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 א לסופרי�" אנו מפרסמי� את הנחיות הרב זכריה זרמתי שליט,כמידי שנה

 ואלו הנחיות . לשואלי�שבראשותו וכ� בתשובותי המכו� " אשר נסמכו עומגיהי�

  :הרב

הוא כתב " טיקפלס"י קולמוס "� שנכתב ע"שכתב סתאנו ממשיכי� לסבור  .1

כ " כש,י קנה" שנכתב ע ופחות מזה,י נוצה" מכתב שנכתב עפחות מהודר

העדי� לכתוב ולקנות כתב שנכתב  יש ל, כתב זהוא� שאי� לפסול. י הסוד"עפ

  ". תוכותקחו " של בלא חששוג�, "מ� המותר בפי " ו,"גידולי קרקע "בעזרת

י� שלא להתיר להכשיר אותיות רי� את הסופרי וחוזרי� ומזההננו .2

 ר"וכ� סבר מו, לדעתנוכי יש , "רפידוגר�" י עט" עתיה� בתיקוני�וצורו

 רק ליפות את האות". תוכותחוק "ל משו� "זצג רבי מרדכי אליהו "הרה

 . אפשר בעיקר מתירי� לעת הצור  או כשאיאנו ו, מותר

ומסופרי� \או  שו� היתר למכור ספר תורה אשר מורכב מכתבי� שוני�אי� .3

צר� מו וכל העושה כ� . של המזמי�בכתבא היתר מפורש והסכמתו בל, שוני�

אינו ראוי א�  ו.הרמייתו כאועושה מל" ארור"ב,  בלא ידיעתוכתבי� שוני�

 .לעסק במלאכת שמי� זו

ת לקיי� בדיקת מחשב בעצמ� ובכל מקרה יש חיוב "יש לאפשר לרוכשי ס .4

, ח המחשב לרוכש"ת דווא לענות לבקשת הרוכש למסור את תוצמוחלט

 .המגלה את התיקוני� שנעשו

י� להתיר להכניס פרשיות לבתי� של ראש כאשר א, בעניי� בתי התפילי� .5

,  נית� להכניס את פרשיות כול� א� והבדיקה היא.המחיצות אינ� רחבות דיי�



. מכשיר או פליירעזרת  ולא בבידולהוציא� , 'והיה א� שמוע' 'קדש'כולל 

אי� להציע שימוש בבית של ראש , "פצפוני�"ילי� ג� בנוגע לתפ, וא� לאו

ת בעת פרשיוה  מתרחב ע� הזמ� ולא נית� להוציא אתכי העור, מסוג זה

 .צוע אות�מבלי לפ הבדיקה

 שבית של  תקיפה וקיימתל"מ אליהו זצ"עדיי� נשארת הוראתו של מר� הגר .6

עד ,  ג� באלכסו�,טוע מוחלבובע ברירשאינו מ, בי� של יד ובי� לראש, תפילי�

 .� את הביתיש להחלי, מ" מ2מעל ,  כשרה,מ" מ2ה של כ ייסט

אנו ,  מתו  קריאה על קל� פיטו� הקטורת אמירת חשיבותבעניי�לשואלי�   .7

ידועה היא  ,"למנצח בנגינות על קל�"חשיבות קריאת מזמור משיבי� ש

ה מעיד וזה " עא"החידהרב  .ל בכלל ובכתבי חכמי ספרד בפרט"בדברי חז

ת מה מאוד הפליגו באמיר" :'}יח' סעי' סימ� ב{ ציפור� שמירלשונו בספרו 

 וראיתי בקונטרס .ששכרו רב ועצו�ל "בציור מנורה וכתבו ז' למצנח בנגינות'

ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרנו , בכתב יד לראשוני� בזה סודותיו ותועלתו

רבי דוד וכ� ג� כתב  ".! כתוב על קל�נאמר אתו בכוונה בציור מנורה

ק כמדליה בפירושו על התפילה שהקורא מזמור זה נחשב " עאבודרה�

ט תיבות כנגד מני� הגביעי� הכפתורי� " כי מצא בו מהמנורה בבית המקדש

הרי ס  הכל ' נרות ז', פרחי� ט', כפתורי� יא', גביעי� כב, הפרחי� והנרות

תיבות כנגד ' קני המנורה ופסוק ראשו� יש בו ד' פסוקי� כנגד ז' וז. 'מט

סדר "פר וכ� נמצא בס .מלקחיה תרי ומחתותיה תרי, מלקחיה ומחתותיה

ושהקורא מובטח לו שלא ינזק בכל בחשיבות קריאת המנורה על קל� " היו�

 מפי ת דרכי דוד"שו העיד בספרו רבי דוד כליפאר "ג� מו .אותו היו�

סופרי� ומפי ספרי� שכל הקורה את מזמור למנצח בצורת מנורה על קל� 

 ענה ל" והגאו� רבי מרדכי אליהו זצ.אילו הדליק את המנורה בבית המקדשכ

 מפני מעלתו ורק לסופר על קל� בשבתבפנינו שא� מותר לקרא את המזמור 

 .שכתב בעצמו המלי, להחמיר

 הוד יוס� חי בספר נוכתבת  כבר , לרוכשי�בעניי� עשיית ציצית וכריכת�  .8

יש צור  בלכסות את הכריכות של הציציות ש, ל"זצי משאש " הגרי דעת"עפ

 הבגד או במכנסיי� או בכיסי� כיו� שהכריכות רומזות על שמותיו של בתו 

ה ועוד דברי� נשגבי� אחרי� ולא יהיו מגולי� במקו� שאינו ראוי או "הקב

 .שיש בו ריח או טינופת

 בנושא  זהותהשבנו למספר שאלותבעניי� הדרישה הגוברת לכרו  בתכלת  .9

צ לשעבר "וכ� הראשל, ל"ר הגאו� רבי שלו� משאש זצ"מו'' כבהנה . זה

, שמאחר ולא הוכח דבר בעניי� התכלתכתבו , ל"זצג רבי מרדכי אליהו "הרה

הטלת , למרות כל הפרסומי� וכל הספרי� שיצאו מאז נידו� מחדש הדבר

א  מנגד יש לחוש לאיסור יהירות , אינו מעלה או מורידפתיל תכלת מספק 

 לובשי� עד היו� טלית הלוא רוב� ככל גדולי חכמי ישראל אינ�. בעניי� זה

ולא , ולא טובי� אנו מה�, מספקגדול או קל וחומר קט� ע� פתיל תכלת 

מאז , והכלל הנקוט אצלי תמיד. ה אשר לא החמירו בדבר"מרבותינו ע



שמא , הוא שאי� אני נוהג חומרה שלא נהגו אבותיי ורבותיי, עמדתי על דעתי

א אמרתי לאסור למי שחפ, א  ל .'יהיה בו משו� לועג לרש על הראשוני� וכו

אול� אי� אני מסכי� שיקשרו דבר זה למסורת אבותינו בארצות , בדבר

מכא� לשאלת  בעניי�  .ת אשר לא ראו ולא שמעו על כ  וזו הוכחה"האמ

' ד קאי"י חשבו� יו"והיא כפי שפסקנו בעבר עפ, שלא בתכלתשיטת הקשירה 

 .ה� בטלית גדול וה� בקט�', ו קאי"וא

, בתי� בי� מחיצות ה מעבירי� חוט מפעל יצור תפילי� גסותו כולבימינש א�  .10

מארצות ספרד וצפו� לדעתי כמעט ולא הגיעו תפילי� מעור בהמה גסה 

ובדקות לא ראיתי נוהגי� כ� באותה , ה'ירי'באלגקל וחומר , אפריקה

כידוע עניי� העברת חוט תפירה  . בבדיקה משו� כ לכ� אי� לפוסל� .תקופה

א� "ל " וז)סעי מז' סי לב( ע" השו מר� ג� לדעתאינו לעיכובאש בי� בתי הרא

בקל� אחד כשרי� אפילו אי� רווח ביניה� ) של ראש(כתב כל ארבע פרשיות 

כ כשיש רווח בי� "ל כש" ר ".ובלבד שיהא חוט או משיחה בי� כל בית לבית

פרשיות אי� צרי  '  שא� כתב� בד)'ק ריז"ס( ב"במשוכ� איתא , הפרשיות

ויעביר חוט התפירה בי� " ל "כתב וז' א� דמר� בסעי� נא .� בי� בית לביתכלו

ע "אול� לעניי� דיעבד כו. ש והמרדכי"הראוזאת כדעת , "כל בית לבית

 .ז" הטוכ� היא דעת, פרשיות' מסכימי� שזה אינו פוסל א� כתב� בד

ובימינו שיש מבחר תפילי� מעור בהמה גסה ע� כל ההידורי� בעלות הניתנת  

וכ� , טוב להחמיר לבחור אות� ע� חוט בי� הבתי� כי כול� עושי�, להשגה

 .מפני שג� הפרשיות המוכנסות ש� בכתב מהודר יותר וזה עיקרי

 )�" הרמבלשו�כ(מזוזה ש  ומכריזי�ננו חוזרי� על הראשונות ג� השנהה  .11

סיבות או נסיבות הקשורות ,  סימני�בדיקתה ב בה ואי� לחפש,אינה קמע

א� , ת להיות כשרהמזוזה חייב, ג מצוות"ככל מצוה מתרי .וזהלבעל המז

,  כידועקיימות הלכות רבות לכשרות וצורת האותיותו אפשר א� מהודרת

לא ידוע לי על פירוש הקשור לפרנסת האד� או לילדיו במילת  .ותו לא

, י הדי�"ג� א� המזוזה לא הייתה כשרה באמת עפ .שבקריאת שמע" מטר"

לא , לא מ� העבר, ואי� לחפש אחריה דבר,  בלא שו� חששיש פשוט להחליפה

   .מ� ההווה ולא מ� העתיד


