
מס' 138 | אלול תשפ"ב | שנה י"ב | לע"נ יוסף בן כזנה, טובה בת צלחה ע"ה

רבי  הגאון  אתא  לקריית  הראשי  הרב  לבקשת 
חיים שלמה דיסקין שליט"א בשיתוף נציגי משרד 
סופרים  קורס  התקיים  עוצמה,  מרכז   - הרווחה 
מקיף ויחודי לקבוצה מיוחדת של כארבעים רבנים 
ואברכים שנבחרו בקפידה על ידי הרב הראשי הרב 
ואברכי קריית  רבני  דיסקין שליט"א. שהם מטובי 
כסופרי  ולשמש  ללמוד  שנבחרו  ורכסים,  אתא 

מובחרים  סת"ם 
דרך  פי  על 
מכון  של  הפסיקה 
"יד רפאל", ועל פי 
המכון  ראש  פסקי 
שלמה  רבי  הרה"ג 
שליט"א  מועלם 
הספרים  בסדרת 

היסודיים "יריעות שלמה".
מנדלאוי  מרדכי  שי  רבי  הרה"ג  העביר  הקורס  את 
רפאל".  "יד  מטעם  להוראה  המוסמך  שליט"א 
והמשנ"ב  הש"ע  דברי  את  כולל  היה  הלימוד 
בשילוב פסקי ה"יריעות שלמה" המלאים בנדונים 
פסקים  בתוספת  וכן  ומעשיים,  אקטואלים 
הלכה  ספרד  פוסקי  מרבותינו  רבים  וחידושים 

למעשה.
במכון  למבחנים  הלומדים  נגשו  הלימוד  בסיום 
פה,  ובעל  בכתב  מבחנים  כללו  אשר  רפאל",  "יד 
חברי  ואכן  ידם,  כתב  דוגמת  להציג  נדרשו  וכן 
סופר  "תעודת  וקבלו  הבחינה  בכור  עמדו  קבוצה 
הניגשים  שבין  לציין,  יש  מהמכון.  מוסמך"  סת"ם 
היו  במכון  למבחן 
שכבר  אברכים 
בידם  מחזיקים 
סופר  "תעודת 
ממכונים  מוסמך" 
ובכל  אחרים, 
הצטרפו  זאת 
מכון  של  לקורס 
בתעודה  להתעטר  כדי  במכון  ולמבחן  רפאל"  "יד 

היוקרתית של "יד רפאל". 
מעדות  )ובעיקר  הסופרים  לכל  הקריאה  ומכאן 
המזרח( בעלי תעודות ממכונים אחרים שפג תוקף 
תעודתם, לגשת ולהבחן במכון יד-רפאל כהוראתו 
זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבנו  מופה"ד  המכון  נשיא  של 

בהמלצתו למכון. ראה בקובץ יד רפאל ח"א.

כתב  עם  תורה  ספר  מה עדיף,  א. שאלה: 

מהודר ונאה ביותר שנכתב ע"י סופר ירא 

שמים רגיל, או ספר שנכתב ע"י ת"ח יודע 

ח"ן ובנן של קדושים אבל הכתיבה פחות 

נאה?

וכתב  שמים  ירא  הראשון  אם  תשובה:  

שלו מהודר – עדיף

מידיו  שנפלו  אדם  תקנת  מה  שאלה:  ב. 

כשלקח  תורה  ספר  של  יריעות  כמה 

לתייגם, ומה דין הרואה אותו?

תשובה:  יעשה פדיון תענית, והרואה אין 

צריך כלום, כי זה חלק מספר תורה ואינו 

שלם.

ג. שאלה: סופר המתייג סת"ם, האם צריך 

לטבול כל בוקר, או מספיק טבילת עזרא, 

או שאינו צריך לטבול כלל?

תשובה: רק לפי תקנת עזרא.

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

העלון יוצא לאור בסיוע:  
רצועות "כתר ההידור", יצור כל סוגי הרצועות לתפילין, עור עליון עבודת 

יד, ועבודת מכונה,  שחורות משני הצדדים. וכל שלבי הייצור נעשים עם כל 
ההידורים ההלכתיים ע"י אברכים יר"ש, כמו כן הרצועות עומדות תחת בקרה טכנולוגית צמודה על איכות 

 הרצועות ע"י מומחים מהשורה הראשונה. בהשגחת: 
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

ביד רפאל מכינים 
דור של מגיהים 
תלמידי חכמים !

עכשיו גם אתה יכול!        

כדי לעמוד מקרוב על רמת הידע של המגיהים ביד רפאל 
נציג לפניכם שאלה לדוגמא מתוך קונטרס "משנת המגיה"  
מגיה  למבחן  והכנה  ח"ג  שלמה  יריעות  על  חזרה  שאלות 

מוסמך ובו 371 שאלות.

למ"ד שצוארה באורך יו"ד 
1. האם יש לפסול משום שבש"ס ע"פ פירוש רש"י נאמר שהוא"ו 

כמגדל? 
2. מה חידש בספר אמרי שפר? 

3. מה כתבו האמת ליעקב והחיד"א בשם הריב"ש? 
4. מה העירו הרב מקדש מעט ושו"ת יביע אומר בענין הריב"ש? 
5. מה פירש הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל את ר"ת ריב"ש? 

6. האם הברוך שאמר כתב לפסול? איזה לשון נקט? 
7. אם מגרד בתחתית הראש לעשותו כוא"ו האם נחשבת כמהודרת? 

מדוע? 
8. איזה תיקון הציע בספר בני יעקב? 

לימוד עצמי למגיה מוסמך 
בביתך!   פרטים במכון

הסמכה לסופרהסמכה למגיה
חוברת

"משנת הסופרים"
שאלות חזרה 

בהלכות
סת"ם וכהכנה למבחן

לסופר מוסמך

תהליך המבחן
מבחן בכתב ]מבלי לקבוע תור[ בימים א-ה בשעה 13.00 
תשובה מקבלים בטלפון באותו היום. מבחן בע"פ תוך 10 
ימים לאחר מבחן בע"פ קבלה מידית של התעודה מיד 

בסיום המבחן.

מבחן בכתב באיזור מגוריך
ניתן להבחן מבחן בכתב במקום מגוריך במידה

ויש מורשה למבחנים מטעם המכון באיזור. לעת
עתה ניתן להבחן באיזור: חיפה, קרית ביאליק,

קרית אתא, מגדל העמק, נתניה, תל-אביב, חולון,
בת ים, אלעד, רחובות, אשדוד, קרית-ספר, בית-
שמש, ירושלים, אשקלון, נתיבות, אופקים, באר
שבע, ועוד. נא לברר במכון בין 13:00-14:00

קורס סופרים "יד רפאל" בשיתוף הרבנות 
הראשית ומשרד הרווחה



הם  דר"ת  בתפילין  השיטין  ראשי  האם  שאלה: 
כמו בתפילין דרש"י ?

כולם  כתבו  הפשטנים  רבותינו  הנה  א.  תשובה: 
רש"י  של  תפלין  בין  חילקו  ולא  השיטין  ראשי  את 
תיקון  דר  קטנות  )הלכות  הרא"ש  כמ"ש  דר"ת,  לתפילין 
מחלוקת  שהביא  אע"פ  בבתים(  והנחתן  וכתיבתן  תפילין 

בין  חילק  ולא  השיטין  ראשי  כתב  מ"מ  ור"ת,  רש"י 
בזה"ל:  בב"י   ומרן  לה(  )סימן  הטור  וכ"כ  לר"ת,  רש"י 
יד  בשל  לכתוב  הקבלה  פי  על  השיטין  במנין  נהגו 
ארבע  ראש  ובשל  ופרשה  פרשה  בכל  שיטין  שבע 
שיטין ואם שינה לא פסל ואלו הן ראשי השיטין וכו'. 
כל זה הסימן הוא לשון הרא"ש בסדר תיקון התפילין 
והוא מספר התרומה )סימן ריג(. וכן רבותינו האחרונים 
אע"פ שהביאו מחלוקת רש"י ור"ת, מ"מ כתבו ראשי 
השיטין בסתם משמע דקאי אשניהם. וכמ"ש הלבוש 
וז"ל:  לה(  )סימן  ר"ז  הגאון  בשו"ע  וכ"כ  א(  אות  לה  )סימן 

נהגו במנין השיטין על פי הקבלה ביד הסופרים איש 
מפי איש לכתוב בשל יד ז' שיטין בכל פרשה ופרשה 
שינה  ואם  ופרשה  פרשה  בכל  שיטין  ד'  ראש  ובשל 
לא פסל ויש להם גם כן קבלה בתיבות ראשי שיטין 
)או"ח  השולחן  ערוך  הרב  וכ"כ  ראש.  ובשל  יד  בשל 
המנהג:  שכן  והעיד  השיטין  ראשי  שהביא  לה(  סימן 

מאריכים  אינם  דמדינתינו  המומחים  והסופרים 
דבודאי  השיטין  ראשי  ומכוונין  האותיות  ומקצרים 
ולהם  הקדמונים  לנו  שצוו  מה  בכל  ליזהר  לנו  יש 

נגלה תעלומות חכמה. עכ"ל. 
)חאו"ח סימן כז(  וכן בקודש חזיתיה להגאון דברי יציב 
נרצה  אם  אמנם  בזה"ל:  וכתב  זו  שאלה  על  שעמד 
לתפילין  רק  מבוארין  האלו  השיטין  שראשי  לומר 
פרשת  לסיים  צורך  אין  דרש"י  ובתפילין  דרש"י, 
והיה כי יביאך בפחות מט' אותיות כיון שאיננה לפני 
פרשה סתומה, וא"כ אין ראיה מדברי הראשונים לזה. 
והרא"ש לא הכריעו  נראה, דהרי סה"ת  זה  אין  אבל 
איזו תפילין עיקר, וכן נראה להדיא בטור סימן ל"ד, 
שכתבו  הדינים  כל  וא"כ  שוים,  שניהם  ולדבריהם 
בהלכות תפילין הם בין לרש"י בין לר"ת, והרי כולם 
לר"ת  שגם  ובהכרח  השיטין,  ראשי  סדר  מביאים 

הנראה  וכפי  בקבלה.   כך  השיטין  ראשי  סדר  יש 
דזו קבלה איש מפי איש עד למרע"ה היאך לכתוב, 
מתקנים  היו  לא  קדומה  קבלה  אינה  אם  דבודאי 
ראשי שיטין, רק כל סופר איך שיכתוב יותר יפה שכך 
יכתוב, ואם בכל הראשונים וכן מביאים גם מהרוקח 
ואבי העזרי והיראים, שיש בקבלה ראשי שיטין, רק 
שהם משנים הנוסח, וכתב עליהם בברוך שאמר הנ"ל 
שאין אנו נוהגים אחר קבלתם רק אחרי קבלת רבינו 
ברוך ז"ל, מכל זה נראה שהיתה איזה קבלה קדומה 
שצריך  במקום  וממילא  בסדר,  חולקים  ורק  בידם 
זו שא"א בדרך אחרת  להאריך או לקצר ע"פ קבלה 

מותר כפי הצורך. עכ"ל. ודפח"ח.
רבותינו  כתבו  מה  לראות  נבוא  הבוא  ועתה  ב. 
המקובלים, דמהרח"ו בספר עולת תמיד )ענין התפילין 
יד  של  בתפילין  השיטין  ראשי  סדר  כתב  לז(  עמוד 

ובתפילין של ראש ולא  חילק בין רש"י לר"ת, אלא 
שכל  הדף  בשולי  שם  מנפשיה  הגיה  צמח  מהר"י 
בשער  גם  דבריו  שנה  ומהרח"ו  דרש"י.  בתפילין  זה 
הכוונות )דרושי התפילין דרוש ז( שכתב את ראשי השיטין 
ביד וראש ולא חילק בזה בין רש"י לר"ת, מבואר יוצא 
שדעת מהרח"ו בשני מקומות שאין הבדל בין רש"י 
לר"ת. והרב קול יעקב )סימן לה( העתיק ראשי השיטין 
כמ"ש בשער הכוונת וכתב שכן הוא מנהגינו, ואח"כ 
כתב כוונת הפרשיות והשיטות מהאר"י על פי הסדר 
שהוא  כתב  דבריו  ובהמשך  הרש"ש,  רבנו  שכתב 
כמ"ש  יותר  מפורט  כוונות  סדר  הרש"ש  על  מוסיף 
הכהן  דויק  חיים  שאול  כמוהר"ר  האלהי  המקובל 
המקובלים  שכתבו  מה  ובכל  שלימה,  איפה  מח"ס 
הנ"ל לא כתבו אפילו ברמז שיש איזה חילוק בין אם 
כותב תפילין דרש"י או דר"ת. גם הרב נתיבי עם )סימן 
בספר  וכ"כ  הנ"ל.  יעקב  קול  הרב  דברי  העתיק  לה( 

המקובל  בהדיא  כתב  וכן  רמ"ח(  )עמוד  שימורים  מצת 
ואח"כ  חסידים:  משנת  בספר  ריקי  חי  עמנואל  רבי 
אותם  שנכתבו  הפרטים  בכל  דר"ת  תפילין  יכתוב 
דרש"י. ע"כ. וכ"כ הרב פתח הדביר )או"ח סימן לו( וז"ל: 
וסוגיין דעלמא שלא לעשות בתפילין של ר"ת אלא 
הך שינוייא דהויות באמצע, וטעם גדול יש בדבר  כי 
בעניין הויות באמצע יש שורש גדול על דרך הסוד, 
שהסכימו  פו"ר(  אלפים  ב'  סימן  )ח"ה  ז"ל  הרדב"ז  וכמ"ש 
בעלי הקבלה  דבעי כתיבתן על הסדר והנחתן הויות 
שינויים.  בשאר  משא"כ  ע"ש.  סוד  בזה  ויש  באמצע 
המשך בגליון הבא אי"ה עכ"ל. 

 שמות הכתובים על כלים 
ועל דברים שונים

כריכת ספרים 
יב. ספר ישן שצריך לכורכו מחדש, ובמקום שצריך 
להדביק כתוב שם קדוש, יש להניח על השם נייר בלי 
דבק, ועל זה להדביק את הכריכה של הספר, שבאופן 
זה אם יסירו את הנייר יתגלה השם ולא ימחק. ואם 
לא עשה כן והניח דבק על הכריכה והדביק, הרי זה 
מחק את השם. ולכן סידור תפלה שנמצאה בו טעות, 
הנכון  הנוסח  עם  מדבקות  חילק  לאור  והמוציא 
יש  הטעות  ובמקום  בסידור,  להדביקם  כדי  לקונים 
נייר  פיסת  השמות  על  להניח  יש  הקדושים,  שמות 
בלי דבק, ועל זה להדביק את המדבקה, שבאופן זה 
אם יסירו את המדבקה יתגלה השם ולא ימחק. ואם 
לא עשה כן והניח את המדבקה על השמות, הרי זה 

מחק את השם.

כנסת  ובתי  בישיבות  כגון:  תורניות,  בספריות  יג. 
ע"י  והישנים,  החדשים  הספרים  את  לכרוך  נוהגים 
ותופרים  הדפים  כל  את  הכריכה  במקום  שקודחים 
אותם עם הכריכה שתעמוד לאורך ימים, יש להזהיר 

את העוסקים במלאכה שיבדקו בכל ספר היטב אם 
יש די מקום פנוי בשוליים כדי שלא יקדחו וימחקו 
רק  ולא  הדפים,  בכל  לבדוק  וצריך  קדושים.  שמות 
ובפרט  אחיד,  הכל  שלא  משום  הראשונים  בדפים 
פעמים  והרבה  צרים,  שהשוליים  תפלה  בסידורי 
קדושים.  שמות  גם  ומחקו  הכתב  בתוך  קדחו 

והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. 

שם על תכשיט
יד. טבעת שחקוק עליה שם, אסור לעונדה באצבע 
הקב"ה,  של  שמו  את  שמבזה  כיון  בה  לחתום  או 
וגורם למחיקת  נשחקות האותיות  הזמן  וגם במשך 
אבל  בהערה[.  ]ועיין  לגונזה.  צריך  לפיכך  השם, 
לעונדה  מותר  ה'  אות  עליה  שחקקו  נשואין  טבעת 

על האצבע.

וגם  שבטבעתו  חותם  על  השם  את  שחקק  גוי  טו. 
יש  ישראל,  ביד  הטבעת  וכעת  שם,  חקוק  שמו 

להחמיר ולגונזה. 

טז. טבעת של פרקים העשויה מארבע טבעות דקות 
מותר  מהשם,  אחת  אות  כתובה  מהן  אחת  כל  ועל 
לפרק הטבעות כיון שנעשו לפירוק והרכבה אין בזה 
משום מחיקת השם. וכל שכן שמותר לעונדה אלא 
ולבית  הכסא  לבית  איתה  להכנס  שלא  ליזהר  שיש 

המרחץ, כמבואר לקמן בסעיף נ"ד.
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הודעות המכון

פינת ההלכה

יריעות שלמה פורמט כיס
נדפס מחדש –  יריעות שלמה חלק א  פורמט כיס ]ללא מקורות[ – פרטים במכון.

קובץ יד-רפאל ח"א 
ניתן להשיג במכון בין השעות 13-14  ועל ידי נציגינו ברחבי הארץ.  פרטים במכון

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       מגיע לכל רחבי הארץ - עם שליח עד הבית

העלון מוקדש לרפואת
אסתר בת איג'יני,  ויוסף חיים בן אסתר הי"ו

יריעות שלמה פורמט כיס

נדפס מחדש –  יריעות שלמה חלק א  פורמט כיס ]ללא מקורות[ – פרטים במכון.


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       מגיע עם שליח עד הבית


דיו מהדרין לעט רפידוגרף

ניתן להשיג אצל היצרן בפלאפון 0506584005,  ובחנויות למוצרי סת"ם

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

מח"ס יריעות שלמה ד"ח וראש המכון


