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ככל עלון גם אורך חייו של עלון הסת"ם המבוקש 
"אור ההלכה" קצרים, בדרך כלל לאחר שמסיימים 
ולמרות  עצמו,  בפני  לשומרו  מתקשים  לקוראו, 
על  וכמה  כמה  פי  הוא  עולה  חשיפה,  שמבחינת 

כל  בדרך  להגיע  סופו  מ"מ  ספר. 
שהיא לתיבת הגניזה, ולאחר זמן 
לבירור  בדחיפות  לו  כשנזקקים 
מבזבזים  מעשי,  לטיפ  או  הלכתי 
זמן יקר לתור ולחפש אחריו, ולא 

תמיד ההצלחה מאירה פנים.
"אור  העלון  במערכת  ובכן 
כיצד  רעיון  על  חשבו  ההלכה" 
לשמר את העלונים לטווח ארוך, 
כפירות  ולא  מסודרים  שיהיו 
יחודי  שהעלון  ובפרט  מפוזרים 
לאור  יוצא  לפיכך  הסת"ם.  בענף 
מכובד  קובץ  שנים  שלוש  מידי 
שיצאו  העלונים  כל  את  הכולל 
3 שנים, הקובץ מוצא את  במשך 

לעיין  ניתן  וכך  הספרים,  מדף  על  הראוי  מקומו 
בעלונים בקלות ולאורך זמן.

כעת אנו שמחים לבשר לציבור  הקדוש כי בס"ד 

הכרך הרביעי במספר של "קובץ יד-רפאל" יצא 
 – תש"פ  משנת  עלונים   30 המכיל  עולם  לאור 
מדור  מדורים,  מגוון  ובו  תשפ"ב,  שנת  סוף  ועד 
מכשול"  "הרמת  או  קורא"  "קול  פרסום  העורך, 
הכללי  הציבור  לידיעת  להביא 
הסופרים  ולידיעת  בכלל 
שמים  במלאכת  והעוסקים 
הלכתיים  מכשולים  על  בפרט, 
"שאלה  מדור  לבקרים.  חדשים 
ותשובה" עם משא ומתן הלכתי, 
פסקי דינם בהלכות סת"ם, מדור 
לסופרים ומגיהים בבניית צורת 
שאלות  לחילופין  או  האותיות, 
בצורת האותיות, וכן מדור "חזון 
ביאורים  עם  פסקים  עובדיה" 
עובדיה  של מופה"ד הגאון רבנו 
יוסף זצוק"ל, ומדורו הקבוע של 
הישיבה  ראש  הגאון  מרן  רבנו 
שליט"א  מאזוז  מאיר  רבנו 
פרסומים  קורסים,  הודעות,  ומשיב".  "שואל 
ועוד.   המעוניינים יפנו למכון  בין 13 – 14. וכל 

הקודם זוכה. 

שאלה א: האם מותר להניח מכסה הפלסטיק 

על תפילין של יד?

של  תפלין  על  מכסה  להניח  מותר  תשובה: 

קודם  ומורידים  מחמירים  יש  ואמנם  יד. 

ומחזירים אחר הברכה, אך אין צריך  הברכה 

להחמיר בזה.

וללכת  בביתו  תפילין  להניח  ב:   שאלה 

לתפילה האם זה חומרא או מעיקר הדין?

תשובה: כתב מרן בשלחן ערוך )סי' כ"ה ס"ב(: 

יניח תפלין בביתו וילך לבוש בציצית ומוכתר 

בתפלין לבית הכנסת. וכן הקפיד על כך אבא 

מארי הגאון זצ"ל להניח התפלין בבית ולצאת 

וכפסק  הכנסת,  לבית  ותפלין  בטלית  עטוף  

להניח  מותר  הדין  ומעיקר  הזוהר.  ע"פ  מרן 

או  טורח  לו  שיש  ומי  הכנסת.  בבית  התפלין 

חולי מעיים וכיו"ב וקשה עליו להניח בבית או 

בחצר בית הכנסת, יניח בבית הכנסת.

צריך לקבוע את המזוזה כשהיא זקופה , אורכה לאורך מזוזת הפתח, וכדרך שאנו מניחים את ספר 
הניחה  ואם  זקופות.  כשהן  בבתיהם  התפילין  פרשיות  ואת  זקוף,  כשהוא  הקודש  בארון  התורה 
שכובה לרוחב הפתח, פסולה. והאשכנזים מניחים אותה באלכסון, לצאת ידי חובת כל הפוסקים. 
ואם מזוזת הפתח צרה מאוד, ואי אפשר להניחה באלכסון, גם הם יניחוה זקופה, כי כן עיקר להלכה.

עיני  וכל מה שהקשה ר"ת על דברי רש"י, לק"מ, כאשר  לג.( שמצותה לקובעה באורך מזוזות,  )מנחות  שיטת רש"י 
והעולם  המרדכי  וכתב  ר"ת.  קושיות  כל  ליישב  שם  במנחות  הישר  אור  בספר  האריך  וכבר  משרים,  תחזינה  המעיין 
נהגו כרש"י לקובעה מעומד, ודעת הרמב"ם כרש"י, וכן פסק מרן הב"י וז"ל: ולענין הלכה נקטינן כדעת הרמב"ם ורש"י 
וכתב  מזוזת הפתח,  אורכה לאורך  זקופה  להיות  ס"ו(: צריכה  )סימן רפט  וכן פסק בש"ע  נהוג.  וכן  לקובעה מעומד, 
וכן  ובאלכסון,  אותה בשיפוע  ומניחים  ידי שניהם  יוצאים  והמדקדקים  בזקיפה,  שפסולה  י"א  אבל  נהגו.  וכן  הרמ"א 
יד( כתב אבל לענין דינא קי"ל כרש"י וכמו שפסק גם כן  וכן ראוי לנהוג. ובביאור הגר"א )ס"ק  נוהגים במדינות אלו 
בש"ע )סימן לב סעיף מה( גבי תפילין: צריך שיתן כל פרשה בבית שלה שתהא זקופה מעומד בביתה. ע"כ. וז"ל מחזור 
ויטרי )סימן תקטו( ומניחה זקופה כמו ספר תורה בארונו, וכן פרשיות התפילין תוך הבתים שלהם, וכן עמא דבר, ור"ת 
אומר שתפילין ומזוזות מיושב הם מונחים, אך כל העם נהגו להניחה זקופה כמו ס"ת בארון הקודש. ובאמת שכן המנהג 
פשוט אצלינו שמניחים את ספרי התורה בארון הקודש זקופים, וכן יש לנהוג במזוזה, וכן מנהג הספרדים וכדברי מרן 

הב"י. וכן פסק בשו"ת איש מצליח )ח"א חיו"ד סימן לד, דף לט ע"א(. ע"ש. ]ע"פ הליכות עולם ח"ח[.

]והנה הגאון נודע ביהודה )תניינא או"ח סימן ד( נשאל למה נהגו המדקדקים לחוש לדעת רבינו תם במה שנחלק על 
רש"י בסידור הפרשיות של תפילין, ולמה לא חשו ג"כ לדעתו במה שנחלק על רש"י באופן הנחתן, דלדעת רש"י המה 
זקופים בתוך הבתים כמנהגנו, ולדעת רבינו תם המה שוכבות כמבואר במנחות, עיין במש"כ בס"ד לעיל עמ' 2 אות ג'. 

העורך[

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

קובץ  עלוני אור ההלכה חלק ד'



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

תשובה: ג. ויש שכתבו בהדיא שתפילין דר"ת החילוק 
רק בסדר הפרשיות אבל שאר שינויים הכל כדעת רש"י, 
וכמ"ש מופה"ד זצ"ל בשו"ת  יביע אומר )ח"א או"ח סימן ג 
אות ה-ו(  דבשו"ת נוב"י תנינא )חאו"ח סימן ד( נשאל על 
מה שנהגו המדקדקים לחוש לדעת ר"ת במה שנחלק על 
ג"כ לדעתו במה  רש"י בסידור הפרשיות, ולמה לא חשו 
שנחלק על רש"י באופן הנחתן, דלד' רש"י המה זקופות 
כמ"ש  שוכבות.  ר"ת  ולדברי  כמנהגינו,  הבתים  בתוך 
התוספות  כי  לנכון  לישב  וכתב  הא.  תד"ה  )לג(  במנחות 
הביאו דברי הר"ח ורה"ג ור' יוסף טוב עלם דקיימי בשטת 
ישנם  ג(  )אות  לעיל  ]ולפמש"כ  הפרשיות,  בסידור  ר"ת 
עוד רבים ונכבדים דס"ל הכי[, לכן חשו לזה המדקדקים, 
משא"כ בפלוגתא דזקופות או שוכבות הרי אין לו מסייע 
מש"כ  ע"פ  עוד  להוסיף  ויש  עכ"ד.  גאונים.  משארי 
והמכילתא.  דהירושלמי  פלוגתא  הוא  דהכא  דבפלוגתא 
ויש  הסברות  מן  א'  לכל  כ"כ  הכרח  אין  דבבבלי  וכיון 
הירושלמי  לדברי  למיחש  לן  איבעי  ולכאן,  לכאן  פנים 
בי  יותר מהמכילתא שאפשר דלא מתניא  דהוא בתראה 
רבי חייא ורבי אושעיא. וכ"כ הכ"מ )פ"א מה' מעשר שני 
ה"י( לדברי הרמב"ם גבי פלוגתא דהתוספתא והירושלמי. 
יותר,  ע"ש.  עוד היה נראה כי היינו טעמא דחששו בזה 
עפ"ד האר"י ז"ל, שאלו ואלו דברי אלהים חיים, משא"כ 
בשאר מחלוקות דאזלינן כדעת רוב הפוסקים. וכן ראיתי 
שתירץ כן בשערי תשובה )סימן לב ס"ק כח(, וכ"כ בשו"ת 
על  להעיר  יש  אכן  ע"ש.  רעו(.  אלפים  ב'  )סימן  הרדב"ז 
זה, שהרי גם הראשונים הסמ"ג והרא"ש כתבו כן לחוש 
להניח ב' זוגות בפלוגתא זו, ולא חששו לזה במקום אחר. 

ולכן נראה דמחוורתא כדשנין מעיקרא. ע"ש.
ד. ובעיקר דברי מהר"י צמח בהגהתו בעולת תמיד הנ"ל, 
הנה ידוע שבמקום שרבנו האר"י לא כתב לחלק בזה וכן 
הרש"ש וכל המקובלים הבאים אחריהם בים, בכה"ג לא 
חיישינן לדברי מהר"י צמח, וכמ"ש בסה"ק יריעות שלמה 
ח"ב )כלל ג הערה 3( בזה"ל: וכ"כ הרה"ג רבי יעקב קצין 
זצ"ל בשו"ת קציני אר"ץ )סימן כ"ה( שיש לעשות פסיעה 
לבר בין בס"ת ובין בתפלין ומזוזות ואין לחלק בזה. והמו"ל 
הוסיף בהערה בסוף העמוד בזה"ל: להבנת ותועלת הענין 
ידידיה  הג"ר  )הוא  היר"א  שם  שכתב  מה  מעתיקים  הננו 
רפאל אבולעפיא זלה"ה בעל קנין פירות ועוד( בקונטרס 
אור החשמ"ל שבספר זמרת הארץ )דף מ"ב ע"א(, וזה כלל 

גדול כי אנן בדידן קבלנו הוראות מורינו הרב שר שלום, 
מספרי  ספר  בשום  ללמוד  שלא  לנו  שהזהיר  והזהרותיו 
מוהר"ש  שסידר  שערים  בשמונה  רק  ז"ל[  ]האר"י  הרב 
ויטאל ז"ל, ועץ חיים שסידר מהר"ם פאפיראש ז"ל ומבוא 
וספר עולת תמיד, שהוא  שערים שהוא מהדורא בתרא. 
ורום  מידי.  ותו לא  ז"ל.  ג"כ מהדורא בתרא של מהרח"ו 
מעלתו ודאי למד בנהר שלום ]להרש"ש ז"ל[ וידוע מה 
שלא  הרב,  שמזהיר  אזהרות  תוקף  כל  את  שם  שכתב 
ללמוד בשום ספר, לא מדברי הרב, לא קדמון ולא חדש 
ואפילו משאר תלמידים היה מדלג אותו ואינו קורא, ג"כ 
כמו  צמח,  מהרב  מעלתו  רום  שמביא  הספרים  אלו  כל 
"קול ברמה" וכיוצא מעולם לא קרינו בהם ואין לנו שום 
מגע יד, ודי בהערה זאת, עכ"ל.  וכ"כ מו"ר הגאון הנאמ"ן 
שליט"א בירחון אור תורה גליון חשון תש"ן סימן ב'. וכעת 
נדפס בשו"ת בית נאמן )ח"א סימן?[. דבנד"ד שלא נמצא 
בזוהר ובדברי האר"י ז"ל דבר וחצי דבר לענין איטר, אין 
הפוסקים  כל  ודברי  ואמוראים  תנאים  דברי  לדחות  לנו 
מפני דברי מהר"י צמח וכו'. עש"ב. וכ"כ הרב יעקב הלל 
שליט"א בשו"ת וישב הים )ח"ב כלל העולה( וז"ל: ולאור 
כל הנ"ל נלע"ד שמאחר שאין גילוי מפורש בדברי האר"י 
ז"ל ומהרח"ו ז"ל תלמידו שלדעת הקבלה צריך שהאיטר 
יד יניח תפלין בשמאל כל אדם היפך דין המוסכם בש"ס 
ז"ל הוא שחידש על פי דיוקים  ופוסקים ורק הר"י צמח 
מדברי הזוהר והאר"י ז"ל דבר זה אין לסמוך עליו לענין 
מעשה מעיקר הדין מה גם שכבר הזכרנו שכל המקובלים 
המקצרים ומסדרים כוונות ומנהגי האר"י ז"ל לא הביאו 
לדעת הר"י צמח ז"ל בזה וגם גדולי הפוסקים המביאים 
תמיד דעת האר"י ז"ל ומנהגיו בענין זה הסתייגו מלהזכיר 
שאמרו  דהכלל  לן  פשוט  וכבר  ז"ל  צמח  הר"י  דעת 
שדעת המקובלים יכריע במחלוקת הפוסקים הוא דוקא 
שהדבר  או  ז"ל  האר"י  בדברי  להדיא  מפורש  כשהדבר 
לדעת  שנראה  באופן  והיינו  דבריו  כללות  מתוך  מוכרח 
מפורש  וכאילו  מבואר  שהדבר  להבין  המקובלים  גדולי 
דעת  יחוה  בשו"ת  זצ"ל  מופה"ד  במש"כ  וע"ע  ואכמ"ל. 

)חלק ד סימן מז(. ומינה לנד"ד. 
של  בתפילין  השיטין  שראשי  האמור  מכל  המורם  לכן 
ולא  ביניהם לא ע"פ הפשט  ואין חילוק  ור"ת שוין  רש"י 

ע"פ הקבלה. 
ואע"פ שבתפילין דר"ת בפרשת "והיה כי יביאך" בתפילין 
כדי  הרבה  לרדת"ה  אותיות  להרחיב  יצטרך  ראש  של 
מימות  מנהגינו  וכן  כלום  בכל  אין  שיטה,  בסוף  לסיים 
בס"ד  וכמ"ש  מהודר  בסוג  והוי  קדמוניות  ושנים  עולם 

בסה"ק יריעות שלמה ח"ב כלל כ"ה סעיף א'. ע"ש. 
וכעת יצאו לאור תיקוני סופרים ושקפים מדויקים בשם 
רבנו  ע"פ  ור"ת  ברש"י  השיטין  וראשי  שלמה"  "יריעות 

האר"י ז"ל, וכזה ראה וקדש.  
]מתוך הקובץ "יד-רפאל" ח"א סימן כ'[

 שמות הכתובים על כלים 
ועל דברים שונים

שם על תכשיט לשמירה
או  הצואר  על  בשרשרת  מזוזה  לתלות  מותר  יז. 
כעין  שמירה  לשם  אמונה  מצד  כן  כשעושה  במכונית 

קמיע. וכן לאוחזה בידו כסגולה להצלחה במשפט.

עור  בכיסוי  אם מחופה  טבעת החקוק עליה שם,  יח. 
מותר לעונדה ביד לסגולת שמירה, אלא שצריך אזהרה 
יתרה לנהוג בה קדושה חמורה, והמחמיר להניחה בתוך 

תיק ונושאה בכיס שבבגדו, תבוא עליו ברכה. 

שמות  או  שד"י  שם  בו  שחקוק  זהב  או  כסף  טס  יט. 
דינו  לשמירה,  התינוקות  בצואר  אותו  ותולין  אחרים, 
ולשנותו  להתיכו  רשאי  ואינו  הקודם.  בסעיף  כמבואר 
דינו  אין  לכך  מתחילה  שעשוי  כיון  אחר,  לתכשיט 
ככלי הנ"ל בסעיף א' וכולו טעון גניזה, שכולו תשמיש 

לקדושה, ואין הבדל בין אם חקקן ישראל או גוי.

צורף החורט שמות
כ. צורף המרקע טסי כסף וחוקק בהם שמות הקדושים, 

אסור לו לכתוב את השם בדיו כסימן ולחקוק עליו את 
השם, כיון שמוחק את השם הכתוב בדיו, אלא במקום 
לכתוב אותיות יעשה נקודות שאין בהם צורת אותיות, 

או באופן אחר שאין בו מחיקת השם. ועיין בהערה.

שמות  בהם  וחוקק  כסף  טסי  המרקע  צורף  כא. 
זפת  של  פלטה  הכסף  לטס  מתחת  ומניח  הקדושים, 
נוקשה, וכאשר מטביע את השם על הכסף עובר השם 
גם לפלטת הזפת, אסור להתיך את פלטת הזפת לצורך 

שימוש חוזר משום שמוחק את השם, אלא יש לגונזה.

זהב  לוח  על  חלולות  אותיות  שחורט  צורף  כב. 
על  ומניחו  קדושים  ושמות  פסוקים  ובהם  כסף  או 
או  ממתכת  סרגל  וכן  במחיקה.  אסור  המזוזה,  נרתיק 
מפלסטיק הנקרא שבלונה, שנחרטו עליו אותיות השם 
חלולות אסור במחיקה. ולפי זה אסור לשבור או להתיך 
את הסרגל או הלוח כמבואר בפרק א' סעיף כ"א. ועיין 

לעיל סעיף י"ט.

תורה  ספר  של  כתר  על  פסוקים  שחורט  צורף  כג. 
נעשה  והשם  הקדושים,  שמות  ובהם  מכסף  העשוי 
אות  אחר  אות  והוצאת  חיתוך  ע"י  חלולות  באותיות 
ומותר  אין קדושה באותיות שהוציא מהכתר  מהכתר, 
אסורות  הכתר  שעל  החלולות  השם  ואותיות  להתיכן. 
במחיקה ולכן אסור להתיך את הכתר, כמבואר בפרק א' 
]יריעות שלמה ח"ד[. סעיף כ"א. 
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הודעות המכון

פינת ההלכה

המשך מגליון קודם

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 מגיהים
בס"ד נפתח הרישום לקורס מגיהים בעיר אשקלון, הכי יוקרתי הכי מקיף והכי יסודי ישירות מהמו"ץ הרה"ג 
רבי שי מנדלאוי שליט"א בעלות של 2400 ₪ יחס אישי ליווי והדרכה תוך כדי הלימודים בשיווק עצמי כמגיהי 

סת"ם. פרטים נוספים  ורישום בטל:  0556682264       

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

גידים "יריעות שלמה" 
כל תהליך הייצור נעשה לשמה להידור מצוה, ללא דבק וללא שעוה, ללא חשש גיד הנשה ובכור, מגידי בהמה 
בגידים אלו ספרי תורה תפילין  ויכולים אף המדקדקים במצוות לתפור  יד,  והכל בעבודת   – שחוטה כשרה 

ומגילות, ויוצאים ידי חובת המצוה לכתחילה למהדרין.  להשיג במכון או בתיאום בטל:  0506303848

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

מח"ס יריעות שלמה ד"ח וראש המכון


