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וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות
חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

ארגון מוקדש להצלת הדת
זכור :אם הסופר אינו ירא שמים או שהמזוזה והקלף
אין לו הכשר – לא קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך
חודש טבת תש"ס

הקלף כהלכתו
בתפילין לפי שיטתנו צריך לשמה הן בעור הרצועות הן בעור הקציצה הן בקלף
שנכתבו בו הפרשיות שבתוכה  -וצריך שיהא לו עליו טביעות עינא או איזה סימן
ואחר כך מתקנו ומכשירו לכתיבה הן בתוך הקלפים
בספר קרית ספר בדיבור המתחיל נמצא וזה לשונו :העולה בידינו לפי שיטתנו בעבוד לשמה,
שספר תורה ותפילין צריכין עבוד לשמה ושאם לא נתעבד לשמה פסול .וכן כתיבת לשמה כל
התורה לשם תורת ישראל ,והאזכרות לשם קדושת השם ,ובמזוזה אף על פי שהדבר נאה
ושראוי לעשות כן לכתחילה ,ובטוית ציצית וצביעת תכלת מכל מקום בדיעבד לא פסל ,אלא
שהכל נוהגים להחמיר בכך .ומכל מקום נראה לי שכל שנתעבד לשם ספר תורה כשר לתפילין
ומזוזות .וכן נוהגים הסופרים כשנשאר להם מן הקלף או מן הגויל כותבין בו תפילין או מזוזה
כל אחד כדינו ,וכן ראי' אצלי ממה שכתוב )מנחות ל"ב ע"א( תפילין שבלו או ספר תורה שבלה
אין עושין מהן מזוזה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה ,אלמא דבספר תורה
שבלה חותכין ממנה ]ו' ב'[ פרשיות שבתפילין לעשות מהן תפילין אף על פי שנתעבד לשם
ספר תורה ,הלכך בעור שנתעבד מיהא ולא נכתב כותבין בו אף מזוזה ,שכל שאין שם כתיבה
ואותיות הקדש אין בו דין הורדה מחמורה לקלה ,ובתפילין לפי שיטתנו צריך לשמה הן בעור
הרצועות הן בעור הקציצה הן בקלף שנכתבו בו הפרשיות שבתוכה ,ומכל מקום תקון הקלף
והגויל שאחר העיבוד וכן השרטוט אינו צריך לשמה כלל ,וענין לשמה שאמרנו פירושו
לדעתינו שיהא ישראל מסייע לגוי בשעת נתינת העור למשרה שלשם כך הוא נותנו ואחר כך
הגוי משלים עיבודו ודיו ,וצריך שיהא לו עליו טביעות עינא או איזה סימן ואחר כך מתקנו
ומכשירו לכתיבה הן בתוך הקלפים והגוילין ושרטוטם על ידי מי שירצה ואחר כך כותב או
מכתיב לשמה על הדרך שביארנו .וכן למדת ממה שהזכרנו בברייתא שבפרק השולח שספר-
תורה ותפילין-ומזוזות שכתבן מין ישרפו מפני שסתמא לעבודה-זרה .אבל אם כתבה גוי או
ישראל משומד או מסור או עבד או אשה או קטן וכותי יגנזו .נמצאו ביד מין רוצה לומר שלא
נודע שהוא כתבם ,יגנזו .ואם נמצאו ביד גוי כשרים .וכן למדת שצריך שיכוין בתחילת הכתיבה
בכתיבת התורה לשם תורת משה ,ובכתיבת האזכרות לשם קדושת השם ,על הדרך שכתבנו
וזהו מה שרצינו לבאר.
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