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של  מכתבו  בעקבות  בציבור  נרשמו  נרחבים  הדים 
שלמה מועלם שליט"א אשר  ראש המכון הרה"ג רבי 
פורסם בגליון אור ההלכה הקודם )טבת מס' 130( בעניין 
ס"ת  יריעות  מתקני  ע"י  הנגרמת  הגדולה  המכשלה 
סופרים  הרבה  שנוהגים  מה  כפי  מוסמכים  שאינם 

כתיבת  שבגמר  וסוחרים 
הס"ת מוסרים הס"ת להגהת 
את  וכשמקבלים  מחשב, 
מתקנים  אינם  התוצאות 
נותנים  אלא  בעצמם  אותם 
ס"ת,  יריעות  למתקני 
תיבות  במחיקת  שמתמחים 
אומנותי.  באופן  ושורות 
בזה  הגדר  נפרץ  ולאחרונה 
לכתוב  המתקנים  והחלו 
התיבות  את  בעצמם 
ובהרבה  החסרות,  והשורות 
כתב  שאין  רואים  מקרים 

ידם דומה לכתב יד הסופר, דבר הפוגם בהידורו של 
בהלכה  בקיאים  שאינם  כאלה   שישנם  ועוד  הס"ת, 
כלל, ואינם מקדשים את הכתיבה "לשם קדושת ס"ת",  
שצריך  יודעים  אינם  ומזוזות  תפילין  מתקנים  ואם 
"כתיבה כסדרן". וסיים הרב שם: לפיכך באנו להתריע 
הסת"ם  שימסרו  והסוחרים  הסופרים  את  ולהזהיר 

לתיקון אך ורק למתקן יר"ש המוסמך לכתיבת סת"ם, 
וגם להזהירו שלא יכתוב במקום הטעויות. וכו'.

עצומה  התעוררות  נרשמה  ספורים  ימים  בתוך  ואכן 
מהסופרים  לדרוש  החלו  אשר  זה,  לענין  בציבור 
לתיקון  היריעות  לשלוח 
מוסמכים,  לסופרים  רק 
מתקני  של  לגל  שגרם  מה 
ללמוד  הארץ  מכל  יריעות 
ביסודיות,  ההלכות  את 
המבחן  אופן  על  ולהתעניין 
יד-רפאל,  במכון  וההסמכה 
כבר  נמצאים  מהם  ורבים  
למבחן.  ההכנה  בתהליך 
ראשונים בקודש היו ממכון 
בצפת  סיני"  "הר  הסת"ם 
המתקנים  את  שלח  אשר 
העובדים אצלו למבחן במכון, ואכן שלשה מהם כבר 

עברו את המבחן בהצלחה.

זו תמשיך לצבור תאוצה  אנו תקוה שתופעה ברוכה 
הסופרים  וציבור  בכלל,  הציבור  לתודעת  ותחדור 
בפרט, כדי לשרש את המכשול החמור הזה מתוכנו. 

והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.

עד  בהם,  ולומד  שישי  ביום  תפלין  שהניח  מי  שאלה: 
מתי רשאי להשאיר התפלין עליו?

קודם  שישי  ביום  ותפלין  טלית  שהניח  אדם  תשובה: 
חצות, אינו רשאי להשאיר התפלין עליו אחר חצות, רק 
אם היה קורא בהם שנים מקרא ואחד תרגום ימשיך עד 

סוף הפרשה ויחלוץ.

תפלין  הניח  שלא  ונזכר  שבת  שקיבל  אדם  שאלה: 
באותו יום?

יכול  בציבור(  )ולא  ביחיד  שבת  קיבל  אם  תשובה: 
להתפלל אח"כ מנחה, והוא הדין שרשאי להניח אח"כ 
להתפלל  דומה  ואינו  תפלין[.  הניח  שלא  ]למי  תפלין 
שאומר,  מי  יש  בשם  ס"ה(  ל'  )סימן  מרן  שכתב  ערבית 

הניח  שלא  עד  השקיעה  קודם  ערבית  התפלל  שאם 
תפלין אין לו להניחם אח"כ. ]וגם בזה יש חולקים עיין 

בילקוט יוסף ח"א עמוד לח ובהערות שם[.

מעלות(   90( ישרה  בזוית  שנכתבה  רי"ש  אות  ג.שאלה: 
מה דינה?

אם  ישרה,  בזוית  בס"ת  שנכתבה  רי"ש  אות  תשובה: 
וניכר לעין שהיא בזוית ישרה לא תועיל קריאת  ברור 
הדל"ת  היתה  שאם  לדל"ת,  דומה  היא  שהרי  תינוק 
בזוית ישרה ובלי עקב כשרה )ועיין במשנה ברורה סוס"י ל"ו 
בצורת אות דל"ת בשם הב"י שלכתחילה אין די בזה שיהא לה זוית 
חדה מאחוריה אלא גם יהא לה שם עקב טוב. ע"ש. הא בדיעבד 

שפיר דמי( ובפרט בס"ת שכמה דלתי"ן שלו כתובים כך.

המנהג לכרוך המזוזה בניילון או בקלף או בנייר ולהניחה בנרתיק, וכריכה זו אינה חוצצת, שאינה אלא 
לשומרה לבל תפסל מלחלוחית הכותל.

הנה בספר מעשה רב )סימן ק( כתב בשם הגר"א, "לא יכרוך 
הבית  בין  הפסק  דבר  יהיה  שלא  וכדומה  בקלף  המזוזה 
למזוזה". ותמוה שזה נגד הרמב"ם )בפ"ה מהלכות מזוזה 
ה"ז(: "ואחר שגוללה מסופה לתחילתה  מניחה בשפופרת 
של קנה  או של עץ או של כל דבר, ומחבר אותה אל מזוזה 
בה  ויכניס  הפתח  במזוזת  שיחפור  או  במסמרים,  הפתח 
המזוזה". וכ"כ הטור  ומרן הש"ע )סימן רפט ס"א( והמקור 
לזה בגמרא )ב"מ קב.( אפשר בגובתא דקניא, וכתבו התוס' 
מה  וא"כ  ע"ש.  הכותל.  מלחלוחית  תכלה  שלא  כדי  שם  
ודאי  אלא  קנה,  של  בשפופרת  להניחה  בקלף  כרכה  בין 
במסמרים  שקובעה  כיון  חציצה,  חשיבא  לא  שבכה"ג 
בכל  סוד"ה  )מד:  יומא  התוספות  כיו"ב  וכמ"ש  וכדומה. 
יום( וז"ל: ובירושלמי פריך, ואינו חוצץ? )הנרתק של עור 
שהיה סביב המחתה( ומשני קובעו במסמר, כלומר שע"י 
מסמרים היה נקבע אותו נרתק לבית יד של המחתה, שיהא 
כגוף  חשיב  נמי  והכא  עכ"ל.  המחתא.  כגוף  ויחשב  בטל 
שפופרת  ה"ג(  פ"ז  )ב"מ  דכלים  בתוספתא  וע"ע  המזוזה. 
שחתכה ונתן בה את המזוזה ואח"כ נתנה בכותל טהורה, 
קבלתה  כדרך  המזוזה,  את  בה  נתן  ואח"כ  בכותל  נתנה 
כדרך  אפילו  קבעה  טהורה.  קבלתה  כדרך  שלא  טמאה, 
קבלתה טהורה. )ופירש הגר"א  שכיון שקבעה בטלה לגבי 

ומוכח  ה"ה(  כלים  מהלכות  )פ"ב  הרמב"ם  וכ"פ  הכותל(. 
יכול לתת  ומקבלת טומאה   כלי  שגם כשיש עליה תורת 
למזוזת  המזוזה  בין  הפסק  חשיבה  ולא  המזוזה,  את  בה 
הבית. וכן הוכיח במישור בספר עמק ברכה )עמוד כו( דלא 
כהגר"א. ע"ש. וכן העיר בשו"ת אבן ישראל )ח"ח סימן נב 
אות ג( וכן ראיתי  בספר ערך שי )יו"ד סימן רפט( שהעיר 
על הגר"א מגובתא דקניא הנ"ל. ע"ש. גם הגאון המהר"ם 
וכתב:  )יו"ד סימן רפח( נשאל על דברי הגר"א הנ"ל  שיק 
מורי ורבותי  נהגו כאשר פשט המנהג בכל ישראל לכרוך 
המזוזה בקלף או בארגז המיוחד לה ולקובעה במסמרים, 
הגר"ש  וכ"כ  ע"ש.  חציצה.  משום  בזה  ואין  נוהג  אני  וכן 
קלוגר  בשו"ת שנות חיים )בקונטרס שו"ת סת"ם הלכות 
תפילין סימן נג דף סב ע"ב(  שיש כמה טעמים להתיר ואין 
בזה חציצה כלל. ע"ש. גם בערוך השלחן )סימן רפט סעיף 
הרבה   לתמוה  וכתב  הגר"א  בשם  הפת"ש  דברי  הביא  יט( 
ע"ש.  וטעה.  שמע  שהשומע  וברור  וסיים  זו,  סברא  על 
ובספר פרשה סדורה על מסכת מזוזה  )פ"ג אות נו( כתב 
ששמע מפי החזו"א זצ"ל שאמר שאינו מאמין שיצא הדבר 
וכתבים להחזו"א.  וכן ראיתי בתשובות  מפי הגר"א. ע"ש. 
להא  לחש  ולית  להקל,  המנהג  פשט  הלכה  ולעניין  ע"ש. 

דהגר"א ופוק חזי מאי עמא דבר.
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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
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חזון עובדיה

מתקני יריעות ס"ת הגיעו למבחן הסמכה

מתקני ס"ת עם תעודת ההסמכה



פסיקת הלכה ע"פ שמועות מרבנים
עקב ריבוי שמועות בזמנינו מגדולי הדור בפרט בדיני 
סת"ם בדברים העומדים ברומו של עולם, ומפרסמים 
מקור  כל  ללא  ומחמירים  ופוסלים  בספרים  הלכות 
הלכתי, אלא שכך שמעו מגדול זה או מגדול זה. אנו 
מפרסמים מאמר זה שאין לסמוך על שמועות אלה לא 

להלכה ולא למעשה.
בזמן  שהתרבו  מה  אודות  מר,  לן  דבדיק  מאי  בענין 
בספרי  בעיקר  החדשים,  הלכה  בספרי  האחרון 
הקיצורים, שמביאים שמועות רבות מגדולי הפוסקים 
זו  שמועה  על  לסמוך  אפשר  האם  האחרון.  בדור 
להלכה ולמעשה. וכבר כתבתי בזה בקצרה בעבר )כפי 
שנדפס בספר גם אני אודך ח"א מתשובותינו ר"ס א'(, ועתה הנני 

לעשות רצון צדיק ולהרחיב קצת היריעה בזה.
גדול  שדבר  ספק  שאין  אומר  אביעה  כל  ראשית  א. 
הגדולים,  מפי  שמועות  המלקטים  אלה  עשו  וחשוב 
ואם הפליגו במעלת המלקטים מספרים )עיין בספר פלא 
ב'(,  אות  כ'  מע'  ח"ג  כהן  מנחת  בספר  ולמז"ק  אסופה,  ערך  יועץ 

אשר חסכו עמל וטורח בחיפוש מספר לספר, כל שכן 
אלה שטרחו להעלות על הכתב דברים שנאמרו בעל 
יכולים  פה שאם לא היו מעלים אותם על הכתב היו 
אחר  אפילו  דורות  כמה  אחרי  ימצאום  ולא  להעלם 

חיפוש מחיפוש. 
ולסמוך  לפסוק  שאין  שבודאי  להבהיר  יש  ומ"מ 
בשם  שנכתבו  פסקים  אותם  על  עצומות  בעינים 
משמם,  בנאמר  דייקו  לא  שלעיתים  גדולים,  אותם 
אלא  כן  פסקו  שלא  או  שעה  הוראת  זו  ולעיתים 
שאמרו  בגמרא  מצינו  וכבר  וכו'.  מסויימים  באופנים 
ברש"י  שם  ועיין  רע"א,  י"ז  דף  )שבת  וטעה"  השומע  "שמע 
כאלו,  תקלות  קרו  הראשונים  בדורות  וכן  ותוס'(. 

וז"ל:  תם  רבינו  בשם  ג'(  סי'  דמ"ק  )פ"ג  הרא"ש  וכמ"ש 
דלא סמכינן על דברי בעל הלכות ז"ל בדבר זה, דרב 
ופעמים  גאון בעל ההלכות מאור עינים היה,  יהודאי 
שהיו תלמידיו כותבים בשמו את אשר לא ציוה ולא 
עלה על לבו. ע"כ. ופשוט שלא במרד ולא במעל עשו 

שלעיתים  אלא  מחוכמים,  חכמים  היו  הם  ואף  זאת, 
יכול לראות בעיניו  ולא היה  לא הבינו דבריו כדבעי, 
יביע אומר ח"ט  )וע"ע בשו"ת  לעבר על מה שכתבו בשמו 
חאו"ח סוף סי' ק"ח מה שלמד מזה לגבי ספר אור לציון ח"ב(. וכן 

בתקופת אחרוני הראשונים, ראינו בשו"ת הר"ן )סי' ה'(, 
בדברי השואל שכתב: דברי הגאון רבינו האי ז"ל אשר 
כתבו בשמו ולא נמצאו בשום חיבור שחיבר הוא ולא 
בחיבור זולתו מן הגאונים והמפרשים וע"כ אין לסמוך 
עליהן וכדאמרינן ביבמות אטו מר בריה דרבינא חתים 
עלייהו וכו'. ע"כ. ובתשובת הר"ן: אין ספק שהדברים 
שתלו ברבינו האי ז"ל משובשים, וחס ליה למרן ז"ל 
אפילו  בהן  לטעות  נראין  הדברים  שאין  הכי,  דלימא 
וכו'.  בהלכה  עיניהם  נתפתחו  שלא  התלמידים  קטני 
ע"כ. וכל שכן בדורות המאוחרים. ולעיתים השמועה 
נכונה מחמת שלא שמעו היטב את דברי הגדול,  לא 
אותו  בו  חזר  וכבר  קדומה  שמועה  שהיא  מחמת  או 
של  במכתבו  מצאנו  אלו,  דוגמאות  וב'  ממנה,  גדול 
רב( על מה שהובא  )בראש ספר מעשה  הגר"ח מוואלוזין 
בסגול,  ושבחיך  כתב  אשר  וז"ל:  מוילנא,  הגאון  רבו 
אמת כן הדפיס הרב וכו', אבל השומעים שמעו וטעו, 
ואני דקדקתי בשומעי מפה קדוש שאמר וכו'. ואשר 
כתב וכו' אני שמעתי מפה קדוש וכו'. ולא ידעתי אם 
אולי  או  נקודות  בשש  לומר  וטעו  שמעו  השומעים 
בזקנותו חזר בו וכו'. ע"כ. וכמה מגדולי הדור האחרון 
הזהירו לא לסמוך על המובא בשמם וכדלהלן. ובאמת 
ראינו  דורות  כמה  לפני  וכבר  היא  קודמין  כת  של 
לגדולי האחרונים שהזהירו על כך, ובהם מרן החיד"א 
בשו"ת יוסף אומץ )סימן ק( שכתב וז"ל: ויהיו דברי אלה 
דזמנין  המגידים,  על  יסמכו  שלא  אדם  לבני  להודיע 
היו,  לא  אשר  בדברים  מפליגים  וזימנין  ענו,  דשקר 
כאשר שמענו, והגם דיאמרו אמת, לא ידעו שרשן של 
דברים, ולא חקרו למען דעת דברים על בוריין, ונפיק 
ינחנו בדרך  ואלקי אמת  ידעתי,  מיניה חורבא כאשר 
שם  ובספרו  עכ"ל.  אמת.  דבר  מפינו  יצל  ואל  אמת, 
הגדולים )ערך ש"ע( כתב על דברי הרב דבר שמואל "מי 
גדול  אותו  לפעמים  וכן  ע"ש.  וכו'.  לשמועתו"  יאמין 
אמר את הדברים רק לפום ריהטא או במקרה מסויים 
את  שיחקקו  התכוין  ולא  נוספים  צירופים  עם  דוקא 
לדורות  פסוקה  כהלכה  ועופרת  ברזל  בעט  הדברים 
המשך בגליון הבא אי"ה עולם.  

איסור מחיקת השם
לב. אות או תיבת חול שנכתבה לשם סת"ם, או 
באותו  לכתוב  ורוצה  חול,  בכוונת  שנכתב  שם 
למחוק  צריך  קדושתו,  לשם  השם  את  מקום 
אותה לגמרי שלא ישאר שום רושם על הקלף. 
אבל אם אותיות של שם נכתבו "לשם קדושת 
השם", ונמחקו ונשאר שם רושם, מותר לכתוב 

עליו את השם ואין בזה חשש.

כתיבת השמות בטהרה
את מקום  בספר תורה  לג. רשאי הסופר להניח 
אח"כ  ולכותבן  פנוי,  הקדושים  השמות  כתיבת 
ומתוך  במקוה  טבילה  אחרי  ובטהרה  בקדושה 
דהיינו  כמנומר,  יראה  שלא  ובלבד  הכתב, 
מקודם  הכתוב  הדיו  כמו  הדיו  שיהיה  שיקפיד 
בשאר הס"ת, והכתב כשאר הכתב הכתוב בס"ת 
הכתיבה  תראה  שלא  קולמוס,  עובי  באותו 
לפסול.  אין  כן  נעשה  לא  אם  ומ"מ  וגסה.  דקה 
ולמנהג הסופרים בזמנינו שנוהגים לטבול בכל 
להחמיר  צריך  אין  עזרא,  טבילת  עכ"פ  או  יום 
את  שהרי  השמות,  עבור  ולטבול  בזה  ולהדר 
וכן המנהג פשוט  כל הכתיבה כותבים בטהרה, 
את  משאירים  שאינם  הסופרים  אצל  בזמנינו 

מקום השמות פנוי.

לפני  במקוה  לטבול  כלל  הידור  שום  אין  לד. 
ודי  ומזוזות,  בתפילין  ושם  שם  כל  כתיבת 

בטבילה אחת בכל בוקר כמנהג הסופרים.

הוצאת השם מן היריעה      

קליפת השם         
א. 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.
ב. יש אוסרים לקלוף את השם גם לצורך תיקון, 
ויש מתירים, וכן המנהג בתפוצות ישראל מימות 
עולם ושנים קדמוניות וכאשר הוא מנהגנו עד 

היום ויסודתו בהררי קודש.
כגון:  עצמו,  השם  לצורך  בין  לקלוף  מותר  ג. 
במקום  בס"ת  נמצא  אם  או  מיותר,  שם  שכתב 
ונמצא שם  יהיה  כגון  חול  שצריך להיות תיבת 
ובין לצורך  ידוע אם קידשו הסופר,  ולא  הוי"ה 
תיקון אחר, כגון: שחסרה שיטה וצריך למחוק 
כמה שיטין עם שמות כדי להכניס את השיטה 
החסרה, או שלא השאיר הסופר שיעור פרשה, 
וכיוצא בזה. ]ואם הסופר מסופק אם קידש את 
השם ויש עוד צירוף הרי זה כשר מספק ספיקא 
ואין לקולפו כמבואר ביריעות שלמה ח"ד פרק 

י"א סעיפים ט-יא[.
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פינת ההלכה

הכנסת המזוזה לנרתיקה
שני  על  להקפיד  יש  לנרתיק  המזוזה  בהכנסת 

דברים: 

א(. להכניס את המזוזה לנרתיק באופן שכאשר 
וצריך  הפוכה,  ולא  ישרה  תהיה  אותה  יקבעו 
תואם  יהיה  שבמזוזה  שד"י  ששם  לב  לשים 
הפוכה  תהיה  שאם  הנרתיק,  שעל  ש'  לאות 

בנרתיק הרי זו פסולה. 

ב(. בנרתיק העשוי כגליל סגור ויש לו פתח רק 

בתחתיתו, יש לגלול את המזוזה באופן שתכנס 
בקלות לנרתיק זה ולא בדוחק, כדי שלא יהיה 

קושי להוציאה כשירצו לבודקה לאחר מכן.

יגלגלו  המגיה  או  שהסופר  מאוד  רצוי  עצה: 
כיון  בנרתיקן,  ויניחום  המזוזות  את  בעצמם 
עשו  עצמם  שהקונים  פעמים  כמה  שנמצא 
זאת, ולא הניחו את המזוזה כראוי, או שהניחו 
מלמטה  אותה  שגללו  או  הפוכה,  המזוזה  את 
גדולה  למזוזה  קטן  נרתיק  שקנו  או  למעלה, 
כולו  שיכנס  כדי  בסופו  הקלף  את  וקיפלו 

לנרתיק, ועוד.
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