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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 סיון תש"ס

הקלף כהלכתו
אם עיבדו נכרי יש פוסלין
אפילו ישראל עומד על גביו ואמר לו שיעבד לשמו
בשלחן ערוך הרב הלכות תפילין סימן ל"ב סעיף י"ב וזה לשונו :אם עיבדו נכרי יש פוסלין אפילו ישראל
עומד על גביו ואמר לו שיעבד לשמו כמו שהגט שכתבו נכרי פסול אף על פי שישראל עומד על גביו ואמר לו
שיכתבנו לשמו ולשמה ,לפי שהנכרי לדעת עצמו הוא עושה ואינו שומע להישראל )ואף על פי שהוא אומר
ששומע לו ,אין פיו ולבו שוין ,ואף אם אומר שבפיו כך לבו ,אין נאמן על כך( ויש מכשירין כשישראל עומד
על גביו ואומר לו שיעבדנו לשמו ואינו דומה לגט שצריך לכתוב כל תורף הגט לשמו ולשמה וזה לא ישמע לו,
אבל בדיעבד אין צריך רק כשנותן העור לתוך הסיד שיתננו לשמור וזה ישמע לו ,ומכל מקום לכתחלה צריך
לסייעו קצת בעיבודה וכן נוהגים במדינות אלו שאין עבדנים ישראלים מצויים בכל המקומות וצריך לסייעו
בעיבוד עצמו ,אבל אין מועיל מה שמסייעו להשחיר הרצועות שאין זה ממלאכת העיבוד ,ובדיעבד אפילו לא
סייעו כלל רק שאמר לו שיתן לתוך הסיד לשמוו כשר ,ואם הישראל נותנו בתוך הסיד לשמו מניח את הנכרי
בלבדו להוציאו לתקנו ,ואין צריך לסייעו עוד.
)שם סעיף יג( :עורות שנותנין לנכרי לעבדן לשמן ומסמן אותם בנקבים שעושה בהן במרצע כעין אותיות שלא
יחליפם הנכרי בעורות אחרים ,אף על פי שנקל לנכרי לזייף שיניח עור זה על גבי עור אחרת וינקבם במרצע
דרך הנקבים שעשה הישראל אין חוששין לכך מפני שמתיירא הנכרי פן יכיר הישראל בטביעות עין שנתן
בסימנים ,או מפני שאלו הנקבים נעשו יותר מחדש שלו .עור שעיבדו שלא לשמו ,אם יש תיקון לחזור ולעבדו
לשמו יתבאר ביורה-דעה סימן רע"א.

צריך שיהי' הקלף מעור בהמה או חי' או עוף הטהורים שנאמר ,למען
תהי' תורת ה' בפיך מן המותר בפיך
)שם סעיף יד( :צריך שיהי' הקלף מעור בהמה או חי' או עוף הטהורים ואפילו מנבלות וטריפות שלהן
אבל לא מעור בהמה חי' ועוף הטמאין שנאמר למען תהי' תורת ה' בפיך מן המותר בפיך ולא מעור הדג
אפילו הוא טהור מפני שזוהמתו רבה וכן כל אזכרה אפילו שלא בסת"ם אין כותבין אותו על גבי עור
בהמה טמאה וכיוצא בה.
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