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מאות  שנשלחו  לאחרונה  התגלתה  מזעזעת  תופעה 
זוגות תפילין חדשות  מארץ ישראל לקהילות בחו"ל  
שהם פסולות ממש, והסופרים והמגיהים מחו"ל שלחו 
ונדהמו לשמוע  יד רפאל לשאול על כשרותן,  למכון 
כ  ]המונה  באיראן  לקהילה  מעיקרן.  פסולות  שהן 

נשלחו   בפ"י[  איש   22,000
במחיר  תפילין  זוגות   350
500 $ לכל זוג, על ידי סוחר 
מביתר בתיווך ארגון לקרוב 
כשפתחו  מהארץ,  רחוקים 
הכתב  את  ושלחו  אחד  זוג 
נדהמנו  יד-רפאל,  למכון 
הכתב  של  הירודה  מהרמה 
גמור,  פסול  גם  שהוא  ועוד 
היהודית  מהקהילה  גם 
למכון  נשלחו  בתורכיה 
תפילין  פרשיות  צילומי 

כחדשים  ונמכרו  מהגניזה  הוציאו  שכנראה  חדשות 
על ידי סוחר סת"ם מירושלים, כל הרואה את הכתב 

נדהם למראה עיניו מהרמה הירודה.

בארה"ב  מקהילות  פרשיות  צלומי  קבלנו  כן  וכמו 
מכתב  פורסם   לאחרונה  ואכן  פסולות,  שהפרשיות 
מהאדמו"ר מסטמאר שליט"א שיצא במתקפה חריפה 

תחת  ישראל,  מארץ  ומזוזות  התפילין  סוחרי  נגד 
הישראלים".   המזוזות  מסוחרי  "נגעלים  הכותרת: 
בנאום שנשא בימי חנוכה השנה בבית המדרש הגדול 
שתפילין  חסידיו  את  הזהיר  במונרו  יואל"  ב"קרית 
פסולים  לארה"ב   ישראל  מארץ  המגיעים  ומזוזות 
לחלוטין,  "וסוחרי המזוזות 
בדיוק  הם  נאמנים,  אינם 
ממוצע  סוחר  כל  כמו 
רק  לרכוש  ושיש  בשוק". 

מסופרים יראי השמים .

בשער  להודיע  הננו  לפיכך 
חובה  שמוטלת  רבים  בת 
ראשי  כל  על  גמורה 
הסת"ם  וסוחרי  הקהילות 
וקונים  שמזמינים  בחו"ל 
כל  לפתוח  מהארץ  תפילין 
בדיקה  ללא  להניחן  ואין  להגה,  ולמסורו  מיד  וזוג  זוג 
כי אין חזקת כשרות על התפילין הללו.    ושומע לנו 

ישכון בטח.

הצב"י שלמה מועלם ס"ט   

ראש המכון 

מח"ס יריעות שלמה ד"ח

שאלה: השומע מאשכנזי ברכה על תפלין של ראש 
"על מצות תפלין" האם יענה אמן?

תשובה: יכול לענות אחריו אמן. וכן עונים אמן על 
שהתפלין  אע"פ  אשכנזים  של  יד  של  תפלין  ברכת 
שלהם עשויות כדעת הט"ז בפתוחות וסתומות ואין 
אם  והיה  פרשת  קודם  אותיות  תשע  של  ריוח  בהם 
שמוע, ולדעת מרן הם פסולים. וכן אשכנזי שסח בין 
תפלין של יד  לתפלין של ראש ובירך שתים להניח 
תפלין ועל מצות תפלין, ספרדי השומע את הברכות 

יכול לענות אחריהם אמן. 

והוא הדין שעונים אמן על ברכת להתעטף בציצית 

של אחינו האשכנזים, אע"פ שאינם בקיאים בעטיפת 

הישמעאלים ומכסים עיניהם בטלית שלא כדין.

שהשם  כיון  עוגה  על  שנכתב  שם  אודות  שאלה: 
אסור במחיקה, מה יעשו עם העוגה?. וכן האם שם 

על עוגה דומה לשם שנכתב על כלי שצריך להוציא 

את השם עם כל עובי הכלי, או שכאן בעוגה מספיק 

של  העליונה  השכבה  עם  השם  את  רק  להוציא 

העוגה?.

תשובה: נראה שמספיק להוציא השכבה העליונה 
ויניחוה בניילון עד שתירקב כמו שעושים בתרו"מ. 

אם תלה את המזוזה במקל באופן שהיא מתנודדת לכאן ולכאן פסולה, אלא צריך לקובעה 
במסמרים, או שיחפור בכותל, ויקבענה שם על ידי טיחה בטיט וסיד, ורק יראה ממנה שם 

שד"י, ותראה למי שנכנס ולמי שיוצא.

כתב הרמב"ם )פ"ה מהלכות מזוזה ה"ו( גולל המזוזה 
מסוף השיטה לתחלתה, ומניחה בשפופרת של קנה 
או עץ, או של כל דבר ומחבר אותה אל מזוזת הפתח 
במסמר, או חופר במזוזת הפתח ומכניס בה המזוזה. 
ע"כ. וכ"כ הטור והש"ע )יו"ד סימן רפט סעיף ד( וכתב 
תתקס"א  סימן  )הל"ק  שמשון  רבנו  בשם  המרדכי 
קנה  בחלל  במזוזה  שיכניס  סע"ב(  לב  מנחות 
ויקבענה בכותל, אבל אם תלאה בלבד בלי שיקבענה 
פסולה, וכדאמרינן במנחות )שם( שאם תלאה במקל 
פסולה. וע"ע בגידולי הקדש  )שם סק"י( שהוכיח כן 
מלשון הרמב"ם הלכה ח: תלאה במקל פסולה שאין 
זו קבועה. ע"ש. וכ"כ הגאון מהר"י עיאש בשו"ת בית 
המזוזה  להכשר  תקנה  שאין  כ(  סימן  )חיו"ד  יהודה 
אלא  כמ"ש הרמב"ם שצריך לקובעה במסמרים, או 
שחופר בחלל הפתח וקובעה שם. והב"ח )סימן רפט( 
אלא  במסמרים,  שיקבענה  הפוסקים  שמ"ש  כתב 
המזוזה  תבוא  שלא  כדי  המובחר,  מן  למצוה  אלא 

הירושלמי  דברי  הביא  ושוב  נפילה,  ע"י  לזלזול 

)פ"ד דמגילה הלכה יב( דאיתא התם, רבי אבא בשם 

והוא  דתני  והא  לא סימרו,  ואפילו  יהודה אמר,  רבי 

פירוש,  לכן.  שיחדו  והוא  יוסי  רבי  אמר  שסימרו, 

שאם מיחד המזוזה לפתח זה צריך סימור במסמרים, 

א"צ  שעה  לפי  אלא  זה  לפתח  יחדו  לא  אם  אבל 

יחד  שאם  להיפך,  לפרש  יש  ולכאורה  ע"כ.  סימור. 

במסמרים,  לסמרה  צריך  אין  זה  לפתח  המזוזה  את 

ושו"ר שכן פירש בשו"ת שאילת דוד )חיו"ד סימן ט( 

)ב"מ  יוסף  הנימוקי  על  והעיר  הירושלמי,  דברי  את 

קב.( דמוכח שצריך  שיקבענה במסמרים או בסיד. 

ע"ש. וע"ע בשו"ת מהרש"ם )ח"ד סימן קלח( שכתב 

המזוזה  יחד  אם  והטוש"ע  הרמב"ם  שלדעת  ג"כ 

לכך לעולם די בלא קביעה במסמרים. ע"ש.ובאמת 

שבגמרא במנחות מוכח  שעכ"פ חיבור על ידי טיט 

]הליכות עולם ח"ח[. או סיד מועיל לגבי מזוזה. 

עימוד ועיצוב:  4054-8457834

בס"ד

עלון תורני 
בעניני סת"ם

דבר העורך

שאלות ותשובות שנשאל מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"אשואל ומשיב | נאמ"ן ס"ט

הלכות מזוזה   •   ממרן מופת הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

יצור כל סוגי הרצועות לתפילין, עור  "כתר ההידור",  יוצא לאור בסיוע:  רצועות  העלון 
נעשים  הייצור  שלבי  וכל  הצדדים.  משני  שחורות  מכונה,   ועבודת  יד,  עבודת  עליון 
בקרה  תחת  עומדות  הרצועות  כן  כמו  יר"ש,  אברכים  ע"י  ההלכתיים  ההידורים  כל  עם 
בהשגחת:  הראשונה.  מהשורה  מומחים  ע"י  הרצועות  איכות  על  צמודה   טכנולוגית 

הרה"ג רבי שלמה מחפוד שליט"א והרה"ג רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א והרה"ג רבי שלמה מועלם שליט"א.
hazotm@walla.com  050-6740000  כתובת המפעל: א.ת. נתיבות   ת.ד. 5077    טל: 08-9933597    נייד

 לקבלת העלון: בבית ההוראה ניתן לקבלו חינם בין השעות 13-14 . בדואר: דמי מינוי לשנה 50 ₪ 
עבור 12 גליונות, אם שולחים צ'ק יש לכתוב לפקודת: "הרב שלמה מועלם". ת"ד 6357 פתח תקוה

הודעות המכון

שע"י ישיבת "כסא רחמים" ספרדית
ע"ש החסיד העניו רבי רפאל מאזוז אביו של הגה"ק "איש מצליח" זצ"ל
 בנשיאות: מרן מופת הדור הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצ"ל 
ומרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבנו מאיר מאזוז שליט"א

בראשות הרה"ג שלמה מועלם שליט"א
כתובת: רח' הרב עוזיאל 26 ב"ב. טל': 03-5747316

בימים א - ה, בין השעות 14:00 - 13:00

חזון עובדיה

להרים מכשול
מאות זוגות תפילין פסולים נשלחו לחו"ל

פרשיות שנשלחו מאיראן



פסיקת הלכה ע"פ שמועות מרבנים
וגם יש ופעמים באמת אותו חכם לא אמר כן כלל, ורק אומר 
דלקבלו  היכי  כי  ומפורסם  גדול  חכם  בשם  אחד  חכם  כן 
בעירובין  עיין  מותר,  הדבר  מסויימים  שבאופנים  מיניה, 
סק"ב(  קנ"ו  )סי  במג"א  וע"ע  ע"א(.  )קי"ב  ובפסחים  ע"א(  נ"א 
לחשוש  מקום  ויש  ז'(.  אות  ג'  סי'  )חחו"מ  ח"ב  יבי"א  ובשו"ת 
באמת,  אמרום  שלא  הגדולים  משם  מהשמועות  בחלק 
ואמרום בשמם מסיבה זו, וכן העיר בזה ידידנו הרה"ג רבי 
י"ז  סי'  )חאו"ח  ח"א  הלכה  חקרי  בשו"ת  נר"ו  מאזוז  יצחק 
בהערה(. וע"ע למר אחי בשו"ת מחקרי ארץ ח"ד )סי' ג' אות 

ז'(. ודו"ק.
מה  את  והכחיש  התפלא  עצמו  שהגדול  ראינו  ב.ופעמים 
לרבינו  הראשונים  בזמן  שראינו  וכמו  בשמו.  שאומרים 
וז"ל: כתבת כי אמרו לכם  )ח"ג סי' רס"ב(  הרשב"א בתשובה 
והפכו  העיד  שקר  המעיד  כי  דע  וכו',  התרתי  שאני  משמי 
וכן מצינו בדורות האחרונים להגאון החסיד רבי  וכו'. ע"כ. 
אליעזר פאפו זצ"ל בספר פלא יועץ )ערך קבלה( וז"ל: וכן אני 
עני ודל מצוה בכל תוקף שלא יעשו שום מעשה להקל על 
פי קבלה משמי, אפילו יאמר שברור לו הדבר כאחותו לא 
תציתו ליה, עד תחפשו לידע את הדין על בוריו מפי ספרים 
ומפי סופרים קדושים אשר בארץ, כי כמה פעמים מעידים 
או  לבי,  על  עלתה  ולא  אמרתי  לא  אשר  את  משמי  בפני 
אפשר גם דברים שאמרתי או עשיתי טעות הן בידי והדרי 
חי  רחמים  רבי  הגאון  מרן  זקני  למר  וע"ע  עכל"ק.  וכו'.  בי 
חויתה הכהן זצ"ל בשו"ת שמחת כהן מהדורא בתרא חחו"מ 
)סי' ט"ו( שכתב לחבר בית דינו הגר"ש מאזוז זצ"ל לגבי איזה 

נדון שבאו להגר"ש ואמרו לו מה שפסק להם מז"ק, וכתב לו: 
על ענין הסופר שהוא מכחיש שחבירו יצא זכאי. ודבר פלא 
הוא איך יכול החי להכחיש את החי, וקושטא קאי דמעשה 
שהיה כך היה וכו'. עכ"ל )והאריך להסביר שם איך קרתה הטעות 
בדורות  נפוץ  הדבר  וביותר  שהיה(.  ממה  שינה  ובמה  לשומע 

האחרונים, וכמו שהעיד הגרי"י קניבסקי זצ"ל בעל קהלות 
יעקב, בספר קריינא דאיגרתא ח"ב )סי' ע"ח(, שכך דרכם של 
החזון  רבינו  הגדול  גיסו  בשם  להגיד  אחראים  בלתי  כמה 
איש מה שהם רוצים. ע"ש. והחרה החזיק אחריו בנו הגאון 
החזו"א  דודו  בשם  שכתב  קניבסקי  חיים  רבי  המפורסם 
אל  אמר,  לי  וז"ל:  קי"ז(  עמוד  ג'  חלק  איש  מעשה  בספר  )הובא 

ממני  שמעת  אם  רק  בשמי  שאומרים  דבר  לשום  תאמין 
)וכמעט כל השאלות ששאלתי שאמרו משמו כולם היו שקר(. ע"כ 

)ועיין שם על שמועה אחת ששאל הגרש"ש קרליץ את החזו"א על 

וע"ע  מעולם(.  דברים  היו  לא  והשיבו:  משמו,  ששמע  דבר  איזה 

בשו"ת אז נדברו חלק ג' )סי' ע"ב( שהביא שהעירוהו במכתב 
על מה שכתב איזה דין בספרו בית ברוך, למה לא הביא מה 
שנתפרסם בשם החזו"א בספר אחד מרב מפורסם הפך זה. 
והשיב על כך באז נדברו ח"א )סי' פ"ד( שאין הוא מביא מה 
אמר  קניבסקי  הגר"ח  לידי  ספרו  וכשהגיע  משמו.  שנמסר 
לו שהוא עצמו דיבר עם החזו"א בזה ואמר לו מפורש כמו 
שכתב בבית ברוך. וסיים, שאף שלא יתכן שרב מפורסם זה 
יטעה בכוונת החזו"א, מ"מ יש לומר שזו היתה רק הוראת 
שעה כלפי דידיה. ע"ש )והחרה החזיק אחריו בשו"ת שער שמעון 
מר  אל  במכתבו  קניבסקי  להגר"ח  וע"ע  נ"ט(.  סי'  ח"א  אחד 
)נדפס  זצ"ל  יוסף שלום אלישיב  חמיו הגאון הנודע מהר"ר 
בספר קובץ תשובות ח"א סימן נ"ז(, שכתב אליו שהרבה דברים 
הגרי"ש  נכון.והשיבו  שאינו  אח"כ  נתברר  משמו  ששמע 
)וע"ע  זה  על  נשאלתי  לא  כי  השמועה  נכונה  לא  נ"ח(:  )סי' 
בתחילת  שנדפסו  בדבריו  הגר"ח  עוד  כתב  רנ"ז(.וכן  סי'  שם 
בשם  דברים  פורסמו  פעמים  שהרבה  יוסף,  ישא  ספר 
הגרי"ש אלישיב שלא היה ולא נברא. ע"ש. וע"ע להגרש"א 
הגרי"ש  אל  שכתב  קי"ט(  )עמ'  כהלכתה  גירות  בספר  שטרן 
אודות איזה דבר שהובא בשמו בספר אוצר הברית, והעיר 
הגרי"ש  נכד  והשיבו  וכו'.  וטעה  שמע  השומע  שכמדומה 
אינו  הנז'  בספר  בשמו  שהביא  שמה  זקנו,  בשם  במכתב 
מובן כלל. ע"ש ]ואף שגם המכתב הוא לא מהגרי"ש עצמו, 
להוכיח  יש  מ"מ  אהאי,  דסמכת  חזית  ומאי  מנכדו,  אלא 
מכאן שיכול להיות שמועות סותרות. ועוד שיש לסמוך על 
יותר, שהרי הוא עונה לשואל בציווי זקנו אל מכתב  הנכד 
דיוקים,  אי  ויש  יתכן  כיו"ב  בכל  שגם  ואף  לזקנו.  שנשלח 
מ"מ  המקורית,  הלשון  היא  הנכתבת  שהלשון  בהכרח  ולא 
בכה"ג שהדברים נכתבו בציווי אותו גדול על ידי מי שסמך 
בדברי  וע"ע  סמכא.  ברי  יותר  הדברים  זה,  לענין  עליו  ידו 
הגרח"ק שבראש ספר ישא יוסף הנז', שכתב שספר היוצא 
על ידי נאמן ביתו של אותו גדול, בודאי שהדברים נכונים. 
המחבר  על  ידו  סמך  גדול  שאותו  ספר  כאותו  והיינו  ע"ש. 
שיאמר בשמו את מה שרוצה לפרסם לצבור. וגם בזה בודאי 
שכותבים  למה  גדול  אותו  ידי  על  שנכתב  מה  דומה  שלא 
בשמו אף אם יש השתדלות בדיוק בדברים[. וכן עתה הופיע 
שיעורו  הכולל  התשפ"א(  בראשית  )מוצ"ש  יצחק  שערי  גליון 
השבועי של הגאון רבי יצחק רצאבי, ושם )עמוד 10(, שהביא 
וכתב  אלישיב,  הגרי"ש  בשם  בספר  הכתובה  שמועה  איזה 
שהרבה  ראה  וכבר  להיפך,  בשמו  המעידים  שיש  להעיר 
כותבים שכותבים בשמו שסותרים זה את זה. והעיד ששאל 
על  לסמוך  אפשר  האם  עצמו,  אלישיב  הגרי"ש  את  בזמנו 
ספר מסויים שהביא בשמו הרבה פסקים, והשיבו, כי צריך 
לדעת שני דברים, ראשית האם זה ששאל הבין מה שהוא 
שואל, שנית האם הוא הבין את התשובה. וסיים: ישנה הרבה 
פרשנות מסביב הרב אלישיב, לכן ישנן הרבה סתירות וכו', 

אי אפשר לסמוך, מה הוא בדיוק אמר. ע"כ.  
המשך יבוא אי"ה

הוצאת השם מן היריעה
השם  כל  את  יקלוף  השם  את  כשקולף  ד. 
בשלמות בחתיכה אחת, שאם יחסיר אות אחת 
רק  וקלף  טעה  ואם  השם.  את  מוחק  זה  הרי 
את  למחוק  אסור  אותיות,  כמה  או  אחת  אות 
כמבואר  ביחד,  לקולפן  אלא  שנותרו  האותיות 
בפרק ה' סעיף ט"ו. וצריך כפרה על שמחק את 
השם כמבואר בפרק א' סעיף ח'. לכן יש לקלוף 
ומומחים שיודעים  ידי סופרים אומנים  על  רק 
כניסת  שיעור  ולאמוד  כולו  השם  את  לקלוף 
שהקלף  התפלין  בפרשיות  ובפרט  בקלף,  הדיו 
את  לאמן  שיכול  בעצמו  שיודע  סופר  וכל  דק. 
ידיו לקולפו כאחת יקרב אל המלאכה, ואם לאו 

יזהר שלא לשלוח יד למעול מעל בה' ח"ו.
אסור  מאחוריו  לשם  הנטפלות  אותיות  ה. 
וכתב  טעה  ואם  תיקון.  לצורך  שלא  לקולפן 
אותיות נטפלות שאין כאן מקומן, כגון: שצריך 
להחמיר  יש  אלקינו,  וכתב  אלקיכם  לכתוב 
וכן  אחת  בבת  בטעות  הנטפל  את  ולקלוף 
נוהגים, וכשאי אפשר לקלוף, כגון: שהקלף דק 
מאוד, או שאין בעירו וסביבתה מומחה שיודע 

הנטפל.  את  למחוק  לכתחילה  מותר  לקלוף, 
להחמיר  צריך  אין  ספק-קודש,  שהוא  ובשם 
הנטפל  את  למחוק  לכתחילה  ומותר  ולקלוף 

בטעות, כמבואר בפרק ו' סעיף ד'.

ו. אם הדיו של השם ספוג כולו בתוך עובי הקלף 
יחלק  שבקליפה  כיון  השם,  את  לקלוף  אסור 
השם לשתים, שם אחד בחלק הנקלף ושם שני 
יש  לפיכך  השם.  את  מוחק  זה  והרי  הקלף,  על 
לקודרו מן היריעה ולכותבו מחדש על הטלאי. 
]קליפה היא הוצאת השם מן היריעה בשלמות 
ע"י קליפת השכבה העליונה של הקלף שהשם 
כתוב עליו, ומתחתיו נשאר הקלף שלם. בניגוד 
כל  את  ומוציא  לשם  מסביב  שחותך  לקדירה 

עובי הקלף מעבר לעבר ונעשה נקב ביריעה.[

כשר  שם  לקלוף  והתחיל  שטעה  סופר  ז. 
והפסיק  בטעותו  הבחין  הקליפה  ובאמצע 
שנקלף  החלק  את  להדביק  לו  מותר  לקלוף, 
והתרומם מן הקלף, כמבואר בפרק ז' סעיף י"ב. 

ח. לכתחילה צריך להזהר ולקלוף את השם עם 
התגין שעליו, ואם לא עלה בידו לעשות כן וקלף 
את השם ללא התגין, לא עבר על מחיקת השם, 

והתגין שנשארו על הקלף מותרים במחיקה.

]מתוך יריעות שלמה ח"ד[  
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פינת ההלכה

המשך מגליון קודם

נקיטת אמצעי זהירות

אחסון הסת"ם
והיריעות  המזוזות  שהפרשיות  להקפיד  יש 
וכדאי  ניילון,  בשקיות  מאוחסנות  תמיד  יהיו 
הרמטי  סגר  בעלות  אכותיות  שקיות  להשיג 
גורמים  ומשאר  מרטיבות  ששומר  סגר(,  )רב 
אפשר  התפלין  פרשיות  את  לקלף.  המזיקים 
הנמצאות  קטנות  בקופסאות  גם  לאחסן 

בחנויות לכלים חד פעמיים.

ליבוש  סת"ם  מלהשאיר  ליזהר  יש   - אזהרה 
קטנים  לילדים  גישה  שיש  במקום  וכדומה 

דבר  כל  על  ומקשקשים  גוזרים  הקורעים, 
הראוי לכתיבה.

זהירות מערבוב פרשיות
יש להניח כל פרשה בקופסה או בשקית כאשר 
להקפיד  יש  הבדיקה  ובעת  היטב,  סגורה  היא 
שלחן  על  פתוחה  תהיה  אחת  פרשה  שרק 
העבודה, ואין לבדוק בשום אופן שתי פרשיות 
בכל  וחושש  פרשיות  הרבה  שמקבל  ומי  יחד. 
הפרשיות  כל  בגב  שיסמן  נכון  לערבוב.  זאת 
מספרים, ובזה אפילו אם יתערבו יוכל להבדיל 
יכול  ואינו  הפרשיות  התערבו  אם  ביניהם. 
להבדיל ביניהם עיין ביריעות שלמה ח"א פרק 

י' סעיף ו'.

]מתוך יריעות שלמה ח"ב[

שאלות מבית הוראה יד - רפאל
 מאת הרה"ג ר'  אדיר הכהן שליט"א 

מח"ס ילקוט כהונה ג"ח ושו"ת ויען הכהן ג"ח  ועו"ס


