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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 ניסן תשס"א

הקלף כהלכתו

מכל מקום מב"ח משמע אם נותן ישראל עורות בעבוד ולא
אמר לנכרי כלום אסור ,ויש לחוש לדבריו
ביורה דעה סימן ער"א ,קול יעקב שם סעיף י' ,וזה לשונו :וצריך שיאמר לנכרי
שיעבדנו לשמו סמוך ברגע שהוא נותן את העורות לתוך הסיד ,ולא מהני מה שאומר לו
קודם לכן ,ואם יש לנכרי פועלים גם כן נכרים ,אזי גם כן צריכים הפועלים ההם לעמוד
שם כשהוא מצוה לעבדן לשמן מלאכת שמים כלל ג' אות ה"ו קסת הסופר סימן ב' אות
ה' :ואף על גב דמדברי מרן בית יוסף משמע אם מניח ישראל בתחלה לתוך הסיד לשמה
ולא אמר לנכרי כלום ואחר כך מעבדן הנכרי הוי מעובדן לשמה מכל מקום מב"ח משמע
אם נותן ישראל עורות בעבוד ולא אמר לנכרי כלום אסור ויש לחוש לדבריו עיין פרמ"ג
א"א סימן ל"ב אות י"א.
שם סעיף יג ,וזה לשונו :קלף אחר עיבוד מושחין אותו בצבע לבן ועל ידי זה הקלף
חלק אין לפסול מטעם דמפסיק הצבע מאחר שהוא דבוק ,ואדרבא יש מצוה להתנאות
במצות לדייק זה א-לי ואנוהו ,הרב פמ"א ח"ג סימן ל"ג ,והובא דבריו הברכ"י אות ו'
זכ"ל חלק יורה דעה אות ס' ,אמנם מקום שנהגו כך בצבע הנ"ז צריך ליזהר מאד בזה
שיהי' הצבע הלבן דק הרבה שלא יהי' בו ממשות על גבי הקלף ,שאם לא כן על ידי
הגלילה והפתיחה יקפוץ מן הצבע הנ"ז ,ויהי' פרודים באותיות ותפסל ,ויהי' ברכה
לבטלה חס ושלום ,ועוד שאין מקיימין המצוה ,ואנחנו ראינו כמה פעמים שקפץ הדיו מן
האותיות והיו פרודים ופסולים ועל כן כל הירא וחרד לדבר ה' העוסק במלאכת הצבע
הנזכר צריך שישים יראת ה' לנגד עיניו תמיד לבל יהי' מחטיא את הרבים חס ושלום
בביטול המצוה ובברכה לבטלה וישגיח מאד על זה בעשיית הצבע שלא יהי' רע או עב ואחר
כך יגרום שיקפוץ דיו מן האותיות ויהי' פסולים ופירודים ויוקר החיוב מוטל על

הבית דין שבכל מקום ומקום להשגיח על זה ועליהם תבא ברכת טוב.
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