,

úåëéàáå úåîëá ãåîéìä úà øéùòäì ,äëàìîá íéùåòä éãé úà ÷æçðù éåàø ,
ä úëøáå 'ìåçú íäéìò .  

íéáúåëì ' éìëéääøåú':  
� úáùá äîç äå÷îá äìéáè  

 íëðåìò úà úòì úòî ìá÷ì íéðäð åðà

 ãáëðä"äøåú éìëéä " áåø÷á éë åðúåå÷úå

úáçøåî äøãäîá úàöì ìëåé , éåàøë

 éòáèä íîå÷îù äøåú éìëéäì úåàéëå

äøåúä éìëéä êåúá ,íéìîéää êåúá àìå.  

 ìò íúðééöù øîàîä úåá÷òá" äìéáè

úáùá äîç äåå÷îá" , éë ïééöì éðåöøá

á àáåä äðåøçàì"úåãéñçä íìåò " äîë

äæ ïééðòá íéøáã äîëå , ìò áúëð íäéðéá

 úáù ìë êìåä äéäù øòìôééèñä ïåàâä

á äåå÷îì"æéå'õéð" , äåå÷îì ñðëð äéä êà

 äîîåçù äåå÷îì àìå éùéù íåé ìù

úáù ãåáëì . åâäðî ìò íù íñøåô ïë åîë

ä ïøî ìù"íééç õôç " ìéìá ìáåè åäàøù

áù"úåöç øçàì ÷ ,ãéî ùáìúä àì êà ,

åéìàî ùáééúé åôåâù ãò ïéúîä àìà ,÷øå 

ùáìúä êë øçà.  

ùãå÷ä úãåáòá åöîàå å÷æç  

ïîâéð÷ ïåòîù      îù úéáù  
  

�ì äáåùú 'àãåãéçì'  
ú÷åç úùøôì ïåìòá éúéàø , áøä äù÷äù

 àîåé àøîâá åøîàù äî ìò øôåñ íåçðú

)èë (.øîâéî  àúãçî àéù÷ àú÷éúòá

êôéäì íéøãðá åøîàù äîî . éøáãî äðä

ùø" à÷åã åðééä é÷éúòù òîùî àîåé é

øáë åçëùå ïîæ äáøä éðôì ãîìù øáã ,

àùî"î øåæçì äðååëä íéøãðá ë åãîìù ä

ïîæî àì .úîàá ïëìå äáåùú éçúôä áúë 

 äøåú ãåîìú úåëìä)åé"éñ ã '÷ñ äîø"å (

ùëù åì äàøðù" íò ãåîìì ïéàù ë

 ïåéë áø ïîæ éðôì åãîìù ïùé øáã íéãìéä

äù÷ øúåé é÷éúòá øîâîù . êåøò äàøå

ïçìùä) éòñ íù 'áé ( éçúôä ìò ÷ìåçù

äæá äáåùú,  øîâéî åøîàù äîù øáåñå

å àú÷éúòáåë 'ïåéòá ãîåìùë à÷åã åðééä ,

ïë åðéà úå÷åðéú ìù ãåîéìá ìáà.  

äøåúä úëøáá  

ðéîø÷ éáö äùî áøäø  
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 íìåòä âäðî øåàéáá ñéôãäì
 íéùîåçá äøåúä úåéùøô

 íéøåãñáå                                       ) àîåéì"æ(  

�  � 
ì áåùìá íéøöîæä ïîæä     ) àîåéì"ç(  

�  � 
 íéøåñà úåìëàîíìëåàù áðåà ñ

 íàîèîèéîí                    ) àîåéì"è(  

�  � 
 øåñéà ùé íàä íùä úøëæä

äìèáìùä úáéúëá í              ) àîåéî'(   

�  � 
øîåì íàä:' íùä àðà' 'ä éðôì '

åøäèú' ùä úøëæäáí         ) àîåéî"à(  

�  � 
úéðòúúîù íåéá  åáø          ) àîåéî"á(  

�  � 
 êåðéç úéáá êðçúäù ùøç

 íéùøçìäèåùë åðéã íàä  
     )àîåéî "â(  



 ח"ליומא  ז"ליומא 

íìåòä âäðî øåàéááñéôãäì
 íéùîåçá äøåúä úåéùøô

 íéøåãñáåå úéáá úåìúì
 úñðëä úùøôúøåè÷ä íåèéô  

�,שמעת�מינה�כותבין�מגילה�לתינוק�להתלמד�בה
��.ת"ף�בי"אמר�ריש�לקיש�משום�רבי�ינאי�באל

� �"שוהפסק �"יו(ע �סיד �ס' �מגילה�)ב"רפג �לכתוב �שאסור
�עצמה �מגילה�ל,בפני �כותבין �אין תינוק�להתלמד��וכן

דבריהם�אין�היתר�פי��ול.ם"רמב�הוא�שיטת�הכן�ו.בה
�דק �פרשיות �בסדורים �שמעירלכתוב �ופרשיות�את

�וחמישי �שני �התורה �לקריאת �התורה �דעת�. אמנם
�ראשוניםף"ריה ���ועוד �לכתוב �שהתירו עת�'משום

�'הפרו�תורתך'�לעשות�לה אין�הכל�יודעים�מאחר�וש,
בואו�לידי�ביטול��י,בעל�פה�ואין�לכל�העולם�חומשים

שכן�וכתב��,)ג"סק(ך�"ש�הם�והביא.�ותפלהראית�שמעק
��.ושכך�המנהג�פשוט�בכל�המדינות�ח"בדעת�ה
� �הוהנה �בשם �כתב �מעט �ן�שאינץ"תשבבמקדש

�אשוריתיאה �בכתב �אלא �.סור �להתיר��ולדבריו יש
�דא�בללואפי �לה'�ההיתר �לעשות �''עת אמנם�.

�בכתב� �לא �אם �לאסור �משמע �הפוסקים ממשמעות
��.טאמשי

�ב �מהרי"שוומצינו �או"ח(�ט"ת �סי"ב �ח �מה�)ג' �שנשאל
�ק �בקצת �ה"שנהגו �בית �לפאר �שרוצים �ק ולעורר�'

נהגו�לכתוב�בחתיכות�נייר�שהלבבות�לשוב�בתשובה�
כי�קדוש�'�כגון�ביום�הכפורים�,פסוקים�מעניינא�דיומא

�לאדונינו �עליכם'�גון�וכ'היום �יכפר �הזה �ביום �'כי
�ישראל'ו �בזה'שמע �בבית��ו,�וכיוצא �אותן תולין

�הכנסת �צופה�, �הכנסת �לבית �ואחד �אחד �כל ובבוא
ומסיק�לאסור�.�פסוקים�ושב�בתשובה�בכל�לבובומביט�
�,פרשיותולכתוב�פסוקים��אסורשע�"נפסק�בשודמהא�

�מאבותיהם�וא�אם�השכתב�ומכל�מקום� �קבוע� מנהג
�לא�הייתי�מוחה�בידם�מאחר�שיש�להם�יתד�,נוחי�נפש
שמא�הרבנים�הראשונים�ו,�ל"ף�ז"�מדברי�הריתלהתלו

��.�הורו�להם�כן
�ה �"טגם �ז �הכותל�שכתב �על �פסוקים �שכותבין אותם

�עבדי �שפיר �לאו �טוב �סימן �חתומה�ה�ד,לאיזה תורה
�בשם�אחרונים�)ק�כד"תרלח�ס'�סי(ב�"מוכן�כתב�ה.�ניתנה

.�לתלותו�בסוכהו�'בסוכות�תשבו'שאסור�לכתוב�פסוק�
אין�צורך�במקום�ש'��כתב�להתיר�אפיבני�יונהאמנם�ה
�האי �כולי ,� �בית�המדרש�פסוקי�לכתוב�כגון על�כותלי

�מוסר�ויראה �וריתשה�כיוןהוא�ש�מקדש�מעטוכתב�ב.
�לה �לעשות �עת �משום �מיוחדים �באופנים כיון�',

� �ה.אישתרידאישתרי �כתב �"�והמא"גמ�וכן �)�מ'סי(ב
��.��להתיר����������

 

á íéøöî õøàì áåùìäæä ïîæ  
�מאלכסנדריא�של� �אומנין �והביאו �חכמים שלחו

���.מצרים
לא�תוסיפון�לשוב�'ג�דכתיב�"�ואע:ל"וזא�"ריטבהכתב�

כבר�פירשו�בסיפרי�לגור�שם�אי�אתה�,�'בדרך�הזה�עוד
�הארץ �את �ולכבוש �לסחורה �חוזר �אתה �אבל �.חוזר

ומיהו�תמיהא�מילתא�על�מה�סמכו�העולם�לגור�בזמן�
,�ל�וכמה�גדולים�אחרים"זם�"רמבהזה�במצרים�כגון�ה

�ונחרבו� �נתבלבלו �כבר �עיירות �שאותן �אומרים ויש
�כן �אחרי �שנתיישבו �הן �אחרות �עיירות �ואלו ר�"וה.

�ממיץ �להולך�אליעזר �אלא �הכתוב �אסר �שלא �תירץ
�והמדבר�למצרים�דהכי� �ישראל בדרך�ההוא�שמארץ

והנכון�.�'לא�תוסיפון�לשוב�בדרך�הזה�עוד'כתיב�קרא�
ור�ההוא�אלא�בזמן�שישראל�שרויין�יותר�שאין�האיס

�אדמתם �להיות�,על �עלינו �שנגזר �הזה �בזמן �אבל
�הוא �אחד �לארץ �חוצה �כל �הארץ �קצוי �בכל �,נדחים

ואין�איסור�אלא�שלא�לצאת�מדעת�מן�הארץ�לחוצה�
��.כ"ע.�לארץ
�א�סי"ח(�ת�חיים�שאל"שובספרו�כתב�א�"חידהגם� �)צא'

�פ(�רבינו�בחיימ��והביא,דן�בענין�זה איסור�שה�)שופטים'
�מאדל�לדור �רשעים �שהיו �שעה �מצות �הוא �,מצרים

� �הדירה�אולם �הכתוב �שיאסור �דורות �מצות אינה
�במצרים�לעולם �רואים�כמה�קהלות�דרים�, �אנו דהרי

�מסכת�.שם �בסוף �דמבואר �מהא �דבריו �על �והקשה
�ומבואר�שהוא�מצוה�,שו�אנשי�אלכסנריאנסוכה�שנע

צידה��וכן�הביא�מספר�.רבינו�בחיידברי�פך�י�ה,לדורות
�פ(לדרך� ��שהשיג�על�דבריו)שופטים' ם�"רמבק�הוכן�פס.

�מותר�לשכון�בכל�העולם�חוץ�:ל"�וז)ז"ה�ה"�מלכים�פ'הל(
�ארץ� �כנגד �המערב �עד �הגדול �הים �מן �מצרים מארץ

�והמדבר �כוש �שם, �להתיישב �אסור �הכל ובשלשה�,
מקומות�הזהירה�התורה�שלא�לשוב�למצרים�שנאמר�

�וה' �הרבות�סוס �את�העם�מצרימה�למען �ישיב '�ולא
� �לשוב�בדרך �לכם�לא�תוסיפון �ונאמר�'הזה�עודאמר

מצרים�באניות�בדרך�אשר�אמרתי�לך�לא�'�והשיבך�ה'
�לראותה �עוד �את��'�ונאמר'תוסיף �ראיתם �אשר כי

�עולם �עד �עוד �לראותם �תוסיפון �לא �היום .�'מצרים
�ח �ובהלכה �ו' �האיסור �אופן �לפרט דרך�המוסיף

מותר�לחזור�לארץ�מצרים�:�ל"שמותרת�הישיבה�בה�וז
�ארצו �ולכבוש �ולפרקמטיא �ואין�לסחורה �אחרות ת

�שאם�כבש�,'אסור�אלא�להשתקע�שם�וכו �ויראה�לי
�שהיא� �דין �בית �פי �על �ישראל �מלך �מצרים ארץ
מותרת�ולא�הזהירה�אלא�לשוב�לה�יחידים�או�לשכון�

ם�מפני�שמעשיה�מקולקלים�יותר�"בה�והיא�ביד�עכו
��.�ל"�עכ.'כמעשה�ארץ�מצרים'�מרמכל�הארצות�שנא

 



 'מיומא  ט"ליומא 

íéøåñà úåìëàîíìëåàù 
áðåà íà ñîèîèéîí  

��.עבירה�מטמטמת�לבו�של�אדם
�"בשו �ת �ס"ח�(פעליםרב �ישרים �סוד �יד �כתב�)ה'
�אש �דבר �מחמת�שליהאוכל �גרם�אסור �ולא �ידע

��.�אין�המאכל�מטמטם�לבו,�לעצמו�שיכשל�בשגגה

בשר�נבלה�וטריפה�אין�גופם�ש�,מבאר�את�דבריוו
ונטמאתם�'ג�דכתיב�בהו�"אעו,�מטמא�נפש�האדם

�הכוונה�שג'בם �ורה�עלששופם�מטמא�אלא��אין
י�אכילתם�"ע�כח�רוחני�של�טומאה�ודבר�האיסור

�ט �כח �אותו �ומטמאוושורה �האדם �על �,מאה
אם�הוא�אנוס�גמור�שאינו�יודע�כלל�מן�ממילא�ו

�,האיסור �ליכנס �הטומאה �לכח �רשות �ולגעת�אין
��.�בו

� �כתב �הוכן �ששורה�גבי �המטה �תחת �אוכל מניח
וכל�של�אתחת�המטה��שאם�הניח�,עליו�רוח�רעה

אשתו�ועבדו�של�וחבירו�שלא�בידיעתו�ואינו�בנו�
�אין�שורה�,ידם�כידושבהם�בעל�האוכל�שנאמר�

�רעה �רוח ��ע,עליו �אדם�אוסר�רךדל �אין �שאמרו
��.דבר�שאינו�שלו
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�דקבעתיה� �וכיון �מעכבא �הגרלה �אמרת והא
��.שמאל�היכי�מהדרינן�ליה

�ח"יו(�רות�משהאגת�"שוב �סי"ד �ב �לאסור��)קלו' כתב
אינו�מוסיף�שמאחר�ו�,לחרוט�שם�השם�על�תכשיט

� �תיבות �לבטלהעוד �השם �כהזכרת �הוי הוסיף�ו.
�עוד �נאש, �אם �כאומרש�מראף �אינו �כותב כל�מ,

�מקום �ה'�דלימוד�מאותו �את �תירא' �'אלקיך
כמבואר�איסור�הוצאת�שם�שמים�לבטלה�שנלמד�

�בגמ �ד(' �ל,)תמורה �למוד�יש �ה�גם �הביכתאיסור
�לבטלה ,� �שייך �בזה �ה'שגם �את �תירא' ,�'אלקיך

משום�יותר�מאמירה�חמורה��שכתיבהעוד�שר�ואפ
��.�זמן�רב�לבטלהת�מונחהיאש

�מסוגייתינועל�יסוד�זה�שם�ם�העיר�ולא הקשו�ש,
�ליה'�'בגמ ,�'וכיון�דקבעתיה�שמאל�היכי�מהדרינן

אין��מעכב�ונויף�שעדיין�לא�קרא�שם�אאשמשמע�ו
�מר�א).לט(לעיל��מדועכ�"וא,�קביעות�הגורללשנות�

� �ישמעאל �חטאת�אלא�שרבי �לומר �צריך לא�היה
�מלכותו�,'לה �כבוד �שם �ברוך �אחריו �עונין �והן

�ועד �איהרי�ו,לעולם �מעכבת�אם �השם �קריאת �ן
���.�לומר�שם�השםהיה�אסור

�לה �אומר �היה �אם �ובשלמא �חטאת' �ניכר�היה,
ניכר�לבד�בלי�חטאת�אינו�'��באמירת�הךא,�כוונתו

��.�אומרו�לבטלהככלל�ונראה�

� �דומיישב �שמאחרהתם �מקום�שאני �יש�ומכל
�ביסובר�רלכך��,מצוה�שיאמר�גם�בפיו�שהוא�לשם

אף�שאינו�אומר�ו,�אין�זה�לבטלהכבר�שישמעאל�
מ�כיון�דנעשה�חטאת�מאמירתו�לא�הוי�"חטאת�מ
��.לבטלה

כיון�שהזכרת�השם�לבד�אף�לצורך�ש,�שםומסיק�
�ש �מוציא �באיסור �שהוא ��לבטלהמיםם �שכן�, כל

��.שאסור�לכתוב�השם�לבדו�בלא�עוד�תיבות

�ה"�ומש �"רמכ �ס"יו(א �סימןד �לכתוב�ש�)�רעווף אסור
יכול�לבא�לידי�משום�שלה�שלא�בספר�ישם�לכתח

�בזיון ,� �שומשמע �אין �אם �לידי �שיבוא בזיון�חשש
�מותר �וכוונת, �כש�לאסור �תיבותכותבאף �,�עוד

�ש �נואיבזה ��אסור �כתיבה ל�ומכ�,לבטלהמשום
� �בזיוןמקום �לידי �יבא �שלא �מטעם �אסור �ךא,

�ד �מקרא �מדינא �אסור �לבד �שם �'לכתוב '�האת
��.�בזיוןין�אף�באופן�שא'אלקיך�תירא

 לתרומות והנצחות
1599-55-30-55 

 .)טליומא (  אל תקרי ונטמת� אלא ונטמט�

�שנכנס �בושם �של �חנות � �לו �שהיה �לסוחר �דומה הדבר
�ברח �מעולם �בזה �הורגל �שלא �ויען �לבורסקי �אחת פעם

מן�לו�שירד�מעסקיו�עסק�הבושםבמשך�הזמן�נזד,�לנפשו
והוכרח�להחליף�מסחרו�ונעשה�בעצמו�בעל�בורסקי�והנה
אם�כי�מתחלה�היה�לו�מסחר�זה�למפח�נפש�כי�לא�היה
�במסחרו �התרגל �כאשר �אבל �העורות �ריח �לסבול יכול
�בריח �הרגיש �ולא �בחנותו �והלילה �היום �כל �וישב עמד

כן.�ההסרחון�ונדמה�היה�לו�כי�בורסקי�הוא�מבטן�ומליד
הוא�הענין�עם�מי�שאוכל�נבלות�וטרפות�ומתרגל�בזה�עד
�הנבילה�ולכן �מרגיש�כלל�בסרחון �מתטמטם�ואינו שלבו
�שלא �היינו �בם �ונטמתם �בהם �ולא�תטמאו �התורה צותה
�מכיון �פעם�אחת�כי �וטרפות�אפילו �בנבלות יטמא�נפשו
�כמו �מהן �לפרוש �לו �יהיה �קשה �כבר �בהם שיתרגל

��.הבורסקי�בסרחון�העורות
 )íééç õôç ,éðéîù(
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���תטהרו'�לפני�ה'�וכווכך�היה�אומר�אנא�השם�

�הריב"שוב �"ת �אומרים�)�ריט'סי(ש �שאנו �במה �נשאל
�הכפו �ביום �עבודה �בסדר �עליו�'רים �ידיו �שתי וסמך

�וכו �והתודה�וכך�היה�אומר�אנא�השם�חטאתי לפני�'
�.האם�לאומרו�בהזכרת�שם�השם�או�לא.�'תטהרו'�ה

כהן�גדול�ביום�הכפורים�היה�אומר�השמאחר�ווהשיב�
�השם' �'אנא �וכן �המפורש �ה'�בשם �בשם�''לפני

וכמו�שכתב�,��בשם�המפורש'חטאת'�לה'המפורש�וכן�
�האי �גאוןרב �,ל"�זי ��לכן �הבתפילה �אנא �יאמר '�לא

�גדול�לא�היה�אומרו�בהזכרת�שם�השם �לפי�שהכהן
�המפורש �שם �מזכיר �אלא �י,בכנוי �הזכיר�ואם '��שם
�וזה�אינו�שהרי�הוא�,ךיראה�כמו�שהכהן�גדול�אמר�כ

�ולכן�יאמר�אדם�אנא�השם�סתם�,אמר�בשם�המפורש
�כלל �בכנויו �אותיות �ארבע �בן �שם �יזכיר �ולא ,�ברמז

��.�להורות�שבשם�המפורש�היה�אומר�כן

�בו �ה'גם �לפני �'תטהרו' �"הכה�שהיה �שם�ג מזכיר
�וכן�דעת�',לפני�השם�תטהרו'דקדקו�לומר�,�המפורש

�ז �סעדיה �ל"רב .� �אומרים �שאנו �בתורת�'ומה ככתוב
���.�כל�זה�הוא�מדברי�הכהן�גדול�בודויו'משה�עבדך

��בתפלהאך�זה�דוקא �קורין�, אבל�בסדר�היום�כשאנו
�,�אין�לשנות'תטהרו'�לפני�ה'�או�'חטאת'�לה'בתורה�

רק�שאנו�,�לפי�שאין�אנו�מסדרין�אז�דברי�הכהן�גדול
��.�קורין�בתורה

�שםלפני�ה'�שאם�אמר�ל�סובר"זץ�גיאות�"ריהאמנם�
�תטהרו �השם' �כלוםבהזכרת �בכך ��אין �הוא�, דקרא
�דקרי �גדול"ואע. �כהן �דקאמר �למאי �זכר �דהוא�רק ,�ג
�הלואפי �לפני �אמר �אם ��הכי �דקרא�' �אורחא תטהרו
��.תטהרו'��וכן�היה�המנהג�לומר�לפני�ה.נקיט

�ןוכ �לרבותיו �ששמע �ר�כתב �הרב �הכהן' �ן"ר�והפרץ
היו�ו,�ל�שהיו�עוברים�לפני�התיבה�ביום�הכפורים"זצ

שכיון�שאנו�מזכירים�הפסוק�,�תטהרו'�אומרים�לפני�ה
�'אנא�השם'אבל�ב.�אין�לשנותו,�כאשר�כתוב�בתורה

� �דברי �גדולהשהם �שכתוב�כהן �מקרא �ולא �לבד
�בתורה �הסברא, �שייך �ד�שם �אומרים �היינו אנא�'אם

כמו�כך�אומרו�הכהן��היה�נראה�שבהזכרת�השם''�ה
��.בלא�הזכרת�השםשאנו�אומרים�ולזה�אומרים�

��.דעותה'��הביא�ב)סימן�תרכא(ח�"�באוטורהו
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ואנחו��'וכו�וההוא�יומא�נח�נפשיה�דרביא�בר�קיסי
�סימנא ��בה �בר[רביא �כשעיר�] �מכפר קיסי
��.המשתלח

� �מכפרתי"רשכתב �צדיקים �בעלמא�,�דמיתת �כדאמר
�לומר�,�למה�נסמכה�מיתת�אהרן�לבגדי�כהונה).ק�כח"מו(

��.�לך�מה�בגדי�כהונה�מכפרין�אף�מיתת�צדיקים�מכפרת

�יה �יח"ר�(שעוהפני �):ה �לא�מדוע�כתב�מטעם�זה�ליישב
ום�תענית�כמו�שקבעו�ביום�קבעו�ביום�מיתת�צדיקים�י
�אחיקם �בן �גדליהו �שמת ,� �מיתת�שדכיון �סוף סוף

�כ �צרה �ליכא �מכפרת �כ"צדיקים �גדליה�, �במיתת ורק
�ע �ומזרע�"שהיה �מישראל �שהיה �נתניה �בן �ישמעאל י

�מכפרת �שמיתתו �לומר �שייך �לא �המלוכה דאדרבא�,
ה�נשתנה�"מסתמא�היה�קצף�גדול�על�ישראל�בזה�ומש

��.משאר�מיתת�צדיקים

�חזוא �קבעו �שלא �צדיקים"ף �במיתת �תענית מכל��,ל
�שמנהג�).מסכת�תענית�עמוד�העבודה�קכג(ה�"שלכתב�המקום�

כמו�שיש�,�יפה�הוא�להתענות�יום�שמת�בו�רבו�מובהק
�אביול �בו �שמת �ביום �ש"�עיי.התענות �ב. ר�באוהובא

��).�תקסח'�ח�סי"או(�ב"שנמובהיטב�

�ב �חיוכן �יו"שו(�א"רעק' �סי"ע �ד �סי' �ב"תב (� רא�גמהמשכתב
�אמר�הריני�).נדרים�יב('�דאיתא�בגמ�,�גם�כן�משמע�הכי

שלא�אוכל�בשר�ושלא�אשתה�יין�כיום�שמת�בו�אביו�
�אחיקם �גדליה�בן �בו �כיום�שנהרג �רבו ,�כיום�שמת�בו

��.�משמע�שיש�מצוה�להתענות�ביום�שמת�בו�רבוו

�,ה"�הביא�דברי�השל)ק�טו"ח�שם�ס"או(�ליה�רבהאבוהנה�
� �זהדוכתב �על �לגמגם �יש ��שהרי �אינו�הטעם תענית

וזה�נאמר�,�משום�כבוד�אלא�משום�סכנה�דריע�מזליה
���.תלמיד�לרבובבן�ולא�בדוקא�

�"שו�בוראה �דברי �סי"יו(�יציבת �ד �מכמה�ש�)רמד' מוכיח
� �התלמיד �בין �דהתקשרות �גדולה�למקומות �יותר רב

ה�דמנהג�טוב�"ושפיר�כתב�השל,�מהתקשרות�בן�לאביו
�כמו �רבו �בו �שמת �ביום �להתענות�להתענות �שחייב

�אביו �שמת �אביו,ביום �מכבוד �יותר �בכבודו �חייב ,��כי
זה�מורה�על�התקשרות�החזקה�שביניהם�דהוו�כחדא�ו

��.�ושייך�בהם�כל�הענינים�שבין�אב�ובנו

�בחומר� �רק �הוה �האב �עם �דהתקשרות �כיון ואדרבה
�ובנשמה �בנפש �הוה �הרב �עם �והתקשרות �יום�"א, כ

�הנפש�והנשמה�ש"היא �בעניני �גבי�צ�שעיקרו �יותר ייך
��.רבו�מאצל�אביו
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�שוטה�'והניח' �חרש �יצאו �להניח �דעת �בו �שיש �מי
��.וקטן�שאין�בהן�דעת�להניח

האפר�פרה�ששצריך�כיון�ש�,�הוא'והניח'טעם�מיעוט�קטן�מ
� �במשנה �כדאיתא �חלקים �לשלש �מס(יתחלק וצריך��,)פרה'

�מכלהשיהי ��טומאה�שמור ,� �שכל �וקטן�האין �שוטה חרש
�זאת �מב.לכוון �בו�וכן �תרומות(�יירושלמאר �דתרומת�)ריש

� �דכתיב �משום �תרומה �הויא �לא �ואף�.'�וכו'ונחשב'חרש
�י �בן �ומשנה�"שקטן �תורה �שלומד �אחד �יום �פחות �שנה ג

�וגם�לענין�שמירת�,ומבין�בה�יש�לו�דעת�רחבה�הרבה�מאד
�שהאמינו �בירושלים �חרשים �היו �להןטהרות �הו אלמא�,

ל�שקטן�לאו�בכלל�"כ�כללא�כיילי�חז"אעפ,�השכל�זך�וצחש
��.לו�גם�לשון�למודים�כאחד�הגדולים�הוא�אף�שיש�דעהבני�

ששייך�ללמדו�לבטא�איזה�חרש�אף�זה�ש�דיןויש�שלמדו�מ
�ולהבין �בשפתיו �יעלו"�אעפ,דברים �לא �כךכ ��משום

�מצווין� �בכלל �נחשבים �להיות �גמורה �דעת �בני למדרגת
�ועושין �השם�, �חננו �אשר �אם �כי �נמנה �אין �אלה דבכל

יתברך�בדעת�שלימה�ובריאה�כפי�חוק�האנושי�אשר�עלה�
�האנושי �קיבוץ �לחונן �יתברך �בדעתו �גריעותא�, �דכל וכיון

�מה� �מועיל �אין �שלמה �דעת �חסרון �משום �הוא דחרש
�מוסיף� �אינו �שזה �בשפתיו �דברים �איזה �לבטא �לו שנלמד

�.�מבטאו�כמבטא�כל�בני�אדםידיעה�על�ידיעתו�אף�אם�היה
�אברהם�וואלף�האמבורג�בספרו�שער�ר"הומכן�היא�דעת�ו

��).ואילך.�ב�קלה"ח(הזקנים�
�דרגת� �לחרשים�שמעלים �חינוך �בית �נתחדש �בימינו והנה

�הושכל �אלא�חרש�של �אדם �בני �משאר �נבדל �שאינו �עד
�בלבד �לשונו �ובגמגום �השמיעה �חוש �בחסרון �מדת�ךא,

� �ומתן �במשא �והבנתו �אדם�שכלו �בני �כל �כשל היא
ת�"שו�ב.נחלקו�הפוסקים�אם�דינו�כשוטה�או�לאו,�הפקחים

� �עזריאל �סי"ח(�הילדסהיימררבי �ב �ש�)נח' �כתב זה�בנחלקו
�הדור �גדולי �חייםת�"שודב, �אהע"ח(�דברי �סי"ב �ז �מפלפל�)עב'

בדברי�השואל�שהוכיח�דדינו�כפקח�לכל�דבר�וכפי�הבנתו�
�השואל �דעת �עם �מסכים �בדבריו �הבי. �מעוד �רא '�הרב
�כעשרים�אליעזר�זאב�אלט�מקובערסדארף �בזה�לפני �שדן

� �הפוסקים�בזמנו �זינגער�הרב(שנה�עם�אחד�מגדולי �אהרן
�דעת�)ממטערסדארף �כבר �דינו �שלהלכה �והסיקו אבל�,

�למעשה �כך �להורות �חששו �הו. �אלט"ראדעת �שיש�ז
הגאון�אולם�.�להחמיר�בדבר�למעשה�לדונו�כאינו�בר�דעת

�אחר�שהאריך�בדין�כל�)עט'�ע�סי"אה(ו��בתשובתם�שיק"מהר
�דבריו �בסיום �כתב �החרשים �מיני �דחרש�"ועכ: �נראה פ

�ספק�אינו� �לא�יצא�מידי �עדיין �בבית�חינוך �לדבר שהורגל
�הפחות �לכל �דעה �בר �להוציא�, �ולהניח �למנין �לצרפו ואין

�ע �אוכלים�משחיטתו"עצמו �ואין �חרש�כזה �כ"ע�.י ובתוך�.
�שלימדו �החרש �שפעולת �כתב �קוף�דבריו �כמעשה �הוי הו

�מההרגל �בו �ונטבע �שנקבע �מה �כפי �אלא �ואינה �בעלמא
��.��והלימוד�ואין�לו�בחירה�ודעה�חפשית�������������

 

ברכהבשעה שאני מזכיר צדיק עולמי� תנו 
 .)לזיומא (                                              

�ורשע�וטוב�לו�קשה�על�האדם�להצדיק"ע י�דיש�צדיק�ורע�לו
�ית �הבורא �הנהגת �בעולם' �שני. �שיש �האדם �כשמתבונן אך

�ע �ועוה"והעולמים �בעוה"ז �להצדיק �ויטיב �יריע"ב �ולהרשע ב
זהו�כשאני�מזכיר�צדיק.�'ב�אז�יכול�להצדיק�הנהגתו�ית"בעוה

�דע �עוה"עולמים �עולמים �שני �שיש �ועוה"י �צדיק"ז �כביכול ב
��.בהנהגתו�לכן�תנו�ברכה�להודות�לו�על�צדקת�ההנהגה

)øì íéãåîìá òåîùì 'åàãðì åäéìà ÷çöé(

בראו� הוא לכבודו כל מה שברא הקדוש ברו
 .)לחיומא (   

�מצוותיו �את �יקיימו �כאשר �אלא �הנבראים �מן �כבוד ואין
�ועובדים�אותו �זה�רק�באומה�הישראלית, �ואין ועליהם�נאמר,

�ישעיה�מג�כא( �יספרו') �תהלתי �לי �יצרתי �עם�זו שלכך�יצרתי'
�תהלתי �שיספרו �כדי �אותם �להקב, �עובדים �אינם ה"וישראל

��.רהאלא�במצוותיו�שמקיימים�את�התו
)øäîì äéøà øåâ"ì ,úéùàøá(

 .)לח יומא (  בשמ� יקראו� ובמקומ� יושיבו� 

�הבעלות �מושג �שורש �שהיא �והפרטיות �האנוכיות הרגשת
�ה �לעבודת �בעולם �נצרכת �הוא' �איך �ירגיש �אחד �שכל כדי

�עוד �ומשיג �בעבודתו �מתקדם �מעלות �ומדרגות�ועוד מזה,
�להם �יש �גשמיים �קניינים �כאילו �לחשוב �הטעות נשתלשלה

�עצמםח �מצד �שיבות �מה, �אלא �לאדם �קנין �אין �באמת אבל
�ומצוות �שלמד �התורה �דהיינו �ועצמותו �נפשו �בתוך שקנה

��.ומעשים�טובים�שעשה�כי�הם�שלו�לעולם�ועד
לעתיד�לבא�יבררו�לך�מה'�בשמך�יקראוך'ל�"זהו�מה�שאמרו�ז

במקומך'.�שהיא�היא�זהותך�האמיתית,�היתה�תכליתך�בעולמך
היינו'�ומשלך�יתנו�לך'.�לפי�מילוי�תכליתךהראוי�לך�'�יושיבוך

ל�ורק�מזה�נותנים�לו"מה�שקנה�בעולם�הזה�קנייה�עצמית�כנ
)åäéìàî áúëî ,áìä ãåçé(   .בעולם�הבא

 :)לחיומא (  צדיק מעצמו רשע מחבירו 

ז�אין�דרכו"ע�עכ"פ�שנוטל�חלק�חבירו�בג"ד�הצדיק�אע"ל�בס"נ
�מחזירליהנות�משל�אחרים�אלא�אחר�שישוב�חבירו�בתשובה

אבל�רשע�שלוקח�חלק�חבירו�בגיהנם�זה�ודאי�יהיה,�לו�חלקו
��.נכוה�ולוקה�מחלק�חבירו�שבגיהנם

)ãàãâàáî íééç óñåé éáøì òãéåäé ïá(

 
î øîåçä"çøôå øåúôë"  êåúî'àúáéúî' 


