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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 
 א"סתש איירחודש 

  כהלכתו הקלף
 מי יש תורה ספר עליהן וכתב שמהל עבדו לא אם

 חיישינן כלל סימן בלא - בציבור בה לקרות שפוסל
 החולין בעורות גוי החליפן שמא

 ישראל צריך לכתחילה גוי עבדו אם :לשונו וזה' ה סעיף הבית תורת הנקרא ר"ח אהרן בית בספר
 המים לתוך נותן כשהוא בשפתו ויאמר בסופו או בתחלתו או גופו העיבוד בקצת לו לסייעו
 אפילו פסול בשפתו הוציא לא אם אבל בתנאי ומזוזות ותפילין תורה ספר לקדושת שהוא
 .בסופו ולא ודיבור סייעו מהני תחילה דווקא שאומר מי ויש, בדיעבד

 רק) אברהם ומגן ח"וב ך"ש (שרי כלל סייעו שלא ובדיעבד, ומהני ספיקא ספק הוי ולדינא
 או לתפילין או תורה לספר או לו הצריך קדושה לשם ליתן םלמי נתינתו בשעת ם"לעכו שיאמר
 ואם, לשמן עבדו לא כאלו הוין שחישב אף, אמר לא ואם, ם"עכו ידי על מהני לא ותנאי למזוזה
 .עוד ישראל לסייעו צריך ואין, להוציאן ם"העכו יוכל תורה ספר קדושת לשם מתחלה נתנן

, בציבור בה לקרות שפוסל מי יש תורה ספר עליהן וכתב לשמה עבדו לא אם: ט סעיף שם
, לשמה סיד עליו ולהעבר מתוח לידי הקלף יריעות להחזיר יכולת להם יש אם שאומר מי ויש
 בהם ויקרא בהם יכתוב אחרים קלפים ולא אחרת תורה ספר אין אם כן לעשות יכולת אין ואם

 מותר לשמן שעבדו קלפים נמצא לא אם ובמזוזה. פסול בדיעבד אפילו הכי בלאו אבל, בצבור
 בדין א"י סימן לקמן ועיין. מזוזה מצות משיבטל, לשמו עבדו שלא קלף על לכתוב עלמא לכולי
 .המזוזה כתיבת

 יסמן ולא בפנים בראש שיכתוב, הגוי יחליפן שלא עורות אותן לסמן צריך :י סעיף שם
 בלא אבל במרצע לסמן ליוכ בכתב להסמין יכול שאינו או ובדיעבד, ם"העכו יחליפן פן במרצע
 ם"לעכו ריוח דאין במקום הוא ואם, החולין בעורות גוי החליפן שמא חיישינן כלל סימן

 ).שך (כשרות כלל סימן בלא ואפילו, לאחלופי חיישינן לא בחלופיהן

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד  


