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 כשרות תפילין ומזוזותוועד להצלת 

  לקיום היהדותמזכי הרבים העולמיחברה 

 הצלת הדתארגון מוקדש ל
אם הסופר אינו ירא שמים או שהמזוזה והקלף : זכור

   לא קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך–אין לו הכשר 
 ס"תש לולאחודש 

כהלכתו הקלף  
 כגזל בידו הוי מאליהן הוחלפו הקלף אם

 סעיף יונה בבני :לשונם וזה )א"רע סימן דעה יורה ת"ס הלכות( מעט מקדש – קדושים דעת – יונה בני בספר
 אותיות כעין מהצד בה נקבים שעושין במרצע העורות לסמן נוהגים בשלו גוי יחליפן שלא כשיירא: 'ז קטן

 ויזייף הנקבים כאותן במרצע ולנקוב אחרת עור על ומןהמס מקום להניח הגוי יכול שבקל אף זה על וסומכים

 המעובד עור אפילו .ידוע במקום בעור הסימן ישראל עשה אולי הגוי דירא' אמרי, הסימן
 פסול לתפילין מעובד ואפילו לתפילין יקח לא מזוזה לשם
 .מתפילין חמורה תורה ספר דקדושת תורה לספר
 ג"וסמ ג"י ב"ל סימן אברהם המגן כתב וכן :זה על וסומכין להמתחי בדיבור ]ב"כ קטן סעיף [מעט במקדש

 דאין והיינו. כ"ש. להכשיל שיחליף חיישינן לא בחליפין הגוי יהנה כשלא מיהו. כאותיות במרצע לעשות ב"י
 להקל ג"י שם מגדים פרי שם ועיין, ממילא הוחלפו שלא להכיר דהו כל סימן בעינן מקום מכל כאותיות צריך
 עיין כגזל בידו הוי מאליהן בהוחלפו ל"י וגם. ו"סק ה"ובג ל"ע. א"ז, דרבנן לשמה דעיבוד לפי חילוף בחשש
 .המצות בהוחלפו' והגמיי מרוקח ד"תנ סימן חיים אורח יוסף בית

 לשם זה מעבד אני לומר המנהג .בזה שפקפק ב"כנו דלא ח"סק ה"ג עיין .תורה לספר פסול ]כג[
 לשם שמעבד לומר די' והי]. ברירה אין נימא נ"עה' ק ליישב ט"סק ה"ג' ע[ מזוזות תפילין תורה ספר
 ויש. ב"ל סימן א"ומג ס"וש מ"וד יוסף הבית שכתב כמו ומזוזות לתפילין גם לשמה דהוי תורה ספר קדושת
 שכתבתי מה ועיין ב"מ סימן יים אורח א"כברמ מ"לתו ממנו ליקח להורידו יאסר כן שאם שחששו לומר
 פרק מרדכי ביאור ועיין כהתנו הרי' כו שדרכן דכיון ח"באו ז"הט שכתב מה על סמכו ולא, ג"הע בשם' ב בכלל
 שיוכל כדי לומר רצה כרחך על אלא, לשמה ש"ל ובהו קמיעין לשם גם ש"בב הזכיר ולזה', ע אות שמתו מי

, קמיעין רלהזכי שלא עדיף ברירה חשש באמירתם דליכא ה"בג שכתבתי לטעם מיהו, קמיע גם ממנו ליטול
]. ה"ג' ע [לחול אי ומזוזות לתפילין גם מזה אקח אצטרך ואם תורה ספר לשם מעבד אני לומר מסיק ג"ובעה
 מעתה מעובד תורה לספר שאקח שמה דעת על מעבד אני ובאומר. 'ב סימן איגר עקיבא רבי בתשובות כן וכתב
 בתשובות שכתב כמו, ברירה חשש יש, תמזוזו לתפילין מעתה מעובד ומזוזות לתפילין שאקח ומה תורה לספר
 שאפשר כיון לומר יש' כו תורה לספר אקח תורה לספר ראוי' שיהי מה וכשאומר', כ סימן איגר עקיבא רבי
' כו חכם בא וכבר ב"ל בעירובין לדאיתא דמי תורה ספר ליריעות ראוי מהעור איזה עתה גם להכיר לענין
 .הגדולים לפני סייעוה ולא עשה כן הדור וגדולי ש"הנט עליו ערעירש הפסיד הרב ואולי מילתא גילוי רק דחסר

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד 


