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קעקע,  כתובות  חקקו  שבעבר  תשובה  בעלי  יש 
להגר"י  יצחק  במנחת  עיין   בשרם,  על  חקוק  ועברם 
בתשובה  חוזר  מחייל  שנשאל  יא(  סימן  )ח"ג  זצ"ל  וייס 
כתובת  התפילין  הנחת  במקום  השמאלית  ידו  שעל 
נשאל  נו(  סימן  )ח"ה  אב  בנין  ובשו"ת  אשה,  של  קעקע 

על  שנכתב  באשה 
"שרט  הפסוק  זרועה 
תתנו  לא  לנפש 
וכתובת  בבשרכם 
בכם  תתנו  לא  קעקע 
השם  ונכתב  ה",  אני 
בארבע  המיוחד 
והדבר  אותיות. 
מפריע לה ומתביישת 
הנורא  במעשה  מאוד 
ובשו"ת  שעשתה, 
ח"א  משפט  משיב 
נשאל  יט(  סימן  )יו"ד 

צעירה  באשה 
שבקרסול  מברזיל 
קעקע  כתובת  רגלה 
וכעת  שד"י,  שם  של 
יהודיה  להיות  שבה 
דינה  מה  כשרה, 
ושוב  טבילה?  לעניין 
שחקק  באחר  נשאל 

על בטנו שם הוי"ה, כמו כן נשאל ראש המכון הרה"ג 
רבי שלמה מועלם שליט"א רבות בעניין זה וכגון מה 
אודות  שליט"א  הלוי  אברהם  רבי  מהרה"ג  שנשאל  
הוי"ה  שם  רגלו  בכף  קעקע  בכתובת  שחקקו  אדם 
ב"ה, מה דינו? וכיו"ב נשאל אודות בעל תשובה שיש 
בגבו כתובת קעקע של שם אלקים הכתוב מלמעלה 
למטה לאורך עמוד השדרה אות אחר אות. ועוד כהנה 

שאלות שונות ומשונות.

ומורנו ראש המכון שליט"א האריך בזה בספרו יריעות 
שלמה ח"ד )פרק י בסעיף נה( שיש להקל למוחקם בקרן 
לייזר המאדימה ומוחקת את הכתובת, ועדיף לעשות 
כן ע"י גוי, ואם אין גוי 
וכל  ישראל.  יעשה 
עוד שהשם על עורו 
שלא  להזהר  צריך 
לבית  כך  להכנס 
לעמוד  או  הכסא, 
ערום בבית המרחץ, 
עליו  יכרוך  אלא 
תחבושת  או  מפה 
בעלת  וכן  לכסותו. 
שחקוק  תשובה 
לברך  מתחת  לה 
שם  קעקע  בכתובת 
תכנס  ב"ה,  הוי"ה 
כשהיא  הכסא  לבית 
וראה  גרבים.  גורבת 
פרטי  כמה  עוד  שם 
הטבילה.  גבי  דינים 

עש"ב.

לעורר  המקום  וכאן 
ומורי  הרבנים  לכל 
לשואלים  להורות  זה  בעניין  הנשאלים  ההוראה 
למחוק קעקועים אלו ודומיהם בהקדם האפשרי כדי 

למנוע חילול כבוד השמות הקדושים. 

מירושלים  הי"ו  ורעייתו  פז  אסא  הרב  האברך  והנה 
בקרן  קעקע  כתובות  למחיקת  גמ"ח  פתחו 
קשר  איתם  ליצור  ניתן  ונשים,  לגברים   לייזר 

בפלאפון 052-3694548.

על  הפטרות  ספר  על  פרסומת  ראיתי  שאלה:  א. 
קלף אמיתי אבל בהדפס מיוחד, הכולל ניקוד, טעמי 
וסימון מלעיל ומלרע. שאלתי, האם עדיף  המקרא 
ומהודר יותר לקרוא מספר הפטרות מעין זה מאשר 

מתנ"ך מלא.

יד,  תשובה: אם זה הדפס, אם כן לא נכתב בכתב 
ואין טעם לעדיפות שלו.

קלף  על  הפטרות  ספר  הכותב  סופר  שאלה:  ב. 
ומה  נביא",  "לשם קדושת  ולומר  האם עליו לקדש 
דינו של סופר שכתב הרבה יריעות ולא קידש את 

כתיבתו?

תשובה: לא שמענו שאומרים לשם קדושת נביא 
ולא נזכר בשום ספר. ובכלל כתיבת  ספר הפטרות 

על קלף אינו לדידן רק הידור מצוה בעלמא.

ג. שאלה: כתב מרן בשו"ע )יו"ד סימן רע"ד ס"ב( 
צריך שיקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה. וכתב 

הרב קול יעקב )אות ז( דבדיעבד אם לא הוציא בפיו 

ונשאלתי מסופר שכתב ספר תורה  לא נפסל בכך. 

יכול  האם  התיבות  מפיו  הוציא  לא  הכתיבה  ובעת 

למוכרו כספר תורה מהודר?

תשובה: אין זה מהודר.

יותר  הניחה  אם  למעלה(,  )מלמטה  העליון  שליש  בתחילת  הוא  המזוזה  קביעת  שמקום  שכתבנו  פי  על  אף 

למעלה כשרה, ובלבד שתהיה רחוקה מן המשקוף העליון טפח, ואם הניחה בתוך הטפח הקרוב למשקוף, צריך 

להסירה ולחזור ולקובעה כשהיא מן המשקוף טפח. ואפילו אם רק חלק העליון מן המזוזה מונח בתוך הטפח 

הסמוך למשקוף, צריך להסירה ולהניח את כולה כשהיא במרחק טפח מן המשקוף]1[ 

את  קובעים  והיכן  הי"ב(  פ"ו  מזוזה  )הלכות  הרמב"ם  כתב   .1
השער,  גובה  של  העליון  שליש  תחת  הפתח  חלל  בתוך  המזוזה, 

המשקוף  מן  "שירחיקנה  והוא  כשרה,  מזה  למעלה  קבעה  ואם 

הרמב"ם.  כלשון  ס"ב(  רפט  )סימן  בש"ע  מרן  וכ"כ  ע"כ.  טפח". 

אפילו  פסולה  המשקוף  מן  טפח  הרחיקה  לא  שאם  ומבואר  

ישעיה הראשון שכתב מצותה  הן אמת שראיתי לרבנו  בדיעבד. 

בגובה העליון, וכן הובא בשלטי הגבורים בשם ריא"ז, ומ"מ אפילו 

אם נאמר שהוא חולק, אנן בדידן נקטינן כהרמב"ם והש"ע אשר 

וכ"כ בספר  ובתראי.  כל הנך רבוותא קמאי  על דבריהם נשענים 

בספר  וכ"כ  בזה.  הראשון  ישעיה  ר'  דברי  לדחות  העמודים  ווי 

)דיני  יהושע  ויקרא  בשו"ת  פסק  וכן  ע"א(  לג  )מנחות  אורה  קרן 

מזוזה סימן ה, דף ט ע"א(. ועיין בשלחן גבוה )סימן רפט סק"ח( 

שקבעו  בתים  בעלי  לכמה  ת"ו  בירושלים  שראה  מה  על  שתמה 

אנו  והלא  ומרן,  הרמב"ם  כסברת  שלא  למשקוף,  סמוך  המזוזה 

סק"ג(  רפט  סימן  בברכ"י  ועיין  ע"ש.  הוראותיהם.  אחר  הולכים 

שכתב מנהג העולם להניח המזוזה בגובה השער, וכבר הנקודות 

זצ"ל  האר"י  אבל  והטור,  והרא"ש  הרי"ף  דעת  שכן  הוכיח  הכסף 

בשד"ח  וע"ע  ע"כ.  העליון.  שליש  בתחלת  שתהיה  סודו  גילה 

מבעיא  דלא  שכתב,  זיו  תפארת  שו"ת  בשם  קכה(  כלל  מ  )מע' 
שכשרה,  למשקוף  הנוגע  העליון  מטפח  למטה  המזוזה  רוב  אם 
אלא אפילו אם מיעוטה למטה מטפח העליון, ורובה בתוך הטפח 
שלחן  הרב  תמיהת  ליישב  השד"ח  כתב  ועפ"ז  בדיעבד.  כשרה 
בטפח  המזוזה  מיעוט  אם  אפילו  לפענ"ד  אבל  ע"ש.  הנ"ל.  גבוה 
הסמוך למשקוף, ורובה למטה מזה, יש להחמיר ולפסול, דהויא 
כאילו מקצתה בתקרה ולא במזוזה דפסולה, ובכה"ג לא אמרינן 
ומצאתי  סוס"ב(.  חאו"ח  )ח"א  ביבי"א  ועיין  להכשיר.  ככולו  רובו 
אמנם  וסיים  בזה  שפלפל  טו(  )סימן  לשואל  תשובות  בשו"ת 
בתחילת  דוקא  להניחה  ליזהר  יש  נ"ל שבודאי  ולמעשה  להלכה 
ובודאי  והש"ע.  הרמב"ם  וכדעת  למעלה  מלמטה  העליון  שליש 
הראשון  ישעיה  רבי  בשם  הגבורים  בשלטי  למ"ש  לחוש  שאין 
ולקובעה למעלה אצל המשקוף, כיון שגם לדבריו בדיעבד כשר 
בכל השליש העליון, ואילו להרמב"ם בטפח הסמוך למשקוף אף 
בדיעבד פסולה, הא ודאי שעדיף להסתלק מספק פיסול בדיעבד 
וכו'. וראיתי מ"ש הברכ"י בשם האר"י שגלה סודו כאמור, ולפי מה 
שבארנו גם ע"פ הנגלות לנו הדין פשוט כן. עכת"ד.  וכל זה דלא 
כמ"ש בבן איש חי )ש"ב כי תבוא אות ז( שאם הניחה בראשו הנוגע 
]הליכות עולם ח"ח[ במשקוף כשרה בדיעבד לכו"ע.   

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
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

מחיקת שם קדוש הכתוב בכתובת קעקע

בתמונה הגדולה: הרב פז ומכשיר הלייזר. בתמונה הקטנה : כתובת קעקע



שאלה: מהוא מניין השיטין בספר תורה ? 
לא  ודף  דף  בכל  יהיה  כמה  השיטין  מניין  הנה  א. 
ו(  הלכה  )פ"ב  סופרים  במסכת  רק  בתלמוד  הוזכר 
איתא: בשיטין נתנו טעם, במסעות ארבעים ושנים, 
ישראל  של  ובזקנים  ששים,  ישראל  של  וברבבות 
שבעים ושנים, ובתוכחות של משנה תורה תשעים 
ויכתוב  לפי הכתב. במסעות, שנאמר  ושמנה, הכל 
משה את מוצאיהם, ברבבות ישראל, שנאמר כתב 
לך וגו' ואת ישראל, מה ישראל בששים ריבוא אף 
ושנים,  שבעים  בזקנים  בששים.  תורה  של  שיטה 
שני  וישארו  וגו',  איש  שבעים  לי  אספה  שנאמר 
ושנים.  שבעים  בכתובים,  והמה  במחנה,  אנשים 
ובתוכחות תשעים ושמנה, שנאמר אם לא תשמר 
לעשות את כל דברי התורה הזאת וגו'. עכ"ל. נמצא 
שלכל הפחות יניח מ"ב שיטין. אולם  הרמב"ם )בפ"ז 
שלא  אחרים  דברים  יש  וז"ל:  כתב  ה"י(  ס"ת  מהלכות 

אמרו אותן בתלמוד ונהגו בהן הסופרים וקבלה היא 
בידם איש מפי איש, והן, שיהיו מנין השיטין שבכל 
יתר על  ולא  וארבעים מ"ח  דף לא פחות משמונה 
שישים וכו'. עכ"ל. ולדבריו לא יפחות ממ"ח ודלא 
)פ"ז  מיימוניות  ובהגהות  סופרים.  המסכת  כמ"ש 
מהלכות ס"ת אות ז( כתב וז"ל: אכן במסכת סופרים יש 

מ"ח שיטין כנגד המסעות וכו', או ס' כנגד ריבואות 
במסכת  הגמי"י  שגירסת  ונראה  עכ"ל.  וכו'  ישראל 
כגירסת  ולא  מ"ח".  "כמסעות  היתה:  סופרים 
גם  ואולי  מ"ב".  "כמסעות  סופרים שלפנינו  מסכת 
הרמב"ם גרס כן. וכן גרסת הרא"ש והטור כגירסת 
ס"ת(:  הלכות  סוף  קטנות  )בהלכות  הרא"ש  וז"ל  הגמי"י. 
מנין השיטין נהגו ע"פ מסכת סופרים לעשות מ"ח, 
או ס' שיטין. וכ"כ הרמב"ם ז"ל וכו'. ובשם הגאונים 
כתב הרב ר' יהודה בר' ברזילי, מ"ב ]הוא רבי יהודה 
ברצלוני[. וסימן לדבר: "ה' ב"ם סיני בקודש" עכ"ל. 
במנין  נהגו  ועוד  וז"ל:  כתב  ער"ה(  סי'  )יו"ד  הטור  וכן 
השיטין שלא לעשותן פחות ממ"ח, ולא יותר מס'. 
כתב  ברצלוני  יהודה  וה"ר  סופרים.  במסכת  וכ"כ 
מ"ב. וסימן וכו' עכ"ל. הרי להדיא שגירסת המסכת 

סופרים שלפני הרא"ש והטור ז"ל היתה "כמסעות 
מ"ח". וכ"כ רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה נתיב ב חלק ב 
דף יז טור ד( מנין השיטין נהגו לעשות בדף אחד מ"ח 

פשוט  כך  כי  זה  ונהגו  ס'  על  להוסיף  ושלא  שיטין 
במסכת סופרים, ורבי יהודה ברבי ברזלי כתב בשם 
יי' בם סיני בקדש. ע"כ.  גאון שהן מ"ב וסימן להם 
ומה שכתבו בשם רבי יהודה אלברצלוני כך נמצא 
בספרו  הלכות ספר תורה )גנזי מצרים עמוד 20( בזה"ל: 
כתוב  מצאתי  ודף  דף  שבכל  השיטין  מניין  ולעניין 
משמא דמר רב יהודאי גאון ז"ל שאמר ששים שטים 
לא  בעניותי  ואנא  ישראל,  של  ריבוא  ששים  כנגד 
סבירא לי הכי אלא כמה שאמרו בבריתא דספרים 
וכמה יהא מסרגל ארבעים ושנים, ואני מצאתי לה 
ואלה  בפרשת  תנחומא  דר'  מדרשות  בקצת  טעם 
מסעי, שהלוחות שהוריד משה מסיני היו בה מ"ב 
ז"ל  גאון  ומר רב קימוי  כנגד מ"ב מסעות,  שרטוט 
אמר ומנין השיטין צריך שיהיה בכל דף ודף שנהגו 
ויש  ושתים  ארבעים  בדבריהן  שדקדקו  ראשונים 
ומר'  שמוסיף.  מי  טעם  כתבתי  וכבר  שמוסיפין 
גאון  הילאי  רב  ומר  שיטין,  מ"ב  פסק  כך  נמי  אסף 
הרב  חננאל  רבינו  אמר  וכך  אמר,  נמי  שיטין  מ"ב 
הגדול דהוא בתרא ודייק ז"ל ומסורת בידינו להיות 

ארבעים ושנים שיטין. עכ"ל.
ב. ומצאנו לעוד גאונים כגרסת הר"י ברצלוני שגרס 
"כמסעות מ"ב".  כגירסא שלפנינו במסכת סופרים 
שכ"כ בתשובות הגאונים )מוסאפיה )ליק( סימן ד( לרב 
האיי גאון. וששאלתם כמה שטין צריך בכל דף ודף 
מ"ב שטין ואין לפחות מהן ושיעור זה נהגו חכמים 
וסופרים, והסמיכום על טעם ברור. מ' כנגד מ' יום 
וכ"כ  הלוחות.  כנגד  ושתים  תורה  בהם  שניתנה 
בתשובות הגאונים )שערי תשובה סימן שלג( וששאלתם 
אין  כלל  הגיהו  לא  אם  פסוקים  שחסר  תורה  ספר 
קורין בו ואפי' לקיימו בלא לקרות בו אסור דאיתמר 
הראשונים  הזריזין  והסופרים  חכמים  נהגו  ס"ת 
על  שיטותיו  והסמיכו  וכהלכה  כדת  ס"ת  לכתוב 
טעם ברור ארבעים כנגד מ' יום שניתנה בהם תורה 
ושתים כנגד שתי לוחות: וטעם הגאונים הנ"ל לא 
כמ"ש במסכת סופרים משום המסעות, אלא כנגד 
ובא  בשמם  ברצלוני  הר"י  וכמ"ש  התורה  נתינת 
המשך בגליון הבא אי"ה סימן: "ה' ב"ם סיני בקודש".  

הוצאת השם מן היריעה
כתיבת השם על טלאי

מבחוץ  טלאי  ידביק  השם,  את  שקדר  לאחר  יח. 
ויתקן אותו יפה ויכתוב עליו את השם. ואף שיש 
אוסרים, המנהג פשוט להתיר. רק שצריך להזהר 
שלא יכתוב חצי השם על הטלאי וחציו השני על 

היריעה, ואם נעשה כן יש להכשיר.
להיות  צריכה  הטלאי  על  הנכתבת  אות  יט. 
כולה על הטלאי וגם מוקפת גויל מהטלאי, ואות 
על  כולה  להיות  צריכה  היריעה  על  הנכתבת 
היריעה ומוקפת גויל מהיריעה. ואם כתב חצי אות 
על הטלאי וחצי אות על היריעה, יש פוסלים, ויש 
מכשירים, ולכן כדי לצאת ידי חובת כל הדעות יש 
לכתוב את כל האות על היריעה. ואם המקום צר 
ולא יוכל לכתוב את כל האות על היריעה, יכתוב 
לעובי  שיעור  אין  שהרי  מאוד,  דקה  האות  את 
עבה  לעשותה  האות  את  יעבה  ואח"כ  האותיות, 
כשאר האותיות גם על הטלאי, וכשר לכל הדעות. 

אות  שחצי  תורה  בספר  וכשנמצא  בהערה.  ועיין 
מהשם על היריעה וחצי על הטלאי, יש לסמוך על 

המכשירים.
צריך לכתוב את השם עם האותיות הנטפלות  כ. 
על היריעה או על הטלאי, אבל לא יכתוב את השם 
טעה  ואם  הטלאי.  על  הנטפל  ואת  היריעה  על 
שכתובות  במקום  הקלף  שנקרע  או  בנטפלות 
האותיות הנטפלות, כגון כם משם אלקיכם, מותר 

להניח טלאי ולכתוב כם על הטלאי .             
ואם  הכתיבה,  קודם  הטלאי  להדביק  צריך  כא. 
פסול,  ליריעה,  הדביקו  ואח"כ  הטלאי  על  כתב 
נפרד  הימים  וברבות  כהוגן  עשה  אם  ואפילו 

הטלאי מהיריעה וחזר והדביקו, פסול.
שלא  כשר,  בדבק  ליריעה  הטלאי  ידביק  כב. 
נעשה מדבר טמא. רצוי להשתמש בדבק שנעשה 
מעור כשר, המשמש לעשיית בתי התפילין. ודבק 
הנעשה מחומרים כימיים כגון דבק פלסטי ודבק 
לא  אבל  בהם.  להדביק  כשרים   ,UHU ודבק  מגע 

יתפור הטלאי ליריעה, ואם תפר פסול. 
כג. יזהר לשרטט הטלאי קודם הכתיבה, ואם לא 

שרטט, ישרטט לאחר הכתיבה. 
]מתוך יריעות שלמה ח"ד[
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הודעות המכון

פינת ההלכה

קורס "מכניסי פרשיות לבתים"
בס"ד נפתח הרישום לקורס "מכניסי פרשיות לבתים" – בצורה יסודית ומקיפה ממומחה בתחום בעל ניסיון עשיר מוסמך 

מטעם המכון. פרטים אצל הרב ידידיה חסן הי"ו בפלאפון  0548412154
תיקוני סופרים

שקפים וקיפולים )ישר/הפוך( ותיקוני סופרים צבעוניים לסת"ם. האכותי והמקצועי ביותר! עם המון תוספות יחודיות שאין 
באף תיקון, לכתיבה נעימה וקלה.  אפשרות למידות מיוחדות.  לפנות  לרב שי מנדלאוי שליט"א  בפאלפון 0556682264

קלף קניגסברג
הרבנים  ובפיקוח  השגחתי  תחת  עומד  מורה,  מאלון  הי"ו  קינגסברג  יצחק  ר'  ע"י  המיוצרים  שהקלפים  לאשר  הריני 
והמשגיחים שבראשותי, והעיבוד נעשה ע"י אברכים יראי השם לשם קדושה, וכל התהליך מתחילת העיבוד ועד לשרטוט 
נבדק ביסודיות על ידינו, ויכולים אף המדקדקים במצוות לכתוב סת"ם על קלפים אלו, ויוצאים ידי חובת כתיבת ספר 

תורה והנחת תפילין ומצות מזוזה לכתחילה ולמהדרין.

המורשים  לסוחרים  רק  הוא  הכשרות  תוקף  כי  להודיע  הרינו  שונים,  יצרנים  של  קלפים  וערבוב  מזיופים  להמנע  כדי 
המשווקים קלף קניגסברג בלבד. פרטים במכון.

שאלות מבית הוראה יד - רפאל
 מאת הרה"ג ר' שלמה מועלם שליט"א 

מח"ס יריעות שלמה ד"ח וראש המכון


