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יובל שנים להקמת מכון הסת"ם  לרגל מלאת חצי 

יד-רפאל, קבצנו לספר אחד את מיטב המאמרים 

נושאים  במגוון  ההלכתיים 

מאת  הסת"ם,  בענייני  מרתקים 

צבאם  ועל  המכון,  ורבני  חכמי 

מופה"ד  מרן  המכון  נשיאי 

זצ"ל,  יוסף  עובדיה  רבנו  הגאון 

הישיבה  ראש  מרן  ולהבה"ח 

הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א, 

וכן מאת ראש המכון הרה"ג רבי 

חלקם  שליט"א,  מועלם  שלמה 

נדפסים כאן לראשונה מכתב יד 

וחלקם פורסמו בספרים ועלונים 

שונים.

בגירוד  וכן  עיבוד הקלף בסיד,  בענין  הספר עוסק 

הקלף, ובעיבוד הגויל בזמנינו לפי דעת מרן שקבלנו 

הוראותיו, בכתיבה בקולמוס נירוסטה, בכתיבה ע"י 

בבתי  שאלות  לרפורמים,  סת"ם  במכירת  רובוט, 

אסתר,  מגילת  בדיני  האותיות,  בצורת  התפילין, 

שונים,  בפתחים  מזוזה  חיוב 

שמופיע  כסף  בשטרות  שימוש 

נושאים  ובעוד  השם,  שם  בהם 

בענייני  נוספים  אקטואליים 

הסת"ם.

כל  ובאו  נקבצו  הספר  בסוף 

לציבור  המכון  ראש  מכתבי 

הנחוצים  בעניינים  הרחב 

מכשול"  "להרים  אדם,  לכל 

בתקלות המצויות והמתחדשות 

מצורפת  כן  כמו  זה.  בתחום 

על  מצולמת  סקירה   לספר 

פעילות המכון.

או  הפעילות  בשעות  במכון  להשיג   ניתן 

בטל':     050-6303848

אור  בשולחן  הכותבים  סופרים  יש  א.שאלה: 
ומאחוריו  שקוף  השולחן  של  שהמשטח  דהיינו 
מנורה, ובעת הכתיבה מניח הסופר שקף שעליו 
על  רואה  שהוא  באופן  מס"ת,  עמוד  צילום 
על  וכותב  עובר  והוא  הכתב,  כל  את  היריעה 
א.  האותיות המשתקפות בצד הקלף. והשאלה:  
האם זה נחשב ככותב מתוך הכתב?  ב. האם צריך 

להוציא התיבות מפיו בעת הכתיבה?

ומ"מ  הכתב,  מתוך  לכותב  נחשב  זה  תשובה: 
הכתיבה  בעת  מפיו  התיבות  את  להוציא  צריך 
את  לקדש  שיזכור  ועוד  עליהן,  קדושה  שתחול 

השמות בשעת כתיבתן.

ב.שאלה: אדם שמגיה ספר תורה או גולל אותו 
כשהוא לא בתיקו, האם צריך לגלול עם מטפחת?

פשוט  המנהג  וכן  מטפחת,  צריך  אין  תשובה: 
אצלנו בחו"ל.

ס"ת  כמה  יש  שלנו  הכנסת  בבית  ג.שאלה: 
להתפוצץ  התחילו  שלהם  שהאותיות  משוחים 
ואנחנו רגילים לבדוק את הספרים כל  ולהסדק, 
יום שישי לפני שהספר יצא בשבת. ורצינו לדעת 
אם מותר להמשיך ולבדוק רק בימי שישי ולסמוך 
שאנו  כיון  החזקה  בטלה  שכבר  או  החזקה,  על 
יש אותיות  או כמה עמודים  רואים שבכל עמוד 
מתחילה  הספר  כל  את  לבדוק  וצריך  מפוסקות, 

ועד סוף?

תשובה: זו בעיה גדולה, כדאי לבדוק כל הספר 
בבת-אחת ושוב להעמידו על חזקתו כמה שנים 

טובות.

היוצא מביתו ונוסע לעיר אחרת לחודש ימים יחד עם כל בני ביתו, וחוזר לביתו, אינו צריך לחזור 
ולברך על קביעת המזוזה, שאף על פי שהמזוזה חובת הדר, ובזמן שנסע ויצא מביתו, לא היה מי 
שדר בבית, מכל מקום כיון שדעתו לחזור לביתו, אין הבית נפקע מחיוב מזוזה, ולכן אף שחוזר 

פטור מלברך על קביעת מזוזה כלל.

בשו"ת הגרעק"א )סו"ס ט( כתב: נ"ל שההולך מביתו לשוק לעסקיו, ונעדר מביתו שעות רבות, או שנוסע מעירו לאיזה 
ימים, לכאורה הדין הוא שכאשר חוזר לביתו יברך על מצות המזוזה, שהרי בינתים שלא היה בדירתו לא היתה עליו 
חובת מזוזה, דקי"ל מזוזה חובת הדר, ובשעה שאינו בבית, אינו מקיים מצות מזוזה, וכשחוזר מתחיל עתה עליו חיוב 
חדש. ובני ביתו גם כן פטורים שהבית אינו שלהם דהוו כמי שדר בבית שאול ושכור, ודומה למי שיוצא מן הסוכה 
לעסקיו, ואח"כ חוזר לסוכתו ומברך. ואחרי החיתום כתב: אחר זמן רב בא לידי ספר ברכי יוסף וראיתי לו באו"ח )סימן 
יט(  שכתב, שלא תיקנו הברכה אלא רק על שעת קביעת המזוזה, ולפ"ז הנוסע מעירו ואח"כ חוזר לביתו אינו מברך. 
ולדינא צ"ע. עכ"ד. והגאון רבי יצחק אלחנן בשו"ת עין יצחק  )חיו"ד סימן לא( כתב ולדעתי ברור שאין צריך לברך, 
והוכיח במישור מדברי השיטה מקובצת ורבנו יהונתן  והנמוקי יוסף שאין צריך לברך. ע"ש. גם בשו"ת דבר אברהם 
)סימן לז ענף ג, דף קל ע"ב בהערה( הוכיח מדברי רבי יהונתן והנמוק"י דס"ל אע"פ שנסע מביתו, כיון שדעתו לחזור 
ולדור בו, גם באותו זמן שנעדר מביתו היה חייב במזוזה, וא"צ לברך כשיחזור לביתו, מאחר ולא היה כאן הפסק כלל 
מחיוב מזוזה, ודלא כהגרעק"א שהסתפק בזה. ע"ש. וכן בשו"ת מהר"י אשכנזי )סימן כג( תמה על הגרעק"א, שזהו דבר 
חדש, ולא נשמע מעולם, ופוק חזי מאי עמא דבר, דמלתא שכיחה תדיר שאנשים יוצאים מביתם לעסקיהם ושוהים 
ימים אחדים או חודש ויותר, ולא נשמע מעולם שכאשר חוזרים לביתם יברכו על המזוזה, ולא ראינו כזאת הויא ראיה 
כמ"ש הש"ך בחו"מ )סו"ס לז(. וכבר הביא הגרעק"א  עצמו דברי הברכ"י שא"צ לברך שעיקר הברכה לא נתקנה אלא 
בשעת קביעת המזוזה, והדין עמו וכו' והדבר פשוט בעיני שאין לברך. ע"כ. וכ"כ עוד אחרונים ואכמ"ל. ע"ש. ]הליכות 

עולם ח"ח עמוד רמב[.

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

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

חזון עובדיה

יצא לאור קובץ יד רפאל ח"א



שאלה: י' שבריש פרשת פנחס האם היא מהאותיות 
הזעירות      

יש  ח,י(  הלכה  ס"ת  מהלכות  )פ"ז  הרמב"ם  כתב  תשובה: 
הסופרים  בהם  ונהגו  בגמרא  נאמרו  שלא  דברים 
האותיות  כמו  איש,  מפי  איש  בידם  הוא  וקבלה 
ואותיות  והנקודות  הקטנות  ובאותיות  הגדולות 
והאותיות  הלפופות  הפאי"ן  כגון  המשונות 
ער"ה(  סימן  )יו"ד  הטור  והעתיקוהו  ע"כ.  העקומות. 
ריש  שי  מנחת  הרב  וכתב  ו(.  )סעיף  בהגה  והרמ"א 
פרשת פינחס: אמרו בזוהר כאן וגם בפרשת אחרי 
מאלפ"א  ושהיא  זעירא,  ביו"ד  זה  פינחס  כי  מות 
והמסרות  הספרים  בכל  אך  זעירן.  דאתוון  בית"א 
זעירות לא נמצא  בית"א שלנו מאותיות  ובאלפ"א 
האריך  תורה  אור  ובעל  תשי".  ילדך  ד"צור  י'  רק 
לא  ואנכי  ספרינו.  נגד  יהיה  שלא  הזוהר  לבאר 
ותוקפם  גודלם  וידוע  ע"כ.  ידעתי בנסתרות ממני. 
מח"ס  לונזאנו  די  ומהר"ם  שי  מנחת  הגאונים  של 
עניני  בכל  עליהם  סומכים  שאנו  תורה  אור 
סימן  דעה  )יורה  סופר  חתם  הגאון  וכמ"ש  המסרה, 
בית  שנחלק  ס"ת  להגיה  שבא  מסופר  שנשאל  ער( 

מכריעות,  אין  שראיותיו  וכתב  שיטות,  לשני  אל 
ועוד מהסברא היה נראה הואיל ומצינו חיאל בית 
ומצאתי  כלל.  אל  שם  שאינו  מקרא  מבואר  האלי, 
כתוב בספר אם למסורת )דף ל"ב ע"ב( בשם מנחת שי 
שמצא כתוב בספר ישן כ"י לפסקינהו בתרין שטין. 
עכ"ל. והנה ספר מנחת שי הוא אשר סמכו עליו כל 
רבותי והוא מוסמך ומפורסם בין חכמי ספרד, וכעת 
הגהותיו,  עם  תנ"ך  לפ"פ  סמוך  ברעדלהיים  נדפס 
ואצל ר' ישעיה לוסט תמצא מוגה חומש שלו עפ"י 
פנחס  )פרשת  הזוהר  לשון  וזה  ע"ש.  הנ"ל.  שי  מנחת 
יוסי אדכרנא דבהאי אתרא  דף רכ עמוד א(: אמר רבי 

חמינא ליה לר' פנחס בן יאיר, יומא חד הוה קאים 
בן  אלעזר  בן  פינחס  הכי,  אמר  והוה  דוכתא  בהאי 
י' זעירא בגין דתרין אלפין ביתין  אהרן הכהן באת 
ביתא  ואלפא  רברבן  דאתוון  ביתא  אלפא  רשימין, 
דאתי,  בעלמא  אינון  רברבן  אתוון  זעירן,  דאתוון 

ברית  זעירא  י'  תתאה,  בעלמא  אינון  זעירן  ואתוון 
קיימא קדישא כיון דקני פנחס על ברית דא אתוסף 

ביה י' זעירא רזא דברית דא. עכ"ל.
פשרה  שהטיל  בכלליו  מעט  מקדש  להרב  וראיתי 
בזה )כלל יז ריש סדר פנחס במוסגר( שכתב:  י"א י' דפנחס 
זעירא ובאור תורה דחה זאת, לכן דעבד כמור עבד 
ואין קפידא בדיעבד. וכדבריו כתב הרב קסת הסופר 
דעביד  וכתב  מחלוקת  שהביא  פנחס  פרשת  ח"ב 
כמור עביד,   אולם בריש ח"ב בלשכת הסופר אות 
א, מנה את כל הזעירות בשם המכתב מאליהו ולא 
הזכיר אות י' דפנחס. ובספר משנת אברהם )סימן כז 
סעיף ה( כתב: ועתה אבאר אותיות קטנות שבתורה 

ע"פ מסרא גדולה ]פרשת ויקרא[  עם פירוש מנורת 
עליהם  ואין  מאליהו  מכתב  הרב  והגהת  שלמה 
שום חולק – ואלו הן א' ויקרא. ה' בהבראם. י' צור 
קצתי  כ'   . מוקדה  על  מ'  לבכותה.   כ'  תשי.   ילדך 
בחיי. ע"כ. ומבואר שגם הוא השמיט את י' דפנחס 
וגם הוסיף שאין חולק בזה. וכ"כ בספר שיח סופר 
)כלל יב סעיף כח( שיו"ד קטנה היא בתיבת תשי ]צור 

)סימן  ילדך תשי[ בלבד. ע"כ. גם הרב ערוך השלחן 
רעג אות כה( כתב את האותיות הקטנות ולא הזכיר י' 

דפנחס. וכן המנהג אצל הספרדים בכל מושבותיהם 
כמ"ש הרב קול יעקב )סימן ער"ה אות כ"ה( שהביא את 
של  י'  שם  נמצא  ולא  שבס"ת  הקטנות  האותיות 
פנחס וז"ל: אלו הן אותיות הקטנות: א' של ויקרא, 
מ'  ולבכותה,  של  כ'  תשי,  של  י'  בהבראם,  של  ה' 
של מוקדה, ק' של קצתי בחיי. וכן המנהג בבגדאד 
באלו האותיות ולא מוסיפים ולא גורעים, ע"ש. וכן 
המנהג בתימן כמ"ש הגר"י רצאבי שליט"א בשו"ע 
פנחס  של  שהיו"ד  כא(  אות  קסח  עמוד  ה  )כרך  המקוצר 
אינה זעירא. ע"ש. וכן המנהג בארץ ישראל כמ"ש 
הרב נתיבי עם )סימן ער"ה( שהביא האותיות הגדולות 
שלא  מינה  שמע  דפנחס  י'  הזכיר  ולא  והקטנות 

נהגו.
רגיל  בגודל  דפנחס  י'  לכתוב  הסופרים  על  לפיכך 
ואם נכתבה קטנה יש לתקנה  ולא קטנה כמנהגינו, 
להעיר  ויש  מצוה,  להידור  רגיל  בגודל  ולכותבה 
מחשב  תוכנות  לבעלי  וכן  סופרים  תיקוני  לבעלי 
להגהת ס"ת ששם מופיעה כיו"ד זעירא, שיש לתקן 

ולכותבה כיו"ד רגילה. 

 שמות הכתובים על כלים 
ועל דברים שונים

שם הכתוב על כלי

עליהם  שכתובים  תורה  ספר  של  מטפחות  ח. 
פסוקים, מותרים בשימוש, ולכן מה שהתחדש 

מודפסות  ובה  לס"ת  מפה  שעושים  בזמנינו 

על  להקל  כדי  הקדושים  השמות  עם  הברכות 

העולה לתורה, מותרת בשימוש.

ט. מטבעות כסף שחקוק בהם שם השם, מותר 

הזמן  בבוא  להתיכן  מותר  וכן  בהם.  להשתמש 

שירצו להוציאם ממחזור הכספים. 

י. ישיבות ומוסדות המחלקים פמוטים לנדיבים 
ורוצים לכתוב את ברכת ההדלקה על הפמוטים, 

יכתבו את השם רק ברמז באות ה' ושם אלקינו 

בקו"ף. וכן יש להורות לכל מי שרוצה להדפיס 

ברכות על כלים וכיו"ב מהדוגמאות הנ"ל. 

יא. ספר שכתבו על חודי הדפים את השם, מותר 
לפתיחה  נעשה  שהספר  כיון  ולסוגרו,  לפותחו 

וסגירה אין כאן לא כתיבה ולא מחיקת השם. 
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הודעות המכון

פינת ההלכה

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


