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 ד"בס

  25  #בולעטין -קול קורא 
 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 תשריחודש 

כהלכתו הקלף  
 שיעבדםפרי תורה תפילין ומזוזות סב יריחמ נפש בעל כל

 סופו ועד מתחילה שיסייע לפחות או דווקא ישראל
 :לשונו וזה' ט סעיף ה"פ אות היער עצי בספר 
' וכו כשר ש"ולהרא' וכו אפילו פסול ם"להרמב נכרי עובדו אם 

 כן ישראל עבדנים להם שאין ד"ה ש"להרא ואפילו' וכו וסייעו
 דעה ויורה כאן יוסף ובית הטור דבריו והעתיק כאשר מדבריו מבואר
 מה סימן א"ח א"פמ דברי וכן' ד אות יונה בני דברי וכן רעא סימן
 לפחות או דווקא ישראל שיעבדם ם"כסתו יחמיר נפש בעל וכל וסיים
, ש"ע' וכו זכרנו אשר הרב דעת כפשטת סופו ועד מתחילה שיסייע
 כלל הגוי מעשה שפוסלים אחרונים בשם דמגלה ק"פ להמאירי ועיין
 כבר' וכו ישראל עבדנים שיש א"יע בגדאד עירינו ופה. ש"ע וכלל
 ובודאי ם"סתו לצורך מישראל דווקא ליקח קדמתא מקדם נהגו

 כל דברי לפי פשוט והוא סיוע ידי על אפילו גדר לפרוץ עוד חלילה
 יונה בני בשם כ"ס ה"קס כ"וכ א"סקי השקל מחצית עיין הפוסקים
 .ש"ע כנכרי ביופי מעבדו אינו לשהישרא דאפילו

 להצלת כשרות תפילין ומזוזות וועד



א 

 ד"בס

  26  #בולעטין -קול קורא 
 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 חשוןחודש 

כהלכתו הקלף  
 נמי אונאה משום' בי אית לאחרים למכור כדי הטוחן
 ממנו פורשים היו ידעו אילו כך שנטחון להם אין דפורש

 קונים היו ולא
) נו (רכב אלף ,ח סעיף' ב מהדורה ג"תנ סימן (הפסח חוקת( הגאונים דברי בספר
 אין דפורש נמי אונאה משום' בי יתא לאחרים למכור כדי הטוחן ובפרט…: כתבתי
 וגם ס"הח כתב ג"וכה קונים היו ולא ממנו פורשים היו ידעו אילו כך שנטחון להם
 .ח"בשד

 ,חמץ חשש משום מובטחים' שיהי כדי ביוקר משלמים לפסח צוקער הלוקחים
 למעלה האמור האיסור מלבד הלוקחים בזה מטעה החנוני ואם

 מוןמ וגניבת הבריות דעת גנב עוד

) נו (רכב אלף, ח סעיף' ב מהדורה ג"תנ סימן (הפסח חוקת (הגאונים דברי בספר
 דהלוקחים שכתב א"ע ז"ט' ד ז"י באות שיק ם"מהר בשם' ג ח"ועשד… : כתבתי
 החנוני ואם חמץ חשש משום מובטחים' שיהי כדי ביוקר משלמים לפסח צוקער
 ממון וגניבת הבריות דעת גנב עוד למעלה האמור האיסור מלבד הלוקחים בזה מטעה

 יש והרבה ,מצה אכילת ידי גם בה יוצאין שיש בפרט זה בדין נמי כיה כן, ש"ע
' ה ממון מחמת הם ואונסים בזה המגינים הרבנים על בשופר ולהריע בזה להאריך
 .ירחם

 להצלת כשרות תפילין ומזוזות וועד
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 ד"בס

  27  #בולעטין -קול קורא 
 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 כסלוחודש 

כהלכתו הקלף  
 לעצמו יחמיר נפש דבעל בפוסקים שנזכר היכא
 בעל השואל דאולי להשואל להודיע צריך בודאי

  הוא גם להחמיר וירצה הוא נפש
 בעל :לשונו וזה א"קי קטן עיףס ז"קי סימן דעה יורה תשובה דרכי בספר
 'ז עין יםנעי שבעה בקונטרס תמרים שבעים בספר עיין. ממנה יאכל לא נפש

 אם לעצמו יחמיר נפש בעל כל אשר בהם שנפסק הדינים בכל שנסתפק
 הוא נפש על בעל ןכ גם השואל מן כי להשואל כן להגיד המורה מחויב
 שם ועיין  לעצמו להחמיר נפש לבעל שראוי לו שיודע אחר להחמיר וירצה
 לעצמו יחמיר נפש דבעל בפוסקים כן נזכר אםד והעלה בזה שכתב הבמ

 בעל להיות ירצה ואולי לפניו אשר את ידע למען להשואל להודיע צריך בודאי
 דין באיזה לעצמו מחמיר שהמורה רק בפוסקים כן נזכר לא אם ואך, נפש

 להודיע צריך אין בודאי, בזה לו שנראה תהמחמיר ודעה סברה איזה מחמת
 אבל, בהפוסקים הפשוט הדין לו טוב רק לעצמו מחמיר הוא אשר להשואל
 צריך בודאי לעצמו יחמיר נפש בעלד בפוסקים שנזכר היכא

 להחמיר וירצה הוא נפש בעל השואל גם דאולי להשואל להודיע
 .ש"יעי הוא גם

 להצלת כשרות תפילין ומזוזות וועד



א 

 ד"בס

  28  #בולעטין -קול קורא 
 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 טבתחודש 

כהלכתו הקלף  
 בקלף הן הקציצה בעור הן הרצועות בעור הן לשמה צריך תנושיט לפי בתפילין
 סימן איזה או עינא טביעות עליו לו שיהא וצריך - שבתוכה הפרשיות בו שנכתבו

  הקלפים בתוך הן לכתיבה ומכשירו מתקנו כך ואחר
, לשמה בעבוד שיטתנו לפי בידינו העולה :לשונו וזה נמצא המתחיל בדיבור ספר קרית בספר
 כל לשמה כתיבת וכן .פסול לשמה נתעבד לא ושאם לשמה עבוד צריכין ותפילין רהתו שספר
 נאה שהדבר פי על אף ובמזוזה, השם קדושת לשם והאזכרות, ישראל תורת לשם התורה
 אלא, פסל לא בדיעבד מקום מכל תכלת וצביעת ציצית ובטוית, לכתחילה כן לעשות ושראוי
 לתפילין כשר תורה ספר לשם שנתעבד שכל לי נראה מקום ומכל. בכך להחמיר נוהגים שהכל
 מזוזה או תפילין בו כותבין הגויל מן או הקלף מן להם כשנשאר הסופרים נוהגים וכן. ומזוזות

 שבלה תורה ספר או שבלו תפילין) א"ע ב"ל מנחות (שכתוב ממה אצלי' ראי וכן, כדינו אחד כל
 תורה דבספר אלמא, קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידין שאין לפי מזוזה מהן עושין אין

 לשם שנתעבד פי על אף תפילין מהן לעשות שבתפילין פרשיות] 'ב' ו [ממנה חותכין שבלה
 כתיבה שם שאין שכל, מזוזה אף בו כותבין נכתב ולא מיהא שנתעבד בעור הלכך, תורה ספר

 בעור הן לשמה צריך שיטתנו לפי ובתפילין, לקלה מחמורה הורדה דין בו אין הקדש ואותיות
 הקלף תקון מקום ומכל ,שבתוכה הפרשיות בו שנכתבו בקלף הן הקציצה בעור הן הרצועות
 פירושו שאמרנו לשמה וענין, כלל לשמה צריך אינו השרטוט וכן העיבוד שאחר והגויל

 כך ואחר נותנו הוא כך שלשם למשרה העור נתינת בשעת לגוי מסייע ישראל שיהא לדעתינו
 מתקנו כך ואחר סימן איזה או עינא טביעות עליו לו שיהא וצריך, ודיו עיבודו יםמשל הגוי

 או כותב כך ואחר שירצה מי ידי על ושרטוטם והגוילין הקלפים בתוך הן לכתיבה ומכשירו
-שספר השולח שבפרק בברייתא שהזכרנו ממה למדת וכן. שביארנו הדרך על לשמה מכתיב
 או גוי כתבה אם אבל. זרה-לעבודה שסתמא מפני ישרפו ןמי שכתבן ומזוזות-ותפילין תורה
 שלא לומר רוצה מין ביד נמצאו. יגנזו וכותי קטן או אשה או עבד או מסור או משומד ישראל
 הכתיבה בתחילת שיכוין שצריך למדת וכן. כשרים גוי ביד נמצאו ואם. יגנזו, כתבם שהוא נודע

 שכתבנו הדרך על, השם קדושת לשם ותהאזכר ובכתיבת, משה תורת לשם התורה בכתיבת
 .לבאר שרצינו מה וזהו

 להצלת כשרות תפילין ומזוזות וועד



א 

 ד"בס

  29  #בולעטין -קול קורא 
 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"תששבט חודש 

כהלכתו הקלף  
 עצמו הסופר ילמוד אם םנעי ומה טוב ומה
, לשמה ידו על הכל שֵיָעֶׂשה כדי העבוד מלאכת
 מכל כך כל ומהודר יפה הקלף' יהי לא אם ואפילו
 לשמה בברור הכל' שיהי טפי עדיף זה מקום

, סיד להמי שנותן העורות יסמן :לשונו וזה' ז סעיף' ד כלל חכמה בינה בספר
 ממש אותיות יכתוב או אותיות כעין במרצע נקבים בהם שיעשה דהיינו

 כדי הסימן אחר כך אחר ויבדוק] ש"ב ספר [בפנים הראשים עור על
 יזהר וכן, לשמה עבודין בשאינן לשמה העבודין עורות יתחלפו שלא

 לראות כדי השמש לעין היריעה לבדוק השרטוט התחלת קודם הסופר
 האומנים שעושין כדרך היריעה נקבי על רביקין מטליות אין אם

 הם ובקושי, לשמה נתעבדו שלא לודאי קרוב ההם שהמטליות לפעמים
 מחצית ועיין יונה בני [השמש לאור בבדיקה אם כי העבוד אחר נראים
 הסופר ילמוד אם נעים ומה טוב ומה] ח"י קטן סעיף ב"ל סימן השקל
 ידו על הכל שֵיָעֶׂשה כדי] ללמוד נקל דבר והוא [העבוד מלאכת עצמו
 כל ומהודר יפה הקלף' יהי לא אם ואפילו הקודשה נותורת כדין לשמה

 הלב ובכוונת לשמה בברור הכל' שיהי טפי עדיף זה מקום מכל כך
 ].מאד בזה והזהיר שהחמיר ה"מ סימן א"ח א"מט' ת עיין [הראויה

 להצלת כשרות תפילין ומזוזות וועד



א 

 ד"בס

  30  #בולעטין -קול קורא 
 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 אדרחודש 

כהלכתו הקלף  
 ניכר דאינו משום עלמא לכולי אסורין סימן בלא
 יהודי-אינו של אורות לבין יהודי עורות בין

 ולמה....  :לשונו וזה) 'ו סימן עור כתנות שער (אברהם משנת בספר
 אהרן כבית ולא) ך"ש, ש"ב (ריווח שום לו שאין כיון יהודי האינו יזייף

 וזה. שם עיין כשרות כלל סימן בלא אפילו דבזה ך"הש בשם שהעתיק
 יהודי עורות בין ניכר דאינו משום עלמא לכולי אסורין סימן דבלא, ינוא

 לא אם, לזייף בכוונה שכיוון כתבה ולא ,יהודי-אינו של אורות לבין
 .והבן, היהודי של עורות רק מונח אינו הסיד שבתוך מיירי דהכא

 הא - ם"העכו יחליפן שלא עורות אותן יסמן
 ם"העכו יהנה אם דוקא לאחלופי דחיישינן

 הללו בחליפין
 דרבנן ספק אמרינן ולא( עורות אותן ויסמן :לשונו וזה' ז סעיף' ב סימן סופרים עיני מאיר בספר
 כמין נקבים ויעשה ם"העכו יחליפן שלא) ש"עיי, סופרים עיטור, לוודאי וקרוב דרגיל, לקולא
 והא, בפנים הראש יסמן הראש לעבד דרכן שאין ובמקום) סופרים עיטור עיין(, אותיות

 שיהנה למימר שייך לא אם אבל, הללו בחליפין ם"העכו יהנה אם דוקא לאחלופי דחיישינן
 ואותן, בעור שהן הנקבים על מטלית מניח אומן ם"העכו כשמעבד זהירות וצריך, מותר בחליפין
 .השמש נגד אם כי העבוד אחר ניכרים ובקושי, לשמה נתעבדו שלא לודאי קרוב טלאי

 כשרות תפילין ומזוזותלהצלת  וועד



א 

 ד"בס

  31  #בולעטין -קול קורא 
 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 ניסןחודש 

כהלכתו הקלף  
  ישראל יעשה העיבוד דעיקור מחמיר שאמר בברוך

 ועיין. 'כו ישראל אם להכשירו ל"ז א"וא :לשונו וזה) 'ג סעיף ב"ל סימן (תפילין הלכות משה דרכי בספר
 העיבוד דעיקור מחמיר שאמר ובברוך שם ועיין ,בעיבוד מעט ישראל שיסייע דבעינן א"רע סימן דעה ביורה
 .כן נוהגין ואין, ישראל יעשה

 ידי על שלהן העיבוד' שיהי צריך לשמה עיבוד שצריך כיון
  ישראל אינו ולא ,ישראל

 אם כי תורה ספר לכתוב שלא מסיני למשה הלכה' א :לשונו וזה) א"רע סימן דעה יורה( יונה בני ספר
 שלהן וטרפות נבלות ואפילו ריםהטהו ועוף' וחי בהמה עור דווקא העור' שיהי למדנו ומקרא עור על

 של עור ועל .תורה ספר לכתוב רשאין אין טמאים של עורות גבי על אבל ,הטהורים ממין יאשה ובלבד
  .שלהן זוהמא דנפיש ,כותבין אין טהורים דגים מין גבי על אפילו ,דג

 תוך אותם כשמשים העיבוד בתחילת שיאמר והמובחר תורה ספר לשם מעובדין העורות' שיהי צריך
 ,סגי בדעתו כך כשמחשבו בדיעבד לסמוך ויש ,תורה ספר גבי על לכתוב מעבד אני ,אלו עורות הסיד
 .בשפתיו זאת הכוונה להוציא צריך ואין

 ואפילו ישראל אינו ולא ישראל ידי על שלהן העיבוד' שיהי צריך לשמה עיבוד שצריך וכיון: מ"מ תשובת
 ויש ,קעביד' דפשידנ' אדעתי יהודי-שאינו ם"הרמב פסלם תורה ספר לשם שיעבדם הישראל לו יאמר אם

 ספר עליהן לכתוב עורות לי עבד יהודי-לאינו הישראל שיאמר' שכיחי ישראל עבדינן שאין במקום מכשירין
 בתחלת קצת הישראל לו יסייע אפשר אם מיהו. קעביד דישראל' אדעתי יהודי-אינו מסתמא ואמרינן תורה

 לעבדם הישראל לו צווה אם כשר כלום לו סייע לא אפילו ובדיעבד ,נוהגין וכן עיבודו זמן באיזה או העיבוד
, דיעבד אף לשעה בשרטוט להחמיר נראה יול …קעביד דישראל' אדעתי גוי דאמרינן תורה ספר לשם

 .לשמה מעובדנן שאינן בבשל ישראל אינו יחליפן שלא ומתיירא שעיל שכתב כמו אחר ידי על כשמעבדן

 שבקל פי על אף זה לע וסומכין ,אותיות כעין הצד מן בה נקבים שעושין מרצע ידי על העורות מןסל נוהגין
 דאמרינן הסימן ויזייף הנקבים כאותן במרצע ולנקוב אחרת עור על המסומן מקום להניח יהודי אינו יוכל

 .ידוע במקום בהעור הסימן הישראל עשה אולי ישראל אינו מתירא

 כשרות תפילין ומזוזותלהצלת  וועד
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 ד"בס

  32  #בולעטין -קול קורא 
 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 איירחודש 

כהלכתו הקלף  
, דנבילה לאו שם כי מבשוחט יותר בסופר זה מטעם להחמיר צריכין
 שהוא לבטלה ברכה ומברכין יום בכל עשה ישראל כל מבטלין וכאן
 כן ואם דאורייתא לשמה דעבוד הפוסקים רוב לדעת -, תשא דלא לאו

  לבטלה ברכה וגם תפילין מצות ביטול חשש הוי
. 'וכו דמירתת משום ששיןחו אין :לשונו וזה' ט סעיף ב"ל סימן ושלום חיים אות בספר
 דבמקום) ח"קי סימן (דעה-מיורה שהקשה מה) ג"י קטן בסעיף (אברהם מגן עיין

 ם"עכו דמירתת אמרינן ולא, הכתב שמכיר למי אלא סימן הכתב אין' וכו מומרים שמצוי
 והנה .שם עיין ל"ק בסימן שכתב כמו טפי החמירו מאכל דבדבר השני תירוץ ותירץ. 'וכו
 וכן, בזמנינו מדרבנן יינם סתם שהוא נסך יין לענין מיירי דשם ל"ק מסימן שנסתייע מה

 מלא יותר להחמיר צריכין תפילין דבמצות ידוע הרי דאורייתא איסור' הי אילו אפילו
 מגדים הפרי שכתב כמו, מעשה חמיר תעשה דלא נאמר אם אפילו, דאורייתא תעשה

 זה מטעם להחמיר שצריכין) 'וכו ורדהט דע המתחיל בדיבור בזה ב"ל לסימן בפתיחה(
 ומברכין יום בכל עשה ישראל כל מבטלין וכאן דנבילה לאו שם כי מבשוחט יותר בסופר
 רוב לדעת נמי והכי, שם עיין פוסקים להרבה תשא דלא לאו שהוא לבטלה ברכה

 לבטלה ברכה וגם תפילין מצות ביטול חשש הוי כן ואם דאורייתא לשמה דעבוד הפוסקים
 .עיון וצריך בזה נקיל ולמה כנזכר תעשה לא משום

 תיבת שרושמים במה הסימן על לסמוך שאין ם"עכו הקצבים לענין
 כדי במכוון לזייף דרכם כן על ודתם ישראל שונאי המה כי יען" כשר"

  ישראל את להכשיל
) ג"ס סימן דעה-יורה (גבוה השלחן שכתב במה ליזהר צריכין וגם

 הקצבים לענין) ט"ס קטן סימן ח"קי סימן (תשובה בדרכי ומובא



ב 

 יען" כשר "תיבת שרושמים במה הסימן על לסמוך שאין ם"עכו
 כדי במכוון לזייף דרכם כן על ודתם ישראל שונאי המה כי

  .באורך שם עיין ישראל את להכשיל

 רצועות ביניהם יחשב ולצחוק ודתם ישראל את ששונאים מפני
 כן על, בעיניהם לצנינים ואשה תפילין מצות לקיים לשמה שעובדים

 במכוון לזייף חשידי
 יחשב ולצחוק ודתם ישראל את ששונאים שמפני לומר יש בזה גם ומעתה
 על, בעיניהם לצנינים שהוא תפילין מצות לקיים לשמה שעובדים רצועות ביניהם

 .במכוון לזייף חשידי כן

 כשעובדים ם"להעכו הנאה' לי אית פעמים כמה
 שעושה העורות ממנו וקונים ם"עכו בורסקי בבית

 כאלו עורות המוכן מן אין ולפעמים לשמה ישראל
 חשידי כן על למכור רוצה והוא לשמה שנעבדו

 חשידים - ולהרויח למכור כדי להטריח גם לזייף
 ישראל בדת להכשיל כדי במכוון לעשות ם"העכו

 קטן סימן המגן באלף (זה בסימן י"מפה להגאונים גבורים במגן ראיתי והנה
 להחליף חשוד ם"העכו דאין משום הנזכר אברהם המגן קושית שתירץ) ב"כ

 הנאה' לי אית פעמים כמה כי עיון צריך זה וגם, שם עיין הנאה לו דאין בדבר
 ישראל שעושה העורות ממנו וקונים ם"עכו בורסקי בבית כשעובדים ם"להעכו
 על למכור רוצה והוא לשמה שנעבדו כאלו עורות המוכן מן אין ולפעמים לשמה

 תירוץ העיקר נאמר אם זולת, ולהרויח למכור כדי להטריח גם לזייף חשידי כן
 שיודע לחבירו דבר בשולח אלא החמיר לא שם דגם אברהם המגן של' הא

 כדברי אינו אם רק לחוש יש ואז' וכו הכתב יכיר שלא ם"העכו
 ישראל בדת להכשיל כדי במכוון לעשות דחשידי, גבוה השלחן

 .ל"עכ, כנזכר ושלום חס
 להצלת כשרות תפילין ומזוזות וועד
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 ד"בס

  33  #בולעטין -קול קורא 
 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 סיוןחודש 

כהלכתו הקלף  
 פוסלין יש נכרי עיבדו אם

 לשמו שיעבד לו ואמר גביו על עומד ישראל אפילו
 ישראל אפילו פוסלין יש נכרי עיבדו אם :לשונו וזה ב"י סעיף ב"ל סימן תפילין הלכות הרב ערוך בשלחן
 לו ואמר גביו על עומד שישראל פי על אף פסול נכרי שכתבו שהגט כמו לשמו שיעבד לו ואמר גביו על עומד

 אומר שהוא פי על ואף (להישראל שומע ואינו עושה הוא עצמו לדעת שהנכרי לפי, שמהול לשמו שיכתבנו
 עומד כשישראל מכשירין ויש) כך על נאמן אין, לבו כך שבפיו אומר אם ואף, שוין ולבו פיו אין, לו ששומע

, לו ישמע אל וזה ולשמה לשמו הגט תורף כל לכתוב שצריך לגט דומה ואינו לשמו שיעבדנו לו ואומר גביו על
 צריך לכתחלה מקום ומכל, לו ישמע וזה לשמור שיתננו הסיד לתוך העור כשנותן רק צריך אין בדיעבד אבל

 לסייעו וצריך המקומות בכל מצויים ישראלים עבדנים שאין אלו במדינות נוהגים וכן בעיבודה קצת לסייעו
 לא אפילו ובדיעבד, העיבוד ממלאכת זה שאין הרצועות להשחיר שמסייעו מה מועיל אין אבל, עצמו בעיבוד
 הנכרי את מניח לשמו הסיד בתוך נותנו הישראל ואם, כשר לשמוו הסיד לתוך שיתן לו שאמר רק כלל סייעו
 .עוד לסייעו צריך ואין, לתקנו להוציאו בלבדו

 שלא ותיותא כעין במרצע בהן שעושה בנקבים אותם ומסמן לשמן לעבדן לנכרי שנותנין עורות): יג סעיף שם(
 במרצע וינקבם אחרת עור גבי על זה עור שיניח לזייף לנכרי שנקל פי על אף, אחרים בעורות הנכרי יחליפם

 שנתן עין בטביעות הישראל יכיר פן הנכרי שמתיירא מפני לכך חוששין אין הישראל שעשה הנקבים דרך
 ולעבדו לחזור תיקון יש אם, לשמו אשל שעיבדו עור. שלו מחדש יותר נעשו הנקבים שאלו מפני או, בסימנים
 .א"רע סימן דעה-ביורה יתבאר לשמו

 למען, שנאמר הטהורים עוף או' חי או בהמה מעור הקלף' שיהי צריך
 בפיך המותר מן בפיך' ה תורת' תהי

 שלהן וטריפות מנבלות ואפילו הטהורים עוף או' חי או בהמה מעור הקלף' שיהי צריך): יד סעיף שם(
 הדג מעור ולא בפיך המותר מן בפיך' ה תורת' תהי למען שנאמר הטמאין ועוף' חי בהמה רמעו לא אבל

 עור גבי על אותו כותבין אין ם"בסת שלא אפילו אזכרה כל וכן רבה שזוהמתו מפני טהור הוא אפילו
 .בה וכיוצא טמאה בהמה

 להצלת כשרות תפילין ומזוזות וועד
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 ד"בס

  34  #בולעטין -קול קורא 
 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 תמוזחודש 

כהלכתו הקלף  
 אל בדבר ריוח לו כשיש אבל - לאיחלופי חיישינן הנאה לו כשאין גם טרחא דליכא יכאה

 לזייף יוכל שלא מעליא סימן וצריך דמירתת בזה סגי

 תורת קדושת לשם: יאמר :שתקנתי תפילין הלכות לך והא - תפילין תיקון - שאמר ברוך 
 במים העורות אלו משים אני וקמיעין ומזוזות תפילין לשם, ישראל

 שם בפנים בראש ובויכת אותם ויסמן, לרצועות ועורות, קלפים מהם לעשות עגל של עורות יקח תחלה
 צלולים במים העורות ישים ואז, מזייף הגוי כי במרצע או במחט מןיהס שעושים מאותם לאפוקי, הפרשה

 צלולים במים העורות שישים לא אם, כלל טובים לקלפים ולא לבתים טוב יבש עור יהיה לא בסיד ולא לבד
 תורת קדושת לשם, יאמר אז מיםב אותם וכשישים - .יבש שהעור מה לי או יומים או יום הפחות לכל

 והני :'ד סעיף שם שאמר ובברוך  .'וכו במים העורות אלו משים אני וקמיעין ומזוזות תפילין לשם, ישראל
 וטוב אזה בזיוף לו יש נפקותא איזו כי, יזייף למה כי, מותר בדבר ריוח לגוי כשאין אבל, בדבר ריוח לגוי כשיש מילי

, המיימוני של הגהות לשון לך והא, )סולת מנחת, א"ל קטן סעיף ב"ל סימן ברורה משנהב עיין. (המחבר כדברי לעשות
 דרך במרצע וינקב נקובים לעשות יכול כי לזייף לגוי נקל שהרבה פי על אף אותיות כעין במרצע בנקבים וכשמסמנן
, בסימנים לו שיש עין בטביעות הישראל יבין פן הגוי ירא כי לזיוף חוששין אין כן פי על אף, הישראל עשהש הנקבים

 ..ה"ועכ, לשונו כאן עד י"ר השיב כן, משלו יותר מחדש נעשו נקבים שאלו מפני או

                                                 
 ,סמנים לעשות מצריך הכי ואפילו, ריוח לו כשאין יירימ מ"דההג שהבין נראה מ"ההג לדברי דבריו בסיום רבינו שהביא ממה) א

 רבא ליהובא דבריו והובאו ,שם עיין ,גרידא מןיבס מהני דלא )'ג אות' ג פרק' ט זכרון( הזכרונות בספר כתב וכן. אותיות כעין ודוקא
' לי דלית איירי דהכא לומר ורצו ,אברהם המגן רתסתי רוץשתי במה ב"סקכ מ"באלה ב"ל סימן גבורים במגן שהבין נראה וכן, ח"סקי

 ומדברי .שם עיין ,בדבר ריוח לגוי כשיש דוקא דאיירי ,כתב )ו"סק א"רע סימן( דעה-ביורה ך"הש אבל, לאיחלופי חיישינן ולא הנאה
 גם חאטר דליכא דהיכא )'ג סימן דעה-יורה' ב וחלק ב"י סימן' א חלק( ט"המהרי לדברי הביא גבורים ובמגן. לדבריו סתירה רבינו
 לזייף יוכל שבקל אינו זה אמנם. הכתב לו שיזייף למומר לילך שיצטרך טרחא' לי אית דהכא וכתב. לאיחלופי חיישינן הנאה לו כשאין
 כדי לסמן צריך הדין מעיקר דבאמת, זה לדין פתרא אשכחנא ואמנם. נקובים שאינם על הנקובים שיתן ידי על מ"ההגה שכתב כמו
 ומכל ,)גזל משום בזה חושש ב"סקכ א"רע סימן מעט דשובמק (לשמה מעובד שאינו אחר עור על בטעות העור יוחלף שלא
 דמירתת סברא ומהני ,דמירתת משום מהני ובזה ,אותיות כעין לסמן צריך טרחא' לי דלית כיון הנאה' לי דלית גב על אף הכא מקום
 והם לזייף יוכל שלא מעליא סימן וצריך דמירתת בזה סגי לא בדבר ריוח לו כשיש אבל, הנאה לו שאין במקום
 לחלק שרצה מה יסוד שום לדבריו ואין מאד תמוה דעה-וביורה חיים-באורח השולחן הערוך בזה שכתב ומה. בתקון רבינו דברי

 לו שאין דאיירי מירתת הזכיר שלא דעה-ביורה הדין ובין ,הנאה לו כשיש דאיירי ,מירתת דהגוי חיים - באורח המפורש הדין בין
 דף ם"סת ספרי קובץ, שאמר ברוך – תפילין תקון, סולת מנחת (מזה זה יפרדו ואיך מ"ההגה מדברי להם אחד דמקור כיון, הנאה

  .)ח"כ
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  35  #בולעטין -קול קורא 
 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 אבחודש 

כהלכתו הקלף  
 ריוח לו כשיש אבל - לאיחלופי חיישינן הנאה לו כשאין גם טרחא דליכא היכא

 לזייף יוכל שלא מעליא סימן וצריך דמירתת בזה סגי לא בדבר
 ג"עפמ. ['וכו דמירתת משום חוששין אין :לשונו וזה) 'י סעיף ב"ל סימן( תורה דעת – חיים באורח

 סימן יעקב חק עיין, לאיחלופי שינןחיי דלא לן קיימא נהנה לא דאם, שכתוב מה ב"י קטן סעיף סוף א"בא
 בכך טובה הישראל לו שיחזיק ם"העכו דכוונת לחשוש דיש וכתב גוונא בכהאי שדן [בזה ד"סוסק ח"תמ
 ].שם עיין

 שיהיו התפילין ברצועות להקפיד שלא נהגו מקומות בקצת כי להודיע יש
 והטור, ש"הרא, ג"סמ, התרומה, ם"הרמב כנגד וזהו, לשמו מעובד מעור
 ב"ל' בסי ל"ז הרב שכתב כמו מעובד שלהן העור' שיהי שצריך כתבו כולם

 המקומות ברוב קדושים ישראל נהגו וכן ג"ול
 בני אותם קדושה לשם העורות עבוד בענין והנה :לשונו וזה) 'ג פרק ם"סת הלכות( זכרון זכרון ספרב
 העבוד בתחילת כן עושין שאינן יש במלאכתו אותו ומסייעין כותי ידי על אותם שמעבדים אדם

 הוא הפשוט והדין, נעשה כבר העבוד שעיקר אחר בסופו כמעט אלא הסיד בתוך אותן כשמשימין
 .העבוד בתחילת כן כשיאמר אם כי מועיל אינו המעבד בישראל ואפילו בתחילה שיהא שצריך

 אלא הגמור הדין כפי העורות מסמנין אינן עצמן את להטריח שלא האמנם בזה שנזהרין ויש
 זה לדבר ואין, סימן עוד צריך ואין בזה די שיש ואומרים ידוע ממנין, מהם שתים או' א גומא ממלאין
 לחוש שאין לומר לנו ודי, נותנו הדעת אין גם, בספרים כתוב נמצא לא כי, עליו לסמוך ואסור עיקר

 בישראל יכיר שמא דמירתת משום המסומנים העורות את ויחליף, החותמות את יזייף שהכותי
 כי להודיע יש העבוד מדבר עצמנו שנעתיק וקודם, כזאת גדולה קולא' עלי להוסיף לא, עין בטביעת
 שהרי הדין כנגד וזהו, לשמו מעובד מעור שיהיו התפילין ברצועות להקפיד שלא נהגו מקומות בקצת
 שלהן ורהע' שיהי שצריך בפשיטות כתבו כולם והטור ל"ז ש"והרא ג"וסמ התרומה וספר ם"הרמב
 .המקומות ברוב קדושים ישראל נהגו וכן ג"ל בסימן פסק וכן ב"ל בסימן ל"ז הרב שכתב כמו מעובד

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד 
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  36  #בולעטין -קול קורא 
 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 
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  37  #בולעטין -קול קורא 
 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 תשריחודש 

כהלכתו הקלף  
 אם - לשמו מעובד שיהיה וצריך, בסיד או בעפצים מעובד ותלהי הקלף צריך

 פסול ם"להרמב, ישראל אינו ידי על עיבדו
 להיות הקלף צריך :לשונו וזה' ח סעיף ב"ל סימן  תפילין הלכות חיים באורח
 בשפתיו להוציא טוב .לשמו מעובד שיהיה וצריך, בסיד או בעפצים מעובד
 עיבדה אם אבל, תורה ספר לשם או ליןתפי לשם מעבדו שהוא העיבוד בתחילת

 .פסול מזוזה לשם

 אמר אפילו, אפסול ם"להרמב, ישראל אינו ידי על עיבדו אם :'ט סעיף שם
 הגה(, וסייעו גביו על עומד ישראל אם כשר ש"ולהרא, לשמו לעבד ישראל' לי

 ). בעבודה קצת

 שנקל פי על אף אותיות כעין במרצע הנקבים כשמסמנין: לשונו וזה 'י סעיף שם
 בטביעות ישראל יכיר פן יהודי האינו דמרתת משום חוששין אין, לזייף יהודי לאינו
 .עין

 פרי עיין. ['וכו דמירתת משום חוששין אין :לשונו וזה' י סעיף שם תורה בדעת
 ):ב"י קטן סעיף סוף (אברהם באשל מגדים

 ח"תמ סימן יעקב חק עיין. לאיחלופי חיישינן דלא לן קיימא נהנה לא דאם שכתב מה
 לו שיחזיק ם"העכו דכוונת לחשוש דיש, וכתב, גוונא בכהאי שדן [בזה ד"סוסק

 .]שם עיין בכך טובה הישראל

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד 
                                                 

 א"י הלכה מתפילין א"ע שם קובץ עיין, פסול ם"להרמב, ישראל אינו ידי על עיבדו אם: 'ט קטן סעיף תורה בדעת) א
' דנפשי אדעתא ם"דעכו ,גוונא כהאי גט לגבי שכתב [ג"קכ סימן העזר אבן יוסף מהבית והביא, ]פסול [דאיוו הוי אי

 לשם רק לשמה בעינן לא דהתם, ספק הוי בגט דדוקא] שם בקובץ [והוכיח, ]שם עיין לשמה עשאו לא ושמא, קעביד
    .פסול ודאי הוי, ממש לשמה דבעינן מצות בשאר כן שאין מה, והאשה הבעל
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  38  #בולעטין -קול קורא 
 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 חשוןחודש 

כהלכתו הקלף  
 שהם אומרים יש לשמה שיעבדם לנכרי אמר ולא לשמה לסיד ישראל הכניסם
, לשמה אותם שיעבד לנכרי לומר גם צריך שהישראל אומרים ויש - פסולים

 פסול זה הרי לאו ואם
 :לשונו וזה, ו"סעיף ט' א סימן' א פרק  ישראל מלאכת – ם"סת אוצר בספר

 ,ישראל ידי על רק לכתחילה לעבדו לדקדק ראוי, העיבוד קדושת מבחינת
 ידי על לעבדם לכתחילה שמותר אומרים ויש. יפה יותר מעבדו הנכרי אם אפילו
 גמר קודם הוציאן הישראל, לסיד העורות את שם שהנכרי לאחר ואם. נכרים
 .המקיל ביד למחות אין בעצמו וגמרן לשמה לסיד והכניסן וחזר עיבודן

 לעבדם שמצום בעת וישמעו יעמדו הפועלים גם, פועלים לנכרי יש ואם... 
 הכניסם )'ו' ה' ג, שמים מלאכת( לסיד שמכניסם בזמן להיות צריך זה וצווי, לשמה
 כשרים שהם אומרים יש לשמה שיעבדם לנכרי אמר ולא לשמה לסיד ישראל

 משמע( פסולים שהם אומרים ויש, )א"רע דעה יורה יוסף מהבית משמע כן(

 ).א"רע סימן עהד יורה יעקב קול( לדבריו לחוש ויש, )שם ח"מהב

 לגמור הנכרי יכול, לשמה הסיד לתוך העורות את הישראל שם: 'כ סעיף שם
 שהישראל אומרים ויש, בעבודה לעזור עוד צריך הישראל ואין, עבודתם
 משמע( פסול זה הרי לאו ואם, לשמה אותם שיעבד לנכרי לומר גם צריך

', ז א"רע דעה יורה, לז, לב חיים אורח יעקב קול( לדבריו לחוש ויש, )א"רע דעה יורה ח"מב
 .)'ל, לב ברורה משנה( להקל יש שבדיעבד אומרים ויש, )ח"קע ביהודה נודע

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד  



א 

 ד"בס

  39  #בולעטין -קול קורא 
 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 כסלוחודש 

כהלכתו הקלף  
 נותן ם"שהעכו ממש בהרגע להיות צריך ם"להעכו למהישרא האמירה
 ם"עכו ידי על  כשמעבדין- מהני לא מקודם אמר ואם הסיד לתוך העורות
 מבפנים הראש על האותיות בחריצת לכתחילה העורות לסמן יש
 הא :לשונו וזה' ב אות' ח סעיף הסופר קסת – הלכות ליקוטי בספר
 מעבד אינו אם לואפי היינו ישראל ידי על לכתחילה דבעינן
 .ם"עכו כמו ביופי

 ם"ועכו לשמה הסיד בתוך מניחו הישראל אם: 'ה סעיף שם עוד
 .בדיעבד כשר כלל אליו אמירה בלי גמרו

 להיות צריך ם"להעכו מהישראל האמירה: 'ו אות שם עוד
 אמר ואם הסיד לתוך העורות נותן ם"שהעכו ממש בהרגע
 ).מגדים ופרי ביהודה נודע( ,מהני לא מקודם

 העיבוד בשעת בפירוש אומר ם"עכו אם אפילו: 'ח אות שם עוד
 גידולי (.ההלכה וכן, אחרונים להרבה מהני לא לשמה עושה שהוא
 ).א"רע סימן ד"י הקדש

 לכתחילה העורות לסמן יש ם"עכו ידי על כשמעבדין: 'ו סעיף סכום
 במרצע יסמן שייך אינו זה ואם מבפנים הראש על האותיות בחריצת
 .מהני לא סתם נקבים אבל, אותיות כמין נקבים

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד  



א 

 ד"בס

  40  #בולעטין -קול קורא 
 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 טבתחודש 

כהלכתו הקלף  
 ,בדיעבד אפילו פסול לשמן עיבוד בלא
 ברכה בלא יניחם גוונא כהי ותפילין בברכה

 מעור הקלף' יהי :לשונו וזה ב"י סעיף ב"ל סימן יםיהח באור
 הוטריפ המנבל ואפילו אהטהורים עוף או' חי או בהמה
 למען דכתיב םהטמאי ועוף' יח בהמה מעור לא אבל םשלה
 הדג מעור ולא פיךל המותר מיןמ בפיך' ה תורת' תהי

 .יהזוהמ דנפיש מפני טהור הוא אפילו

 סימן שם ייםח אורח השלחן ומטעמי עולם פתחי בספר
 תפילין תורה בספר לשמה ועיבוד :לשונו וזה א"י אות ב"ל

 פסול לשמן עיבוד בלא .)אברהם שלא( ,דרבנן הוא ומזוזות
 שאין בזו בצבור יקראו אחרת תורה ספר ובאין ,בדיעבד אפילו
 יניחם גוונא כהי ותפילין בברכה לכאורה ומשמע ,לשמן מעובד
 .)זהב שבצותמ( ,ברכה בלא

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד  
                                                 

 שאינם אותם בפירוש כתובים שהשמות דוקא, טמאה ז"ט אות היטב רבבא ,וריםטהה )א
 ס"הש ספרי הדין והוא ,לכתוב דשרי לומר יש השם לסימן ברמז רק אם אבל נמחקים

 .שרי גוונא כהאי והפוסקים



א 

 ד"בס

  41  #בולעטין -קול קורא 
 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 שבטחודש 

  כהלכתו הקלף
  עמויאמר גם הנכרי

 כשגוי:  לשונו וזה, )י סעיף' ג סימן (סופרים קול בספר
 הנכרי גם יאמר לשמה לעבדם לו אומר וישראל מעבדם

 .עמו

 וזה, )י סעיף' ב סימן( הסופר לשכת – הסופר קסת בספר
 :  לשונו

 דהא ש"להרא' לי דסבירא לי נראה דעתי עניות ולפי
 המתחיל כשזה רק זהו לשמה העיבוד בתחלת דסגי

 בתר העבודות דכל אמרינן בזה העיבוד כל גמר העיבוד
 על עושה שהיא העבודות וכל, גרירי הראשונה העבודה

 עשה אחד אם אבל, עושה הוא הראשונה העבודה דעת
 וגמר אחר אדם בא כך ואחר לשמה אחת עבודה תחלה
 דבתר אמרינן לא גוונא בכהאי, בסתם העבודות שאר

 .לכאן באו דשותח דפנים גרירי הראשונה העבודה
 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד  
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THE IMPORTANCE OF THE 
MITZVAH OF TEFILLIN 

 

Tefillin are Israel's strength. It is written (Deut. 28:10), 

"And the peoples of the earth shall see that G-d's Name is 

called upon you, and they shall be awed by you." This 

refers to the Tefillin 

(Talmud Berachot 6a) 
 

ALL THAT FOLLOWS ABOUT THE GREAT MITZVAH OF 
TEFILLIN APPLIES ONLY IF WE WEAR KOSHER TEFILLIN. IF 
WE ARE LAX ABOUT THIS, AND WE USE NON KOSHER 
TEFILLIN, THEN WE ARE NOT ONLY NOT ACCOMPLISHING A 
GREAT MITZVAH BUT WE ARE ALSO TRANSGRESSING BY 
SAYING BLESSINGS IN VAIN. SO PLEASE BE CAREFUL AND 
DILIGENT IN PROCURING FOR YOURSELF KOSHER 
TEFILLIN 

 

THE TEFILLIN OF ALL THE JEWISH PEOPLE 
1) Rabbi Nachman of Breslov once heard that the saintly Rabbi Levi Yitzchok of Berdichov was 
forced to wander about. He called his scribe and asked him to examine his Tefillin. He explained 
that a Tzadik like Rabbi Levi Yitzchok is the glory of his generation, and as such, is the Tefillin of 
the entire Jewish people. If a defect in our people's Tefillin forces him to so wander, all Tefillin 
must be examined for a blemish. Yemey Moharnat 28b  

2) G-d desires that we wear Tefillin. Therefore, when we wear them, we are enveloped by His 
desire. This is true of all other Mitzvot as well. Lekutey Moharan 34:4  

3) Tefillin can help a man master the perfection of speech. Ibid. 38:1  

4) Tefillin can bring a person to Truth. Ibid. 47  

5) The light of Tefillin illuminates the holiness of the Land of Israel. Ibid.  



                             THE IMPORTANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN                             2 

TEFILLIN HELP US RECOGNIZE THE TRUTH 
6) Every day, G-d grants us signs, showing us the way of truth. Through Tefillin you can attain 
the wisdom to recognize these signs.                                               Ibid. 54:3  

7) When you overcome evil desires, you break the seat of the Evil One. You are then worthy of 
the holy seal of Tefillin and the deep insight they provide. Lekutey Moharan Tanina 5:7  

8) G-d's providence is revealed through Tefillin. Ibid. 40  

 

WISDOM AND THE FEAR OF G-D 

9) The boxes of Tefillin represent wisdom, and the straps, the fear of G-d. You can only bind 
yourself to wisdom through the fear of G-d. Ibid. 77  

10) A man who washes his hands, puts on Tefillin, says the Sh'ma and prays is considered to 
have built an altar and offered sacrifice. He is also said to have truly accepted upon himself the 
yoke of heaven. (Berachot 14b, 15a) 

11) Rabbi Jeremiah saw that Rabbi Zera was very jubilant. He asked, "is it not written (Prov. 
14:23), 'in seriousness there is profit?"' Rabbi Zera answered, "I rejoice for I have worn Tefillin 
today."  (Berachos 30b)  

12) It is told that the saintly Rabbi Levi Yitzchok of Berdichov once saw a simple Jew drop his 
Tefillin. The man gently lifted them up and lovingly kissed them. The Rabbi then raised his 
hands and said, "Lord of the universe: The Jewish people are Your Tefillin. You have dropped 
them and let them lie on the ground for more than two thousand years, trampled by their 
enemies. Why do You not pick them up? Why do You not do as much as the most simple Jew? 
Why?"  

13) It is told in the name of the blessed Baal Shem Tov that the Mitzvah of Tefillin is so holy it 
can bring man to a yearning that will make him depart this world. He must therefore bind them 
with straps, holding body and soul together. Sefer Baal Shem Tov, VeEsChanan 83  

 

HAPPY IS THE MAN WHO WEARS TEFILLIN 

14) Happy is the man who wears Tefillin and fathoms their mystery. Zohar 1:129a  

15) When a man wears Tefillin and Tzitzit, he enters a realm where the Holy One Himself 
surrounds him with the mystery of the Highest Faith. Ibid. 1: 140b 
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16) When a man places Tefillin on his arm, he should stretch out his hand as if to draw in the 
Community of Israel and embrace it with his right arm. Thus, it is written (Cant. 2:6), "Let His left 
hand be under my head, and His right arm embrace me." Ibid. 3:55a  

17) The man who wears Tefillin is crowned as on high. He enters the perfection of Unity, and so 
resembles his Creator. Ibid. 3:81a  

 

HE WHO WEARS TEFILLIN IS CONSIDERED A KING 

18) He who wears Tefillin is called a king on earth, even as G-d is called a King in heaven.          
Ibid. 3:169b 

19) Every single Jew is surrounded by seven Mitzvot. He has Tefillin on his arm and head, a 
Mezuzah on his door, and four Tzitzit on his garment. Thus, King David said (Psalm 119:164), "I 
will praise You each day with seven."    Tosefta, Berachos 6:31  

20) A man must constantly touch his Tefillin and not take his mind from them.     Shabbat 12a  

21) One should be as dedicated in wearing Tefillin as Elisha, the Master of Wings. Once the 
government issued a decree that anyone wearing Tefillin should be put to death. Elisha defied 
the decree and publicly wore Tefillin. He was caught by one of the king's agents and captured. 
They asked him, "What is in your hand." Concealing his Tefillin, he replied, "A dove's wing." 
When they forced open his hand, they indeed found the wing of a dove in place of his Tefillin. 
From then on, he was called Elisha, the Master of Wings.    Ibid. 49a  

 

MANY JEWS RISKED THEIR LIVES ONLY TO WEAR TEFILLIN 

22) Many Jews risked their lives in order to wear Tefillin. Ibid. 130a  

23) It is written (Eccl. 9:8), "Let your garments always be white, and let your head never lack 
oil." This speaks of the Tzitzis and Tefillin. Ibid. 153a  

24) Man always needs a sign of his bond with G-d. The Shabbat itself is such a sign, but on 
weekdays, this sign is Tefillin.  Eruvin 96a  

 

THE ONE WHO DOESN’T WEAR TEFILLIN IS BANNED BY G-D 

25) One who does not wear Tefillin is counted among those banned by G-d.       Pesachim 113b  

26) Who is a sinner with his body? One who never wears Tefillin. (Rosh HaShanah) 17a  

27) The students asked Rabbi Ada ben Ahavah, "Why were you worthy of such long life?" He 
replied, "One reason is because I always wore Tefillin."   (Taanit 20b)  
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28) Abraham told the King of Sodom (Gen. 14:23), "I will not even take a thread or a shoe 
strap." Because of this, G-d gave Abraham's children the threads of Tzitzit and the straps of 
Tefillin. Sotah 44b  

 

THE MITZVAH OF TEFILLIN INCLUDE ALL OTHER MITZVOT 

29) The Mitzvah of Tefillin encompasses all others. Kidushin 35a  

30) A man wearing Tefillin on his arm and head, Tzitzit on his garment, and a Mezuzah on his 
doorpost, is certain not to sin. Ibid.  

31) One who does not wear Tefillin violates eight commandments.    ibid 44a  

32) He who wears Tefillin is worthy of long life. ibid 

33) It is written (Cant. 2:6), "Let His left hand be under my head, and His right hand embrace 
me." G-d thus embraces man who wears Tefillin. Shir HaShirim Rabbah 2:1 7  

34) It is written (ibid. 4:1), "Behold you are beautiful My love." The beauty of Israel before G-d is 
Tefillin. Ibid. 4:1  

35) It is written (Ibid. 8:6), "Set Me for a seal on your heart, as a seal on your arm." The Tefillin 
are this seal of G-d. Ibid. 8:4  

36) It is written (Ex. 14:29), "And the waters were a wall to their right and to their left." The 
Mezuzah forms a wall to Israel's right, and the Tefillin to their left. Mechilta  

37) Wearing Tefillin is like reading the Torah. Pesikta Zutrasa, Shmos 13  

 

WEARING TEFILLIN IS CONSIDERED AS 
STUDYING THE TORAH ALL DAY 

38) The Jewish people said to G-d, "We would like to immerse ourselves in the Torah day and 
night, but do not have the time." G-d replied, "Keep the Mitzvah of Tefillin, and I will count it as if 
you spent all your time with My Torah." (Midrash Tehillim 1)  

39) The wicked say (Psalms 2:3), "Let us break their bands asunder and cast away their 
thongs." They "break their bands asunder" and abandon the Tefillin on their arms, and "cast 
away their thongs," the Tefillin on their heads. Ibid. 2  

40) The Mashiach will come to give the world Mitzvot such as Tefillin. Ibid. 21  

41) Man is bound to the Mother of Israel with two signs, the Tefillin and the Covenant of 
Abraham. Tikuney Zohar 7a  
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42) When a man wears Tefillin, a voice proclaims to all the angels of the Chariot who watch 
over prayer, "Give honor to the image of the King, the man who wears Tefillin." Ibid. 55 (124a)  

43) A man wearing Tefillin is enveloped by the supernal Mind, and the Divine Presence does 
not depart from him. Ibid. 69 (159a)  

44) When a man wakes up in the morning and binds himself with the holy mark of Tefillin, four 
angels greet him as he leaves his door. Zohar Chadash, Terumah 4 lb  

 

TEFILLIN ARE LIKE CHAINS BINDING THE EVIL INCLINATION 

45) The Tefillin straps are like chains binding the Evil One. Tikuney Zohar Chadash 101 b  

46) There was a pious man who was very careful about always wearing Tefillin. When he died, 
the angels on high eulogized him with the verse (Deut. 33:21), "He kept G-d's righteousness”  

47) G-d so loved Israel that He surrounded them with Mitzvot: Tefillin on the arm and head, 
Tzitzit on their garment, and a Mezuzah on their door. Menachot 43b  



א 

 ד"בס

  43  #בולעטין -קול קורא 
 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 ניסןחודש 

  כהלכתו הקלף
 ולא בעבוד עורות ישראל נותן אם משמע ח"מב מקום מכל

 לדבריו לחוש ויש ,אסור כלום לנכרי אמר
 לנכרי שיאמר וצריך: לשונו וזה', י סעיף שם יעקב קול, א"ער סימן דעה ביורה

 לו שאומר מה מהני ולא, הסיד לתוך העורות את נותן שהוא ברגע סמוך לשמו שיעבדנו
 לעמוד ההם הפועלים צריכים כן גם אזי, נכרים כן גם פועלים לנכרי יש ואם, לכן קודם
 אות' ב סימן הסופר קסת ו"ה אות' ג כלל שמים מלאכת לשמן לעבדן מצוה כשהוא שם
 לשמה הסיד לתוך בתחלה ישראל מניח אם משמע יוסף בית מרן דמדברי גב על ואף: 'ה

 משמע ח"מב מקום מכל לשמה מעובדן הוי הנכרי מעבדן כך ואחר כלום לנכרי אמר ולא
 ג"פרמ עיין לדבריו לחוש ויש אסור כלום לנכרי אמר ולא בעבוד עורות ישראל נותן אם
 .א"י אות ב"ל סימן א"א

 הקלף זה ידי ועל לבן בצבע אותו מושחין עיבוד אחר קלף: לשונו וזה, יג סעיף שם
 להתנאות מצוה יש ואדרבא, דבוק שהוא מאחר הצבע דמפסיק מטעם לפסול אין חלק

' ו אות י"הברכ דבריו והובא, ג"ל סימן ג"ח א"פמ הרב, ואנוהו לי-א זה לדייק במצות
 בזה מאד ליזהר צריך ז"הנ בצבע כך שנהגו מקום אמנם', ס אות דעה יורה חלק ל"זכ

 ידי על כן לא שאם, הקלף גבי על ממשות בו' יהי שלא הרבה דק הלבן הצבע' שיהי
 ברכה' ויהי, ותפסל באותיות פרודים' ויהי, ז"הנ הצבע מן יקפוץ והפתיחה הגלילה
 מן הדיו שקפץ פעמים כמה ראינו ואנחנו, המצוה מקיימין שאין ועוד, ושלום חס לבטלה

 הצבע במלאכת העוסק' ה לדבר וחרד הירא כל כן ועל ופסולים פרודים והיו האותיות
 לוםוש חס הרבים את מחטיא' יהי לבל תמיד עיניו לנגד' ה יראת שישים צריך הנזכר
 ואחר עב או רע' יהי שלא הצבע בעשיית זה על מאד וישגיח לבטלה ובברכה המצוה בביטול

 על מוטל החיוב ויוקר ופירודים פסולים' ויהי האותיות מן דיו שיקפוץ יגרום כך
 .טוב ברכת תבא ועליהם זה על להשגיח ומקום מקום שבכל דין הבית

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד  



א 

 ד"בס

  44  #בולעטין -קול קורא 
 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  



א 

 ד"בס

  45  #בולעטין -קול קורא 
 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 סיוןחודש 

  כהלכתו הקלף

, פסול ם"להרמב נכרי עבדו אם
 לשמו לעבד ישראל' לי אמר אפילו

 אנכרי עבדו  אם:לשונו וזה 'ט סעיף ב"ל סימן הלכות חיים באורח
 כשר ש"ולהרא, לשמו לעבד ישראל' לי אמר אפילו, פסול ם"להרמב

, ש"הרא בשם יוסף בית) בעבודה קצת הגה(, וסייעו עומד ישראל אם
 ).ב יףסע א"י סימן (לעיל ועיין). נוהגין וכן

 וזה) יח קטן סעיף ב"ל סימן (הלכות חיים אורח רבה באליהו
 את להטריח רוצים שאינם אותם מקום ומכל' וכו חוששין אין :לשונו
 גומא ממלאין אלא, הגמור הדין כפי העורות מסמנים אינם עצמם
 עושין הם יפה לא, בזה שדי ואומרים, ידוע ממנין שתים או אחד

 כתב ש"ב ובספר ט"נ דף הזכרונות וספר, זה על לסמוך ואסור
 .א"מ. במרצע יסמן ולא בפנים בראש שיכתוב

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד  
                                                 

 עומד ישראל אם כשר ש"ולהרא. 'וכו נכרי עבדו אם) לז קטן סעיף יעקב בקול) א
 ואין לתקנו להוציאו בלבדו הנכרי את מניח, לשמו הסיד לתוך נותנו הישראל ואם', וכו

, ב"י אות ז"ר, א"י אות ב"ה, ז"י אות ר"א, ג"י טןק יףסע אברהם מגן(, עוד לסייעו צריך
 .)דיו אות א"ער סימן דעה ליורה בדברינו ועיין



א 

 ד"בס

  46  #בולעטין -קול קורא 
 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 תמוזחודש 

  כהלכתו הקלף
 על עומד בישראל להמתירין אף

 שאין במקום אלא אינו גביו
 מצוים ישראל עבדנים

 ידענא לא :'ה קטן סעיף ב"ל סימן לדוד תהלה בספר
, לברכה זכרונם ערוך-השולחן בעלי השמענו לא מדוע
 אלא אינו גביו על עומד בישראל להמתירין דאף

 הבית ולדעת. מצוים ישראל עבדנים שאין במקום
 בתוך להניח לישראל מניח הנכרי שאין דוקא יוסף
 שאין דמקום הא כתב לברכה זכרונו והרב, הסיד

 יוסף הבית דעת והשמיט, מצוים ישראלים עבדנים
 .יוסף כהבית לעשות יש ובודאי

 להצלת כשרות תפילין ומזוזותוועד  
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THE IMPORTANCE OF KOSHER MEZUZOT 
1 A CALL TO TESHUVA 

 In recent years, many tragedies, both spiritual and physical, have befallen the Jewish 
people. Many Torah scrolls, as well as hundreds of pairs of Tefillin, have been stolen or 
burned at a loss of thousands of dollars. Numerous synagogues, yeshivos and botei 
midroshim, where the sounds of Torah and Tefiloh were heard for years, have been 
abandoned and destroyed. Jews, who believe in divine providence, surely realize that 
this does not come about by chance. The Rambam in Mishneh Torah states that if Jews 
believe that misfortune comes upon them by chance, Hashem will increase their 
suffering so much more so. It is, therefore, evident from the Rambam's words that when 
such tragedies occur, it is incumbent upon us to seek out their causes and rectify them 
to the best of our abilities.  

 

2 THE APPROACH TO TESHUVA  

Teshuva, repentance, is achieved by an intense effort to effect a change for the better 
in the service of Hashem. Our holy seforim have given us detailed prescriptions to assist 
us to accomplish our goal. Of outmost importance in this "Teshuva process" is fasting. 
The abstention from food and drink for an entire day has always been imposed by our 
Rabbis in reaction to the tragic misfortune of the defilement of Torah scrolls, Tefillin and 
Mezuzot. The following is a description of the conduct defined by our sages in such 
circumstances.  

 

3 THE PUBLIC FAST.  
As a result of such degradations of sacred objects (as mentioned above) a public fast 

day is proclaimed. The Beis Din (rabbinical court) together with the elders of the 
community gather with the entire Jewish populace in the main Beis Hamedrash of their 
town. The Beis Din and the elders then set about examining and inquiring into the 
existing conditions that could have caused so unfortunate an occurrence to take place. 
The Beis Din will then establish various safeguards and precautions to ensure stricter 
halachic observance in the future. Following this, the leaders of the community will then 
preach to the community, exhorting them to serve Hashem with true devotion and 
castigating those guilty of dishonesty, stealing, and improper conduct with their fellow 
Jews. Such individuals are publicly scolded and separated from the midst of the 
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congregation. This is the procedure for the first half of the public fast day. The second 
half of the day is spent in prayer, reading appropriate portions from the Torah, and soul-
searching repentance, and concluding with Viduy-the confession of sins. From these 
words of our holy sages much can be learned: 1. The fast, albeit important, is only a 
secondary feature of the day. 2. The main thrust of the day is for the Jewish community 
to repent with a remorseful heart for misdeeds of the past, and an acceptance to be 
better in the future. 3. Another central factor is the involvement of the town's leaders to 
locate and rectify the religious laxities that prevail in the town that may have been the 
cause of the tragic occurrences. 4. According to the Rambam, the sins of stealing, 
dishonesty, and improper conduct between fellow Jews, are as severe as all other sins 
combined in regards to bringing such misfortune upon Jews. Dear Reader, please realize 
that by fasting alone we are far from fulfilling our obligations on such a day. According to 
great Torah luminaries, such as the Rambam, the Tur, etc. the fast is of secondary 
importance in respect to the self examination and soul-searching that is required of us in 
such a time. Therefore, it is incumbent upon every individual, without fail, to consider 
and understand why Hashem has sent such tragedy and misfortune upon us, our holy 
places, and holy objects in recent years. We must also try to rectify our own homes as 
far as possible. For example, our tefillin and Mezuzot must be submitted for examination 
at the prescribed intervals, and we dare not be lax or procrastinating in this respect. The 
Torah scrolls (which are extremely vulnerable to decay) must be examined regularly and 
other daily halachic requirements, such as kashruth, tzeniyus, chinuch, tzitzis, taharas 
hamispacha, etc. must be carefully regulated. The following is the advice given by Rav 
Yehuda Greenwald z.l. who was Rov in the town of Satmar which he gave when two 
Torah scrolls and other holy objects were burned in the town of Tshand in the year 5671.  

 

4 When Torah scrolls are burned  

In the responsa Zichron Yehuda, Rav Yehuda Greenwald of Satmar prescribed the 
following redress when two Torah scrolls and other religious objects were burned. 1. The 
congregation should be warned to give more honor to the Torah and to refrain from 
talking during the reading of the Torah. 2. Every Friday, the Torah reader should read 
through the portion to be read the following day in the Torah scroll to ensure that all 
letters are still intact. 3. A Sofer (scribe) should be engaged by the community to 
examine the Mezuzot in every home, and if possible, all Tefillin.  
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5 Unfit Sifrei Torah  

It is, unfortunately a pitiful shame to say that a great many of our synagogues have 
"Posul" (halachically unfit) Torah scrolls and even those Torahs that can be deemed 
halachically kosher are only minimally so. Indeed, this may very well be the cause that so 
many Torah scrolls are burned and stolen. (This is evident from the responsa quoted 
above.) Therefore, I make this plea to all Rabbis, Gaboim, Shamoshim and communal 
leaders, whose responsibility it is to ensure their congregations of kosher Torah scrolls, 
to have their Torah scrolls submitted to examination by a qualified, G-d fearing sofer.  

 

Note! It is possible that the examination of the Torah scrolls may be held up due to the 
large monetary expense involved. Therefore, it is a good idea to collect monies from the 
congregants especially for this cause. They will gladly contribute, since it is they who 
have the most to gain, since they will thus be saved from making blessings in vain, etc.  

 

6 A Plea to the Community. 

Each and every individual called up to the reading of the Torah, who notices the 
slightest irregularity in the written letters and words of the Torah, is obligated according 
to halacha to inform the Rov and other congregational leaders of this fact. For example, if 
a letter has begun to fade, and the blackness of the ink has begun to lighten, the Torah 
scroll becomes "Posul". If letters are touching one another, or if they were not originally 
formed correctly the Torah is likewise posul, and should one see this, he must inform the 
Rov of this.  

 

7 Forty Thousand Jews Wore Posul Tefillin for Years!  
The responsa Rav Pealim describes the tragedy of how the entire city of Bagdad, Iraq 

(c l870), a city of forty thousand observant Jews wore posul Tefillin for many years. The 
Tefillin were not perfectly square as directed by Halacha, therefore, making them ritually 
unfit. A visitor from another country noticed this and brought it immediately to the 
attention of the Rov of the city, Rav Joseph Chayim o.b.m. the "Ben Ish Chay". The Rov, 
a holy gaon and tzaddik acted to correct the situation at once. Dear Reader, please see 
how the neglect of one of the smallest of details of tefillin can cause so great a stumbling 
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block. Unfortunately, our generation is no better, and the michsholim (stumbling blocks) 
still abound. The following is a list of problems which frequently occur in the "Batim" - 
the cases of tefillin, and the solutions to prevent and correct such instances.  

1. Problem: Tefillin are oft-times found not to be perfectly square as directed by 
halacha. Solution: Measure the "Batim" with a ruler marked in millimeters or with a paper 
as described by the Mishne Brura (Hilchos Tefillin, 32)  

2. Problem: The threads with which the seams of the Batim are sewn must also be 
square but frequently are not. Solution: Same as solution 1 [The Chaye Adom states that 
this happens even amongst the best Sofrim].  

3. Problem: The bottom layer or brim of the tefillin must also be square, but frequently 
is not. Solution: The same as solution 1  

4. Problem: Although tefillin were perfectly square when they were new, through use 
and mishandling they may become deformed slightly. Should this occur, it must be 
corrected immediately. 

 5. Problem: Many times, new "Batim" are not formed perfectly square, so the sofer 
will apply a type of plaster to make up the difference. (Nodeh Beyehuda, I - Chaye Odom 
14,2.) Solution: To ensure yourself of a truly kosher pair of tefillin, purchase "white" 
batim, meaning that they have not as yet been dyed black. Then have them dyed black 
and have the parchments inserted.  

6. Problem: A common occurrence is that the tefillin worn on the head is not engraved 
properly, thus rendering it posul. According to halacha, the tefillin of the head must be 
clearly discernable from that of the arm. This is accomplished by the engravings made 
on the case of the head-tefillin. Solution: The solution to this problem as well as to the 
hundreds of other halachic questions pertaining to tefillin is to purchase them as 
described in solution 5 and to deal on* with a qualified, G-d fearing sofer.  

 

8  Dishonest Sofrim  

The Chasam Sofer o.b.m. wrote (part 6, 63) that many dishonest Sofrim exist, who 
mislead an unsuspecting public. "There are hundreds of Orthodox Jews who have never 
worn kosher Tefillin, and the Rabbonim disregard the obligation upon them to inform 
their congregation of this fact." The Keses HaSofer (Rav Shlomo Ganzfried) writes 
similarly in the name of the Mishnas Chachomim. The Chaye Odom writes that the 
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majority of sofrim in his time were not Torah scholars and many were not even G-d 
fearing. "Their actions disqualify them and their work. Any blessing said upon their 
Torahs or Tefillin is a blessing in vain. If this was the case back then, what can we say 
today?!  

 

9  JEWS ARE WEARING PAPER TEFILLIN  

It is a shame to say that there are currently many Jews who are wearing Tefillin made 
with PLASTIC BATIM and PAPER SCROLLS (instead of parchment as directed by 
halacha). Extreme care must be taken when purchasing Tefillin to acquire them only from 
observant, G-d fearing merchants and sofrim.  

 

10  BAR MITZVAH "SETS".  
I once happened to be in a Hebrew book store when a man came in and asked for a 

"bar mitzvah set". The shopkeeper asked him how much he was interested in spending, 
and he replied he would spend up to twenty-five dollars. Just imagine what that "set" 
was worth (from a halachic standpoint)! The batim were plastic, and the scrolls were 
paper! The Talit was some kind of multi-colored scarf with nylon strings hanging from its 
corners! This "set" contained three potential blessings made in vain with each use, and 
worse yet, the inability ever to fulfill the mitzvah of Tallit and tefillin. Anyone involved in 
the manufacture of tefillin can testify that even for $35.00 to $40.00 it is impossible to 
produce a KOSHER pair of tefillin. The community at large are ignorant of these facts, 
and the rabbis are not committed enough to effect a change for the better in this area.  

 

11 A Call to Roshei Yeshiva and Deans of Yeshivos.  
Unfortunately, new obstacles present themselves everyday, and, simultaneously, 

ignorance in this field is running rampant. Consequently, more and more invalid tefillin 
and Mezuzot are being distributed, It is, therefore, incumbent upon every ben Torah to do 
all in his power to eradicate this terrible practice and guard himself and his home against 
this in the future. One solution would be for the yeshivos to teach a course in the 
Halachos of Sifrei Torah, Mezuzot, and tefillin consisting of Tractate Menochos, Shulchan 
Oruch and Tur Orach Chayim- chap 32-,7. The forming of the letters should also be 
taught by a qualified G-d fearing sofer, so that a ben Torah who purchases tefillin or 
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Mezuzot should be able to determine their validity for himself. Another praiseworthy 
practice is for each synagogue and beis medrash to engage a sofer to come at appointed 
times and examine the congregants' tefillin and Mezuzot. The cost should be shared by 
the congregants or be covered by the congregation.  

 

12 BLESSING THROUGH KOSHER TEFILLIN  

Recently a story circulated, that an observant Jew who had been childless for many 
years was blessed with a child. One day, when he submitted his tefillin for examination, 
the sofer was startled to find the word "your children" entirely missing from the 
parchment scroll within his tefillin. He promptly bought new kosher tefillin and a year 
later was blessed with a child.  

 

13 A TERRIBLE TRAGEDY FROM NOT EXAMINING MEZUZOT  

A disturbing story was heard recently in Israel about a young child who was taken ill. 

A friend of the child's father advised him to examine his Mezuzot, as this is a well-known 

Chasidic custom. The child's father scoffed at this and said that all the child needed was 

to see a good doctor and nothing more. A short while later the child, unfortunately, 

passed away. During the week of mourning the father's friend took down the Mezuzot in 

the mourners' home. To their shock they found the world "your children" had faded from 

the parchment!  

 

14 THE EFFECT OF TEFILLIN AND MEZUZOT  

In Bnei Brak, Israel lived a Jew who suffered from heart troubles. He was advised by 
his Rebbe to examine his tefillin and Mezuzot. To his shock and dismay, he discovered 
that one of his Mezuzot did not contain the word "thy heart". He replaced all his Mezuzot 
with new kosher ones and was blessed with a full recovery. Here are a few more 
instances where words in Mezuzot and tefillin can have a direct effect upon 'the lives of 
their owners. One whose business has failed should check the word your possessions". 
One who suffers from insomnia should check "your lying down". One who has problems 
with children should check “to lengthen your days and the days of your children". One 
who has problems earning a livelihood should look at  "that you may gather your grain". 
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One who suffers stomach disorders should check “thou shall eat and be satisfied". One 
whose child suffers learning disabilities should check "You shall teach your children". 
One who fears from thieves should check “when you dwell at home". One who has had 
an accident should check "when you travel on a journey". One who has doubts in belief 
and trust in Hashem should check, "should your heart be deceived". One who has not 
been blessed with children should check sanctify to me every first-born" or "the days of 
your children". One who does not desire to learn Torah should check “and you shall 
speak of them" meaning the words of Torah. One who suffers pain in his hands should 
check the words "Your hand". One who suffers pain in his eyes should check the words 
"your eyes".  

 MEZUZOT and TEFILLIN must be examined when purchased and at least twice within 
seven years. Many kehilot in Europe enforced a ruling that tefillin and Mezuzot must be 
examined during the month of Elul. Would that we do the same!  

15 THE IMPORTANCE OF KOSHER MEZUZOT 
A CALL TO ALL JEWS 

Recently, there appeared in the orthodox monthly newspaper "The Torah World" an 
announcement concerning the neglect of Mezuzot on summer homes such as hotels, 
bungalows and summer camps. These places usually have Mezuzot which are unfit, have 
become unfit with time, or have none at all. The reasons for this are as follows:      
I.Observant Jews, who are extremely strict about Mezuzot at home, are generally lenient 
when they move into their summer homes. They justify themselves with the reasoning 
that it is just for two months and the Mezuzot that are there will be sufficient.  

2. Even when one is willing to affix new Mezuzot for the summer, he seeks to spend as 
little money as possible and therefore buys Mezuzot that are questionable as to their 
validity.  

3. Many Jews mistakenly think that Mezuzot for summer homes are not all that 
necessary!  

4. Many Jews refrain from affixing kosher Mezuzot from fear of having to leave them at 
the end of the summer, and thus losing the money spent on them.  

 

VACATION HOMES NEED MEZUZOT AS WELL 
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Now, dear readers, let us take a good look at what these summer homes cost. The 
bungalow alone costs nearly one thousand dollars. Moving expenses are one hundred 
fifty to two hundred dollars, while various daily needs and food costs add another three 
hundred dollars to the total. Each child that goes to a summer camp costs his parents 
five hundred dollars. Without including many other expenses which come up, you can 
see how the summer costs thousands of dollars!  

 

WHY IS THERE NEVER MONEY FOR GOOD MEZUZOT? 

Why is it that when it comes to spending a few more dollars for KOSHER MEZUZOT, 
that there is not enough money? Even those who do buy kosher Mezuzot forget that they 
must be examined just as the Mezuzot in their homes. Happily, we can report that many 
Jews have been alerted to these facts, and the situation has improved greatly. The 
Rabbonim have especially realized the gravity of this matter and have exhorted their 
congregations to be more exacting in their observance of this holy and important 
MITZVAH. The results were extremely heartening. Many families, upon arrival at their 
summer homes, began to check their Mezuzot. In one bungalow, the owner opened his 
mezuzah and nearly fainted. On a paper inside the mezuzah case was a picture of a 
monkey! In the same bungalow colony, another mezuzah was found to have the 
"Parshiyos" printed on paper. Still another mezuzah was found to have an empty paper 
within it, and so the entire colony did not have one kosher mezuzah among its thirty 
bungalows!  

 

FOR MANY YEARS OBSERVANT FAMILIES LIVED WITHOUT MEZUZOT 

For many years, truly observant families lived entirely without Mezuzot. In another 
bungalow colony, a father of two children was drowned. In that colony were found many 
empty mezuzah cases, an unfit (posul) mezuzah and even mezuzah cases which 
contained pieces of a Megilat Esther cut into pieces and inserted within them. Therefore, 
we plead with anyone who has not as yet examined his Mezuzot in his summer home 
(and of course in his year- round home) to please have mercy on your children and have 
all Mezuzot examined by a qualified, G-d fearing scribe. Our rabbis of blessed memory 
state (Tractate Shabbat 32b) that through the neglect of the mitzvah of mezuza young 
children are taken away from this life. The mezuzah acts as a guardian for Jews, 
wherever they go. Many tragedies have occurred in recent years with many accidents 
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taking place in the summer months. You have now every chance to spend a few extra 
dollars and protect yourself with truly kosher Mezuzot in your summer homes as well as 
your homes in the city. In this fashion you will be protected at all times and in all places.  

 

THE IMPORTANCE OF KOSHER MEZUZOT  

As a response to our previous bulletin on the extreme importance of kosher Mezuzot it 
appears that the Jewish community has awakened from a deep sleep. What's more, it is 
evident from the responses I have received that many Jews were not even aware that 
Mezuzot require examination at all! Many others did not realize that summer homes 
require kosher Mezuzot as well as their year-round homes. 

 

THE OBLIGATION OF EVERY RABBI TO INSTRUCT HIS 
CONGREGATION TO HAVE KOSHER TEFILLIN MEZUZOT 

 Therefore, it is incumbent upon every rabbi to instruct his congregation to have their 
Mezuzot and tefillin checked by a G-d fearing qualified scribe as well as purchasing only 
top quality Tefillin and Mezuzot regardless of cost. The holy Satmar Rebbe o.b.m. at a 
rabbinical convention nearly twenty years ago, condemned the use of Mezuzot and 
Tefillin which are being mass-produced in the thousands.  

THE RABBIS THAT DON’T WARN THEIR CONGREGANTS ARE TO BLAME 

Part of the blame for this tragedy, the Rebbe said, lies upon the rabbis who are 
negligent in warning their congregations to this outrage. We have found through 
experience that the best way to examine the kashruth of these Tefillin and Mezuzot is to 
have them examined by a second Sofer - not the one selling them.  

 Rabbis should likewise instruct their congregants as to the proper attachments of the 
Mezuzot, For example, the correct angle at which it is to be attached, when the blessing 
is to be made, the height at which the mezuzoh should be attached, and which rooms 
require a mezuzah and which do not.  

 

16 THE PRICE OF MEZUZOT  

Unfortunately, many observant Jews, who do not spare any expense for the proper 
observance of mitzvot, seem to look to save money when it comes to purchasing truly 
kosher Tefillin, Mezuzot etc. For weddings, Bar Mitzvahs, furniture and other personal 
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needs, thousand of dollars are squandered, while for the ten or fifteen dollar difference 
between questionable and kosher Mezuzot the expense suddenly becomes too great!  

 

ALL MITZVOT TODAY ARE SADLY TIED TO BUSINESS 

Since, all mitzvot today, are tied into business (and money making) one who sells 
Mezuzot seeks to produce them quickly and with the least expense involved. A glance at 
these cheaply made Mezuzot will readily reveal their lack of workmanship and care. Here 
are a few instances of how these inexpensive Mezuzot are made: 1) Many are printed on 
paper! 2) Many are printed on parchment! 3) Many are written on paper! 4) Many  are 
written by women and children! 5) Many are written by irreligious Jews! 6) Many are 
written on the holy Shabbat day! 7) Many are written on a paper which is made to look 
like parchment! 8) Many are   written by scribes, who whish to earn as much money as 
possible, and, therefore, write their Mezuzot hurriedly. Due to their speed many letters 
are formed incorrectly or are touching one another, thus invalidating them. 

 

DON’T RISK YOURSELF TO SAVE ONLY A FEW DOLLARS 

 Such are 97% of Mezuzot currently being manufactured today. Dear Reader! If you 
want to ensure yourself and your family a long, happy and healthy life, don't try to save a 
few dollars. Buy the most kosher Mezuzot money can buy and have them examined by a 
G-d fearing Sofer. If you want to purchase the most expensive gold and jewelry, you 
cannot protect yourself against thefts and break-ins, even with the most elaborate 
security systems if there are not kosher Mezuzot on the doors. If you wish to protect your 
expensive furniture and belongings, attach a kosher mezuzah on your doors and you will 
have no more worries. To guard yourself against any and all calamities, misfortunes, and 
illnesses make sure all your Mezuzot are kosher and examined regularly. You must 
remember that aside from the responsibility for the physical well-being of your 
household, you are also required to provide for your spiritual well-being and that of your 
family, which can only be insured by the use of kosher Mezuzot and Tefillin.  

 

17 MEZUZOT IN PLACES OF BUSINESS  

It is of great importance to point out that all stores, offices, etc., where a Jew conducts 

his business are required to have kosher Mezuzot on all their door-posts. Many Jews 
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mistakenly believe that since they do not eat or sleep in these places a cheaper mezuzah, 

or no mezuzah at all, is necessary. This, however, according to the Shulchan Aruch, is 

not true. Every Jew is responsible for Mezuzot. Every Jew is required to guard himself 

and his family from questionable tefillin and Mezuzot. Whenever visiting a friend, relative, 

or acquaintance at their home, he must alert them to the problems with Mezuzot and 

advise his host to have them checked by a Sofer. Should he see a small mezuzah or one 

incorrectly affixed to the door, he must alert the owner to this fact. The same holds true 

when one sees a place of business, or even a synagogue, with a questionable mezuzah 

or no mezuzah at all. (Note: A synagogue is also required to have their Mezuzot 

examined twice within seven years.)  

 

18 QUESTIONS AND ANSWERS ON MEZUZOT  

Q. May one remove the Mezuzot upon leaving a summer home at the end of the 
summer? A. It is forbidden to do so, and if one does indeed remove Mezuzot, he places 
himself and his family in danger! (The Satmar Rebbe o.b.m. upon learning that one of his 
closest chasidim removed the Mezuzot from his summer home, immediately commanded 
the man to return to his summer home and reattach all the Mezuzot, saying that every 
minute the Mezuzot are not replaced he stands in a serious danger.)  

 

ALWAYS GOOD MEZUZOT ARE NEEDED 

Q. Is it necessary for just a few weeks in the country to purchase expensive kosher 
mezuzot? A. Definitely so! For a mitzvah there is no difference whether it is for a minute 
or a year. What's more, during those two months the Mezuzot can protect you from many 
tragedies. If, however, you rent a house from a non-Jew for less than thirty days, you do 
not need a mezuzah.  

 

Q. Should one who is strict in mitzvah observance spend up to $35.00 for a mezuzah? 
A. For a mitzvah requirement there is no amount or price limit. The more spent, the more 
the reward, besides being that much more sure that they are truly kosher. For example, 
we spend a great deal of money for a beautiful Etrog which is used but six days. How 
much more should we spend for a mezuzah which is used all year round!  
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TEFILLIN AND MEZUZOT MUST BE CHECKED AT LEAST TWICE IN SEVEN YEARS 

Q. How often must we examine Mezuzot and Tefillin? A. At the very least, all Mezuzot 
and Tefillin must be examined twice in seven years. Those more exacting in their 
observance, examine them every year during the month of Elul.  

Q. Are public places, such as school rooms, yeshivas, dormitories, hotels, medical 
offices etc. permitted to use the cheaper type of Mezuzot? A. Just the opposite! Such 
places where there are small children, or sick people, must have an added protection 
which can only be afforded by truly kosher Mezuzot.  

 

TRAGEDIES CAUSED BY UNFIT MEZUZOT  

Since the publishing of these bulletins on the importance of kosher Mezuzot, many 
telephone calls and letters have been received describing stories and occurrences 
connected with Mezuzot. Here are just a few of the many we have received:  

1) A Jewish owned shop in Brooklyn was recently robbed at gun point in broad 
daylight. Two men held guns on the employees and thus made away with a large sum of 
money. After the incident, the store's owner took down his small Mezuzot and found one 
of them to be posul - unfit.  

2) Two children of a very religious man became gravely ill. He checked the Mezuzot on 
their bedroom and found them to be posul!  

3) Many years ago, I was engaged in helping an elderly man who was paralyzed. One 
day, I overheard my father speaking about the mitzvah of Mezuzah and its importance as 
a safeguard against illness and other calamities. I immediately set about to check the 
Mezuzot in the paralyzed man's home. I found that a letter was entirely missing in the 
word "your rising up". I bought a new mezuzah and attached it, and sure enough, within 
a short time the man was able to walk again!  

 

The following is a letter I received from Rabbi M.Y. Blau of Veiboy, an author of many 
distinguished Seforim:  

Dear Rabbi Gross: it was with great pleasure and interest that I have read your 
bulletins concerning Mezuzot. Upon reading your words, I was reminded of a story which 
involved my teacher Rav Joseph Tzvi Dushinsky obm. Once, upon comforting parents 
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who were mourning the death of their child, the Rov instructed one of his disciples to 
examine the mezuzah on the door of the room in which the child had passed away. To 
the shock and dismay of all, the mezuzah was found to be posul. A similar story 
happened here in Brooklyn a  few years back. The Munkatcher Rov visited one of his 
chasidim who had lost his livelihood and was in poor health. He instructed the man to 
examine the mezuzahs and, indeed, one mezuzah was found to be posul. After changing 
the mezuzah, the man regained his health and livelihood. May Hashem increase your 
strength in your holy work for the mitzvah of mezuzah.  Rabbi M.Y. Blau  

 

THREE ADDITIONAL STORIES 
After receiving this letter, I called Rav Blau, who related three other interesting stories: 

1) An observant young man was not blessed with children for many years. As he had 
moved into a new house, he bought all new expensive mezuzot and left the old Mezuzot 
over in his old apartment. A short while later he was blessed with a child. Suddenly, one 
day, the man who took over his old apartment called him in a panic. He had let the 
Mezuzot in the old apartment be examined and the word "your children" was entirely 
missing! 2) The second story involves a Jew by the name of Laslo Freund (who currently 
lives in Flatbush, Brooklyn and can verify this story). Mr. Freund had the opportunity in 
the year 1936 to buy a large store in the city of Pressburg. As was then the custom, 
before making so large a step, the man went to his Rebbe, Rav Isak of Spinka o.b.m. to 
ask his advice. The Rebbe, after learning the details, told him to buy the business, but 
first to attach kosher Mezuzot to every door post. The business was in a shaky financial 
position, but since the Rebbe gave his advice, Mr. Freund was ready to buy. As the deal 
was closing, Mr. Freund said he must first go and affix Mezuzahs. The former owner, 
himself an Orthodox Jew and a scholar, laughed loudly saying; "What do you mean? Of 
course, I have mezuzahs on every door". The two of them went, and to their dismay, they 
found that not one door boasted a mezuzah! The new owner attached kosher mezuzahs 
on every door, the business was pulled out of its financial crisis, and gave forth large 
profits until the outbreak of the war. 3) The third story occurred in Rov Blau's own 
congregation. A religious young man was tragically taken from this world in his young 
years after a terrible illness. After the occurrence, Rav Blau instructed all his 
congregants to examine their mezuzahs. A short while later, the father of the young man 
came to Rav Blau and showed him the mezuzahs from his son's home. They were posul, 
and one was even printed in English!  

 

MAY G-D SAVE US FROM ALL TROUBLE AND TRAGEDY 
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In conclusion, I wish to bring the words of the Taam HaZvi who wrote: It is an 
accepted custom for one who is seriously ill, to have his Mezuzot examined. The Likutei 
Maharil writes that the tefillin of one who has passed away should be examined before 
being used. Therefore, everyone should take warning and not look at price when it 
comes to purchasing Mezuzot or tefillin. Through this merit, you will be protected from 
all troubles and tragedies, and be blessed with everything good. AMEN!  
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הבעיות הגדולות בארץ 
 :בקלף הוא כדלהלן

נגלה לכם קצת על קצה  ,מה שהסופרים והרבנים לא מגלים
 !!!המזלג

 'אם  אתה  רוצה  לכתוב  ספר  תורה  לנשמה  של  ההורים  וכו
אתה  צריך  לדעת  איך  לקנות  ספר  תורה  שיוכלו  להגיד  ברכה 

 .עליה ושזה יהיה לתיקון להנשמות שאתה כותב אותה

אפילו   ,הכשר  להקלףדבר  ראשון  עליך  לדעת  שאם  אין  
 70%  -אתה  יכול  להיות  בטוח  ש  ,שתקנה  מהסופר  הכי  הכשר
כמו   ,ועוד  ,מעזה  או  מסין  או  מיפן  ,שהקלף  הזה  בא  מהערבים

היום  :הבעיה הוא ,שנתפרסם כבר מזמן בהרבה עיתונות בארץ
 ,לקנות קלף כשר מעוניןהסופר לא  ,עם  הסופרים ועם הקונים

והוא   ,כי  הקלף  הכשר  עולה  לו  כל  מזוזה  חצי  דולר  יותר
כי  הוא  חושב  שלא   ,מתבייש  לבקש  יותר  כסף  על  המזוזה

ועם החצי דולר הוא יכול לקנות בקבוק חלב  ,ישלמו לו את זה
 -.ואם  מדובר  מפרשיות  החילוק  כבר  בכמה  דולרים  ,לילדים

הקונה  לא  יודע  כי  בשביל  חצי  דולר  שמדובר  כאן  הוא  קונה 
 ,והמזוזה  פסולה  לגמרי  ,מזוזות  שנכתבו  על  קלף  של  ערבים

המחיר  כבר  יכול  להיות  עם  כמה   ,ואם  מדובר  מספר  תורה
כי   ,ומה  שקורא  אחר  כך  השם  ישמור  ,מאות  דולרים  החילוק

מה  שיכול  לקרא  לבן  אדם  שאין  לו  את  השמירה  ממזוזה 
 .ותפילין כשרות כל אחד יודע

 ,או  תפילין  ומזוזות  ,אם  אתה  הולך  לכתוב  ספר  תורה  :העצה  
שאפילו  עם   ,לפני  שאתה  קונה  אתה  צריך  לדעת  עוד  דבר

והסופר   ,הכשר  ישנם  כמה  פרטים  נחוצים  שאתה  צריך  לדעת
אתה  צריך  לבקש  מהסופר  קלף  רק   ,ראשית  דבר  .לא  יגלה  לך

ושהסופר  צריך  להראות  לך  על  כל  קלף   ,עבודת  יד  עם  הכשר
כגון   !שזה  הקלף  הכשר  ממפעל  הזה  ,פלומבעשיהיה  על  זה  

Page 1



New Page 1

 נפורסטאקהחילוק בין  .וקניגסברג ,בבית שמש ובק נפורסטאק
יש  לו  הכשר  על  כל   נפורסטאקכי    :ושאר  השנים  הוא  כך

של  העדה  החרדית  וכל  המפעל  יש  לו  רק   ץ"מהבדהמפעל  
 בקושאר  השניים    ,והקלף  הזה  הוא  קלף  מאוד  טוב  ,עבודת  יד
הם  מוכרים  כל  המינים  עבודת  יד  ומכונה  וגם  כן   ,וקניגסברג
וזה בדיוק כמו חנות של בשר שמוכר לך כשר וטרף  ,בלי  הכשר

 ,פלומבאועל  הטרף  אין    ,פלומבאועל  בשר  הכשר  יש    ,ביחד
ואם המוכר מוכר לך  ?אבל  איך  המוכר  נאמן מה שהוא נותן לך

ומה   ,דע  לך  שזה  בא  מערבים  ,פלומבאקלף  שאין  על  זה  
אל  תאמין  וזכור  כי   ,שאומרים  לך  כי  המוכר  הזה  הוא  נאמן

 הינחתואם  אמונה  כזאת  יוצא  לך  שלא    ,פתי  יאמין  לכל  דבר
 ההשכר  ,אדרבה  תחשוב  אתה  לבד  .תפילין  כל  ימי  חייך

רק   ,שהרבנים  לוקחים  עליו  זה  רק  פרוטות  ממש  כפי  שביררנו
שצריך  להיות  בחנות  יהודי  ירא  שמים  משגיח  שהוא  עובד 

זה   ,ואם  בעל  החנות  לא  רוצה  לקחת  יהודי  שיעבוד  שם  ,שמה
וכך  תפסו  שומרי  הגבול  מעזה   ,כבר  סימן  שהוא  קונה  מערבים

שהמשאית  מלא  עם  שקים  של  קלף  שבא  משם  היה  לערבי 
והרבנים   ,הזה  כל  הטלפונים  והכתובות  מבני  ברק  וירושלים

ורק  כדי  לא  לבייש  אותם   ,יודעים  בדיוק  מי  ומי  הם  הסוחרים
כי  הם  באמת  בעיר  אנשים  חשובים   ,לא  פרסמו  שמותיהם

 .מבחוץ

אבל  הקונה  שהולך  לקנות  לא  צריך  להיות  טיפש  שיאמין 
רק  מה  שאתה  רואה   ,אל  תאמין  לאף  אחד  ,או  לחנות  להסופר
אם  אתה  רוצה   .או  לא  פלומבעאם  יש  על  זה    ,שלך  בעינים

סוג  :לקנות  מזוזה  או  ספר  תורה  עם  קלף  עם  הכשר  עבודת  יד
 30בבית  שמש  חזון  איש    נפורסטאקתקנה  אצל    -  1מספר  

ששם  יש  להם  הכשר  על  כל  המפעל  ושם  אתה  קונה  רק 
ואם  אתה  רוצה  לקנות  עבודת  יד   .עבודת  יד  מאה  אחוז  כשר

אתה  גם  כן  יכול  לקחת   וקניגסברג  בקאצל    ץ"הבדעם  הכשר  
אבל  אתה  צריך  הרבה  השגחה  להבין  שאתה  מקבל  מה 

כדי  לדעת  למי  החותמת  ולמי   ,שביקשת  ורק  עם  החותמת
  .הפתולין

 !פרשיות  או  מזוזות  או  ספר  תורה  להקונהעוד  עצה  טובה  
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אתה  עושה  כל  או  הרבה   ,תחשוב  כשאתה  הולך  לאפות  מצות
אתה  הולך  לבד  לאפות  המצות  או  לעמוד  שמה   ,השתדליות

רק  שאתה   ,הגם  שהכול  הולך  על  אותה  סגנון  ,האפיהבעת  
אבל  כאן  אתה  יכול   ,שומר  על  זה  ואתה  רואה  מה  נותנים  לך

הכסף   להסופרואתה  תשלם    ,ביחד  עם  הסופר  להסוחרללכת  
וכך  לא  יעלה   ,'שעולה  הקלף  לכתוב  כל  הספר  תורה  וכו

יותר  מדאי  ויוכל  לכתוב  לך  פרשיות  וספרי  תורה   להסופר
  ,שיוכלו להגיד עליהם ברכה

זה   ,מבני  ברק  וואזנרגם  יש  עבודת  מכונה  עם  הכשר  של  הרב  
אבל זה גם  ,יותר נמוך ואולי יותר 60%כבר מדרגה חלשה עם 

לא  נותנים  על  זה  הכשר  כי  הרבה  גדולי   ץ"שהבדרק    ,כן  כשר
ומי  רוצה  תפילין   .בדעיבדישראל  אומרים  שזה  רק  כשר  

 ?בדעיבד

לכתוב  ספר  תורה  לעילוי   וזכיתהואם  יש  לך  כבר  מסירת  נפש  
בטוח  שבשביל  כמה  מאות  דולר  שאתה  יכול  לקנות   ,נשמה

שאתה  יודע  שהמפעל  הוא  כשר   נפורסטאקיריעות  קלף  אצל  
ואין  לא  רק  עובדים  ירא  שמים   ,מאה  אחוז  בלי  שום  פניות
נעשה  על  תכלית  ההידור   והכל  ,'יהודים  חרדים  עובדי  ה

למקום  אחר  שמוכרים  לך  מכל   להכנסבוודאי  שלא  כדאי  
כמו  חנות  שמוכר  חזיר  ובשר  כשר  ביחד  היית  נכנס   ,הסוגים

 ?לשם לקנות

תודה  רבה  למזכי  הרבים  ששלחו  לנו  את  כל  הידיעות  על 
נא לשלוח  ,ומי  שיש  לו  עוד  הערות  וסיפורים על הקלף  ,הקלף
 .לנו

וכל  אחד  מתבקש  לזכות  הרבים  ולפרסם  כל  הידיעות  שאתם 
כי התפילין   ,וכך  הערבים  לא  יוכלו  לזרוק  עלינו  טילים  ,רואים

והמזוזות  הם  ההגנות  הכי  הטובות  שיש  לנו  כמבואר  בשולחן 
 .ראה להלן .ערוך
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 שאין עליו ...........:כתבתי הרבה שנים פרשיות ומזוזות על קלף שלם ו"אני סופר סתהיות ש, הננו להודיע, ד"בס

 וסמכתי על ,ץ לכתוב על קלפים בלי הכשר"ונודע לי הבעיות הגדולות והאיסור של הבד, הכשר מאף רב בישראל
. רבנים גדולים בישראל' ואחר ששאלתי לג, ל הקלף ההוא עיםכותבשסופרים רבה  כמו ששמעתי מה,הסוחר

והרבנים שאלו אותי היות והמזמין שמשלם לך הון תועפות על הפרשיות והמזוזות והוא סומך עליך שאתה חקרת 
ואם הקלף אינו כשר מה שוה לך כל הטבילות שאתה . ז שילם לך"וע, מאה אחוז כשרודרשת היטב שאתה נותן לו 

ולא , כי אתה טובל ולא שרק שרץ בידו, אותךוכל מימות שבעולם לא יטהרו הלא כל הטבילות , הביכתהטובל לפני 
והאם לא שמעת מה שקרה ! השרץ בתוכו אם אתה כתבת על קלף בלי הכשראתה טובל ו אלא ש,עלתה לך הטבילה

, וראים בתפלתו ומרביץ תורה ברבים ובעל תוקע ובעל תפלה ובכה בימים נבמאנסי עם איש נאמן וירא שמים
, סין יפן, והאם לא שמעת שמביאים קלף מעזה,  שנים12 נבילות וטריפות חלב ודםשהאכיל את כל העיר בבשר 

  .דיתהחרדה ץ של הע" שיצאו מהבדס'מודעות וקול קוראו, וכל זה נתפרסם בכל העיתונים, ועוד
שנים האחרונים שיש קלף כשר עם ' גאו לכל הפחות מ, מכל השנים(לכל הקונים שלך הכסף על כן עליך להחזיר 

  . או לכתוב להם מחדש על קלף כשר,)הכשרים
כסף לי הלא אין ?  לכל הקונים שלי אני צריך למכור את הבית שלי ולהחזיר הכסף?מה, אני טוען לרב אחד

 ומה אני ? יראי אלוקים שמיםיאנשים ירא,  האלו שם טוב הקלףהלא יש למוכריו?, ואני לומד חצי יום בכולל? בבנק
  ?ועוד הלא כל החברים שלו הסופרים ואפילו הסופרים הוותיקים כותבים על קלפים האלו בלי הכשר, ?אשם בזה

ההפלגה על הדור , )ע על שער ההקדמות"ר חיים וויטאל זי"והמ מ'עץ חיים הקכ ב"ראה מש: הרב עונה לי
בדיוק  ,עשה לו שםהמכשיל הזה  ש,ב רבם לדור ההפלגה של הערוהקלף הזה בלי הכשר שייכי, "נעשה לנו שם"

עוד זאת שהוא , ל"ותדע ששמעתי מרב שבירר שהקלף בלי הכשר לא די זה שבא ממקומות הנ ,כמו הדור הפלגה
' ראה עוד בקב הישר פ( - ?]למה אין לו הכשר, ש"חושב שסוחר הקלף הוא ירעוד ואם אתה [, משוח בשומן חזיר

  .)ב"ק
שאין לאנשים בבית , העניות גדול כל כך' שאתה יודע שבארצינו הק, שבות כאלווהאיך עולה בדעתך לחשוב מח

לא ביררת ואתה ,  מהודריםןויהודי מוסר נפשו ולוקח הלוואות גדולות על הרבה שנים לכתוב לו תפילי, מה לאכול
 תדע שמלבד איסור גזל אתה מבטל את הקונים שלך ?י הלכה אסור לעשות עליו ברכה"נתת לו תפילין שעפו, כהוגן

ומה תענה ליום הדין כשישאלו אותך מה . ל"ומכשילם בכל יום בברכות לבטלות רח, במצוות חשובות ויקרות כאלו
,  נמצאת מחריב כל העולם כולו,'כו, הוי זהיר במלאכתך מלאכת שמים): 'סעיף א' א' סי(שלמדת בקסת הסופר 

לא היה , ומכל שכן דבתפילין סופרי זמנינו בקיאים): פג' ס סוף סי"ת חת"ליקוטי שו(ס "רי החתונתקיים בזמנינו דב
ויש כמה מאות ישראלים כשרים אשר מימיהם , כי בעוונותינו הרבים מקלקלים ומכשילים את הרבים, ולא נברא

בת עליהם בלי תוהפרשיות שכשכל המזוזות : ותדע). ילקוט סופר(, תפילין כשרים אקרקפתא דלהוןעדיין לא הניחו 
אין אני אומר , אתה אשם בזה, ועוד ועוד, ל"ע נתייתמו רח"ובעון זה ל, הכשר ולא הגינו על האנשים ומשפחתם

 פץ חייםנדחי ישראל להח' ראה בספר הק(,  על כל זהשבוןחין ואבל בשוגג בוודאי שאתה צריך ליתן ד, ו"במזיד ח
ע במכשול גדול של "היות ונכשלת ל, "ויהי אלוקים עמך, ]אתן לך עצה [ךשמע בקולי איעצ"ולכן ) ל בהקדמה"זצ

הזהרת ו" ,זהרת את כל הסופרים וכל עם ישראללכן אם תביא את הדברים האלה וה, הכשלת הרבים בעון גדול כזה
 כי עשית את,  וימחל לך"אז יהיה אלוקים עמך, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, אתהם

  .אשר צויתיך
שיברר ויחקור , ת ומגילות"ל לפרסם שכל אחד ואחד בישראל שהולך לקנות תפילן מזוזות ס"ב הנעוד אמר לי הר

שאם לאו אז הוא מניח מעותיו על קרן הצבי , ם על קלף עם הכשר"היטב היטב בדיוק גמור אם הסופר כותב הסת
ואם  , הוא מסכן את עצמו ואת כל בני ביתו בסכנה גדולהעוד, שמלבד שלא קיים המצוה, וזורק את כספו לים הגדול

, מכשיל את הרבים בברכות לבטלות ולא יצאו בקריאת התורה, קנה ספר תורה שכתבו על קלפים האלו בלי הכשר
ת הזו "רק בכל פעם שקוראין בס, אז לא די בזה שאין לו בזה תיקון נשמה, נ אחד ממשפחתו"ת לע"ואם כתב הס

ואין להם , והם צועקים שם בגיהנם זעקה גדולה ומרה, לגיהנם עמוקה' ביו ואמו או זקינו וכוהוא משליך את א
  .על כל זהוהוא יתן דין וחשבון , מנוחה




  ק"ז לפ"ב שבט תשס"י
  ם" סופר סתריןאשר ג' הק

  052-402-5830 :טל
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IMPORTANT ANNOUNCEMENT CONCERNING  
  TEFILLIN MEZUZOT AND SIFRE TORAH 

One of my buyers recently informed me that there are great problems with the 
KLAF (Parchment used for writing the Parashiot in Tefillin, Mezuzot and Sifre Torah) 
that don’t have any HECHSHER (Rabbinic Certificate). Up until now I relied on two very 
well respected SOFRIM as well as on some wholesalers who said that the KLAF was fine. 
(And all my fellow Sofrim also relied on the opinion of those in whom I relied). 
    I got in contact with two Rabbis who are known for their fear of Hashem, in order to ask 
from them what I needed to do according to the Halacha.  

One of theses Rabbis told me to call three of my costumers and to ask them if they 
thought that the Klaf in which I wrote the Parashiot for their Tefillin had a Hechsher, and 
if it would be good for them a Klaf with no Hechsher? 

The first buyer said: I always look for a Sofer who complies with all the stringencies 
of the Halacha and he gives me a Klaf without Hechsher? Woe to me, I paid $1,200 for 
Parashiot and you still have a doubt whether I am mindful of the Hechsher? You know 
what? I know nothing about Hechsherim but I tell you something: It is all your 
responsibility, I am no Sofer and I know nothing about the Klaf, all I know is that I paid 
for the best possible Parashiot and I expect them to be fully Kosher. I relied on you, 
because supposedly you were trustworthy, so all the responsibility is on your shoulders and 
if the Parashiot for the Tefillin and Mezuzot are not as required by the Halacha then you 
are a thief and a robber!!! What? Not to observe the Mitzvah of Tefillin? And on top of 
that to say blessings in vain every day? Who knows how much I have suffered because of 
these Parashiot that you sold me! I can not believe we have fallen so low! You ask me if I 
mind about the Klaf having Hechsher or not? This is not supposed to happen among 
Chassidim! Woe to us! Now I know why I have had so many problems and afflictions. 

Somehow in the same fashion the other two costumers answered me. 
Then I again called the two Rabbanim who had told me to call my costumers and I 

related to them what my costumers said to me, and I asked the Rabbis what should I do 
next, What is the halacha requires regarding all the Tefillin, the Mezuzot and the Sifre 
Torah that I have written until now? 

The Rabbanim ordered me to publish in the newspaper this story exactly as it 
happened, and to write that since an inadvertent sin came from me when I relied on that 
great Sofer that lives in Yerushalaim and the other great Sofer that lives in Brooklyn, that 
they told me that the Klaf I have been using is Kosher [Even knowing the fact that this 
particular Klaf came from someone who did not have a Hechsher, and it is known that 
these Klafim have many problems, only that I did not know], therefore in order to correct 
my sin I stand ready and obliged according to the Halacha (See Mikdash Meat  Siman 271, 
Bet Yosef Orach Chayyim Siman 454, Rokeach, Hagaot Maimoni, Divre Geonim,  Chukat 
ha Pesach Siman 453, Darche Teshuva Yore Deah Siman 117) regarding theft to 
acknowledge my actions and according to the Halachot of deception, robbing money and 
robbing the mind, I am ready to return to everyone of my buyers the money they have paid 
for the Tefillin, Mezuzot and Sifre Torah that they have bought from me, or I am ready to 
write new Tefillin, Mezuzot and Sifre Torah for them at no cost. And from this moment 
onwards I will only write on a Klaf with Hechsher of the Bet Din Tzeddek of Yerushalaim 
Ir Ha Koddesh. 

 
With Blessings for a Ketiva and Chatima Tova  5765 

 Yours Simcha Bunim Greenberg 
Those who bought from me know my telephone number therefore I saw no need to write it 



åú éøôñúåæåæîå ïéìéôú äø à

éùäæòá"ú 

úåæåæîå ïéìéôú äøåú éøôñ 

åù ìòá ïøî"øôåñ íúç ú 
åà"ø ïîéñ ç"ä 

ìù àñë ìò áùåé ìéñëå ï÷æ êìî â 'íéìâø 

íéðæç ,íéèçåù ,íéøôåñ 
 ìéñëå ï÷æ êìîä)òøä øöéä àåä( â ìù àñë ìò áùåé 'íéìâø: 

• à ìâø' :ä"íéðæç"ìàøùé ììë ú åìôú äðçîì õåçî ïéëéìåîä  . 
• á ìâø' :"íéèçåù"ìàøùé éðáì úåôéøè å úåìéáð íéìéëàîä . 
• øâ ìâ' :"íéøôåñ"íéìåñô ú åæåæîå ïéìéôú ïéáúåëä . 

íåìëì êéøö àì åúå! 

úñ éøôåñ"íéðåâä íðéàù í 
úçä" ñ)ç"ô ïîéñ é"â (íéøôåñäù åøåã éð á íéðáøä ãçàì áúëî  áúåë    íð éà  íð îæá

ùëî ïë éãé ìòå àùåðá íéàé÷áéíéáøä  úà íéì .åäé úåàî  íðùéå àì øùà íéãøç  íéã
íéîìòú î íéðáøäå íéøùë ïéìéôú  íìåòî åçéðä  êëî .  ïåâë áúåë øôåñ úñ÷ä ìòá  íâ

íéîëç  úðùî ìòá íùá äæ. 



åú éøôñúåæåæîå ïéìéôú äø á
 

åìåë íìåòä ìë úà áéøçî éî? 
øôåñä úñ÷á) à ïîéñ  'à óéòñ'  (åðåùì   äæå  :ø øîà àé ð ú 'ø ìöà éúàáùë øéàî '

êúëà ìî äî éðá éì øîà ìàòîùé ,øìáì åì éúøî à) øôåñ ùåøéô (éð à  ,éðá éì ø îà   ,
 úåà ø úéî åà úçà úåà øñçî äúà àîù àéä íéîù úëàìî êúëàìîù øéäæ éåä

åìåë íìåòä  ìë úà áéøçî úàöîð  úçà) é  óã ïéáåøéò"â (  ,   àåä êéà øôåñä äàøé ïàëî
ä  úà àøé úåéäì êéøö 'ãåàî . éôë ïå ÷éú äæéà äùò àìù  åà ìå÷ì ÷ äæéà äùò íàù

à ãéñôî éåàøäåúîù ð  ú ,íéáøä úà  ìæåâ àåä  éë. 

  

äìàù ? ïåñà øáã äø÷ êéà
 íéìùåøéá ñòñàáä íò äæë

äéò" óèå íéùð íéùðàù ÷
çø íééç åôøùð" éãé ìò ì

îé íéçöåøä íéáøòä"ù 
äáåùú :äðä úéáä óñåé ïîéñá öø"å áúåë :éîù ùéù åì äæåæî äøéùë äùòð åì ñð 
ìåöéðå ìëî ä÷åöå ,åéùëòå äìàùä àåä êéà äø÷ øáã ïåñà äæë íò ñòñàáä 

íéìùåøéá äéò"÷ íéùðàù íéùð óèå åôøùð íééç çø"ì ìò éãé íéáøòä íéçöåøä 
îé"ù ,åìéàå åéä úåæåæîä ïéìéôúäå íéøùë åéä úåöîä úåðéâî íäéìò ,åéùëòå øìå÷ä 

äæä éåìú ìò ùàø íé÷ôñîä éùàøå íéøçåñä íéøôåñäå íéðáøäå íéðúåðä øùëä ìò 
úåøùë úñáù"í åáúëðù ìò óì÷ ìåñô äæë ,äîäå íéôúåù ìù ÷ìîò åîë àúéàù 

éôá 'ùø"é ìò øîàîä áåè íéçáèáù åôúåù ìù ÷ìîò ùåøéôå ùø"é ùåã÷ä ,é÷éôñ 
úåôéøè íéàá íãéì ñçå ìò íðåîî íìéëàîå ìàøùéì éòå"æ àøîâä øàúî íúåà 
åôúåùì ìù ÷ìîò. 

éåà åðì êëù äúìò åðéîéá úñäù"í åðàù íéîìùî ïåîîá íéîãå éúøú òîùî ,
óåñáìå øøáúð óì÷äù äùòð òðééùèá åà éìá íåù äçâùä ììë. 



åú éøôñúåæåæîå ïéìéôú äø â

ìàå íéøôåñä íéáúåëù íéøëåîå  ïéìéôú úåæåæîå éøôñå äøåú ìò óì÷ éìá íåù äçâùä 
]ïëå éìåãâ íéðáøä ìëå éúáä íéðéã õøà á ìàøùé õåçáå õøàì íé÷úåùù íðéàå 

íéçåî íðéàå íéøñåà úà óì÷ä ìù íéøçåñä îùíéøëå óì÷ éìá íåù øùëä [ åòãé  :
ãáìîù øåñéà ìæâ íä íéìèáî úà íéáøä úåöîá úåáåùçä úåìåãâ úåø÷éå äìàë ,

íéìéùëîå íúåà úåëøáá úåìèáì çø"ì .)åòãé äðîàð ,éë øçàì 120  äðù íä åëøèöé 
úúì úà ïéãä ìåèéáá úååöî ïéìéôú úåæåæîå íäù úååöî úåø÷é äìàë ,ïåòáå àøåðä 

ìù úåøëæä íù íéîù äìèáì úòãìù áîøä"í íéøáåò ìò äæ ìò åàì ìù àì àùú 
íù ä"à àåùì çø"ì .(òîåùäìå íòðé àá éå íäéìò úëøá áåè. 

úåéúåàä úøåö åì éôà íúéàî äçëúùðù ÷òåö óñåé úéáä åðéáø ïøî. 
íåé åðéáø-ïéåäìäéî ïîôéì áåè , æðëùà úåãäé ìù äéâéäðî éìåãâîå éëãøîä ãéîìú

àøä úôå÷úá"ù,ì úåéúåàä úøåö éðéòá øúñðáå äìâðá òâé " úà êë ìò øáéçå íéðù â
 åøôñ"àúéá àôìà ." 

ì ïîéñ óåñá åðîî ÷éúòä óñåé úéáä ïøî" åìà íéøáãå úåéúåàä úøåö ñøèðå÷ úà å
äîúä äáéúëä úøåöì ãåñéä úà íéååäî , àåä àìä"óñåé úéáä áúë) " áúëä

éæðëùàä.( 
 øôñä úîã÷äá"àúéá àôìà "áúåëíåé åðéáø -áåè : 

"ìà êì àä"éá ó"ú ,åðéðè÷ ãåîéì úìéçú àéä , áåøî íìòð íéáøä åðéúåðååòá äúòå
åðéîëçå åðéð÷æ ,ãáì íøòåú ìò íúéðáú ãåñå íúðåîú àì , íúøåö øàåú åìéôà àìà

íúéàî äçëúùð." 
 

  äùò úåöî àìá íééåøùù íéáøä úà àéèçîå áðâ àåä éî
äìèáì úåëøá íåé ìëá íéëøáîå? 

 øùà íéøùë íéìàøùé úåááø äîë íðùéù äæá íùà éî
ïåäìã àúô÷ø÷à íéøùë ïéìéôú åçéðä àì ïééãò íäéîéî? 

æå øôåñä úðùîá"ì :úñã àú òãà  íéð å÷ä íäì íéìùîù äî ìë àìäã "  í
íéîìùî íéøùë ,úñ  í äì íéð úåðù ïåéë å"íãéá íéáå ðâ úåòîä éøä íéìåñô í   ,

ééò"úåëéøàá ù [íééåøùù íàéèçî íâå í åé ìëá íéëøáîå äùò úåöî àìá 
äìèáì úåëøá .äáøä äáåè ãáà é ãçà àèåçå øîåà áåúëä åéìòå . øåøà øîàðå

ä úëàìî äùåò 'äéîø . íéøôåñ  úåðîì åãéá çë ùéù éîì éåàøä  ïî àåä ïë ìò



åú éøôñúåæåæîå ïéìéôú äø ã

 íéðâåäî  ,úîà éùðà ,òöá éàð åù ,äøåú éìòá ,åøáã ìò íéãøçå íé÷åìà éàøé ,
 êìô ìëáå øéòå øéò ìëáíé÷ãåáå íéè çåù íéðîîù åîë êìôå , áúåëù éî  ìëå

åúìëé éôë íéøùëå íéá åè úåæåæîå ïéìéôú äøåú øôñ , ìåöéðå ìôåëîå ìåôë åøëù
 í åðäéâ ìù äðéãî) øäî ïéìéôú úáéúë éðéãá"ùåáìáå íééä ùðåæî à .(  ïééòå

åù éèå÷éìá"úç ú"ô ïîéñ óåñ ñ"â :íéàé÷á åðé ðîæ éøôåñ ïéìéôúáã ïëù ìëîå   ,
ìàøáð àìå äéä à  ,íéáø ä úà íéìéùëîå íé ì÷ì÷î íéáøä åðéúåðååòá éë , ùéå

 íéøùë ïéìéô ú  åçéðä àì ïééãò íäéîéî øùà íéøùë íéìàøùé úåàî äîë
 ïåäìã àúô÷ø÷à ,)øôåñä èå÷ì é.( 

 úåðåù íéëøãá úåùòð úåìåæä úåæåæîä: 

à . øéð éáâ ìò úåñôãåî úåæåæîäî ÷ìç! 
á . éáâ ìò úåñôãåî ï÷ìçóì÷! 
â .óì÷ éåîã øéð éáâ ìò úåáúëðä äìàë ïðùé! 
ã. íéãìé åà íéùð éãé ìò úåáúëð ÷ìç! 
ä. úáù éììçî éãé ìò áúëð ìåãâ ÷ìç! 
å .úáùä  íåé íöòá íéáúëð ïéìéôúäå úåæåæîäî ÷ìç! 
æ .ìåãâ úåéçîåîá äùòð øùà óì÷ éåîã øîåç ìò áúëð ÷ìç ,) ùåìúì óà øùôà

øòéù øîåçäî(! 
ç. îà ÷ìçåú éøîåù íéàø÷ðä íéøôåñ éãé ìò íéáúëð íð"î ; ÷åîò íéòå÷ù êà

 úåøéäîá úåæåæîä úà íéáúåë íä êëî äàöåúëå ïåîî úååàú øçà äôéãøá
÷æáä ,ïéãë úåáåúë ïðéà úåéúåàä ïëì øùà , úçà úåòâåð øùà úåéúåà åà

äúåòøá ,åîë"úåøñç úåéúåà äáøä ë. 
áúåáúëð úàæë äøåö 79 úåæåæîäî  íéæåçàúåìåæä ,  éáçøá íåéë úåáúëðä

íìåòä!! 
úåðè÷ä úåæåæîä ìù ìåãâä áåøä éë òåá÷ì åðîöòì íéùøî åðà ìåñô .åìéôà  íà

äçîåî êðéà ùåëøì äáåç úìèåî ,úåçôì ,äìåãâ äæåæî ,éò" çéèáäì øùôà ë
úåøùë ìù ìåãâ øúåé æåçà. 



åú éøôñúåæåæîå ïéìéôú äø ä

íéø÷é íéãåäé! 
éäæòá çéèáäì íëðåöøá íà"úåàéøáá íéëåøà íééç úè÷ùäáå  , éðá íò ãçéá

úéáä  øôåñ ìöà ä÷ãáì äúåà åøñîå äø÷é äæåæî øåáò íéøàìåã äîë åëñçú ìà
äçîåî íéîù àøé ,äøùë äæåæîäù àãååì éãëá ! òé÷ùäì íéððëúî íúà íà

íéãáëð íéëîåëñ çéåøäìå çéìöäì íéå÷î íúà øùà ìåãâ ÷ñòá óñë , ìà
ø÷éòä úà åçëùú ,äìåæ àéä äæåæîä íà  ìë éøä÷éøì íëìîò! 

 çéèáäì íéìåëé íëðéà áäæå óñë éìë åà êø ò éø÷é íéèéùëú úåð÷ì íëðåöøá íà
úåáéðâ éðôî íëîöò ,øúåéá äìéòéä äøèùîä íò óà , äæåæî íúòá÷ àìù ïîæ ìë

úìã ìëá äøùë. 
íéøçà úéá éöôçå íéø÷é íéèéäøá íëúøéã úà èäøì íëðåöøá íà ,íëðåöøáå 

úñéìåô úåòöîàá úàæ çéèáäìøúåéá äáåèä çåèéá  åòá÷ ìò  íëúéá úåúìã
íëì øåæòì ìåëé äæ øáã ÷øå úåøùë úåæåæî . úåðåàúî øîùéäì íëðåöøá íà

íéëøã ,úåìçî ,ãåù éø÷î ,úåëð ,íéùãåç ïãáà ,áâ éáàë ,åëå íéøéøù ,' åùò
íëéúá úåúìã ìò åòá÷éé úåøùë úåæåæîù íëúìëé áèéîë. 

ìèáì úåëøá éúùî òðîéäì íðåöøá íàíåé ìëá ä  ÷øå êà ïéìéôú úåð÷ì åãéô÷ä
íéîù àøéå äçîåî øôåñ ìöà . 

úåìåñô úåæåæîî äàöåúë íéàá íééîùâä ïåñàä éø÷î ÷ø àì éë øåëæì ùé , àìà
 íåé íåé úåæåæîå ïéìéôúë úåáéùç úåáøå úåìåãâ úååöî ìåèéá ìù úåéøçàä íâ  

äðå÷ä ìò úåìç .á éðôá ïåáùçå ïéã øåñîì êøèöð äæ ìë ìòåäìòî ìù ïéã úé. 
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àíéãåäé óìà íéòáø 
íéìåñô ïéìéôú åçéðä 

åù øôñá"ç íéìòô áø ú"á ïîéñ ã ' àáåî
ããâá éáùåú íéãåäéä ìëù , óìà íéòáøà

øôñîá ,äåöî øá ìéâî äìòîì , éøîåù
åú"î , úçðäá úøôñî äòéãé øñåçî åìùëð

íéòáåøî íðéàù ïéìéôú ,åúåáø íéðù . ãò
ì íùù éãåäé íäéìà òéâäù øáãì á

 äúéä øéòä ìëù ãò êë ìò íøøåòå
äç÷øîë . íéðåëðä íéãòöä ãéî åè÷ðð

äâä éãé ìò úååòîä ïå÷éúì" óñåé éáø ö
 çî íééç"öæ  éç ùéà ïá ñ" àøîä ì

àøúàã . øéòä éáùåú ìëù ãò äçðæä éãé ìò åòéâä ïàì ãò úåàøì øùôà äæî
ïéìåñô ïéìéôú åçéðä. 

äáåèì åðúùä àì úåøåãäù øåëæì ùé     í éøáåò íéìåùëîäå ïåëðä àåä êôéää
ùàø äìòîì. 

 íééç õôçä 

ãçàì ãçà íéìåùëîä úà èèöì åððåöøá . íéøáã
ãà ìë çå÷éôì íéðåúð í÷ìçá øùà íéìàåè÷à í  

íéîù àøéå äçîåî øôåñì úåðôì êéøö í÷ìçáå . 
äéòá :íéòáåøî íðéà íéîòôì ïéìéôúä. 
äöò : åà øèîéìéî ãîá úååö÷ä ìë úà ãåãîì ùé

íéåù íìåëù àãåìå øéð úñéô íò åìéôà)  . øàåáîë
ì ïîéñ äøåøá äðùîá"ä.( 

äéòá :äøåúéúä , ïéìéôúä ìù ïåúçúä ñéñáä øîåìë
úòáåøî äðéà. 
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äöò :ðë"ì. 
áäéò :äøéôúä ,)ïéìéôúä úà íéøôåú åúà øùà èåçä ( í÷åîî úåéäì êéøö íâ

úòáåøî äøåöá. 
äöò :ðë" ì)úåø÷ì ìåëé äæù øîåà íãà ééçäíéçîåî íéøôåñ ìöà íâ  .( 
äéòá :  íé÷ééåãî úåéäì íéëéøö äøéôúä ìù òåáéøä íâå äøåúéúä ìù òåáéøä íâ

äèîìå äìòîìî. 
 äøåøá äðùîá)ì ïîéñ"ñ á"ò÷ ÷"æ (äåòáù àáåî"  íéãéô÷î íðéà  íéùðà äáøä ø

  íðùé íé÷ã÷ãîä ïéá åìéôàå ú÷ééåãî äøåöá íéòáåøî åéäéù ïéìéôúì áì íéîùå
 øùà äìàë í÷ìçì áì íéîù íðéàå íéúáä ìù ïåéìòä ÷ìçì ÷ø áì íéîù

ïåúçúä , úàæ ï÷úì ïúéðå ïéãä ø÷éòî  äæ íâù úåøéôúìå äøåúéúì øîåìë
úåì÷á. 

äéòá :íéòáåøî  åéä íä  íéùãçä åéäùëù ïéìéôú åìéôà éåðéù ìëì áì  íéùì ùé, 
ïåâë :úåòåè÷ úåðéô ,åî÷òúðù íéúá ,äî÷òúäù àøåúéú ,÷ì÷úðù úåøéôúåì ,

 ïð÷úì ãéî êéøöå)î"ô÷ íù á"à.( 
äéòá : íúå à íéøùééî íéøôåñäå íéòáåøî íðéà íîöòá íéúáäù äøå÷ íéîòôì

òåáéø úøåö úéáì äåùî øùà ãéñ ú÷áãä éãé ìò ,)åù"åð ú"à ïîéñ á ,' íãà ééç
é ììë"á úåà ã.( 
äöò :íéðáì ïéìéôúä úà úåð÷ì éåöø .íúåà åøéçùäù éðôì øîåìë ,ååì éãëáå àã

ïïãáì éãëá øçà øôåñì úåðôì øùôà íéòáåøî íä ïëàù . íéùðà  íðùé
 åìëåé àì àîù ùùçî ìàøùé õøàî íéàáåéîä íéðáì íéúá úåð÷ì  íéùùåçä

äøàá äô íøéçùäì"á .äòéáöì ïéìéôú ìá÷î øôåñ ìëù úòãì ùé úàæ. 
äéòá :íéôééåæî ùàø ìù ïéìéôúá íéúá ä ïéáù íéöéøçäù äøå÷ úåáåø÷ íéúòì ,

ëøîåì ,áèéä åøéëéù ïôåàá åøéáçî ãøôð úåéäì úéá ìë êéøö äëìää ø÷éòî .
íééøå÷îä íéöéøçä ú à íé÷éáãîå íãé÷ôúá íéìòåî øùà íéøôåñ äáøä íðùé  

äôé äàøéù éãë ÷áãä ìò íéùãç íéöéøç íéøééöîå.  ïéìåñô åìàë ïéìéôú)ééç"à 
ä 'ïéìéôú ,äá"ì ïîéñ ì"á ,î' (åîë"úåéòá úåøùò íðùé ë. 

ïëì , ïëî øçàìå íéîù àøéå äçîåî øôåñ ìöà ÷øå êà ïéìéôú úåð÷ì àéä äöòä
øçàì ä÷éãáì íøñîì ïéìéôúä àùåð úà øéëîå ïéáîä . 
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 äøåøá äðùî øôñî úåæåæîå ïéìéôú úéð÷ì äëøãä)ì ïîéñ"ã ïè÷ óéòñ æ'( 
"ùðåòä êôäìå êë ìë äåöîä çë ìåãâ éë ïòéåïìöéì à ðîçø  ,ïëì ,ì íãà ìë øäæé úåð÷

àøéå äçîåî øôåñî ïéìéôú-ìòáå íéîù - äøåú .ïî àð ùéàî äð÷é úåòåöø ïëå . éãë
úåøåäè úåøåòî ïîùì åãáòðù çåèá äéäéù .íé á øä å ðéúå ð åò áå , äîá äìùëîä äáø

ìåæá íøëåîù éôì àåäã ïàîî úåòåöøå ïéìéôú íéðå÷ù , øúåé ãåòå íéòáåøî íðéà ïáåøå
ïúáéúë úòá íäá éåöîù íéìå÷ì÷". 

 äøåøá äðùî øôñî íéîù àøéì äëøãä)ì ïîéñ"ã ïè÷ óéòñ æ'( 
 åáì ìà íéùé íéîù àøé ìëå)ì ïîéñ øåèä ïåùì äæå"æ : óèòúî ïéìéôú çéðîä ìë àáø øîàå

àáä íìåò ïá àåäù åì çèáåî ììôúîå òîù úàéø÷ àøå÷å úéöéöá( , àåä åéìëå åéùåáìî ìò íà
íðå÷éúë åéäéù øãäî ,îù éöôçá ïëù ìëîíé ,óñëä ìò ñåçéå íöîöé àìù , øãäé àìà

íéøùë éàãåá íäù ïúåà úåð÷ì ,áø íøéçîù óà." 

áúåë íãà ééçä: 
 ä øåú  éðá íðéà åðîæ éð á  íéøôåñ ä áåøù
øùà  íéø ôåñ äàø  àåä  úåîå÷î  äáøäáå

æçá  íäéùòî ì ëå íéîù àøé íâ íðéà ÷ ú
 úåæåæîäå  ïéìéô úä  ìò  êøáì øå ñàå ìåñô

  øãåä î á úëä ù ó à íäìùä ôéå ,í ä é ë
ïø ã ñë àìù å úåë åú ÷ ç ìò   íéãåùç! 

ïëáå  ,åð à åðð îæá øîåì   åðì øúåð  øáë  äî?!
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éðî ïéìéôú úçðäé÷éèñìôîå ø 
 ïåà ÷éèñàìôî íééåùò ïéìéôú íäééç ìë íéçéðîä íéãåäé éôìà íðùé åðøòöì

äáò ïåèø÷î .úåø÷ì ìåëé íâ äæ ,íéáø íéø÷î åðì íéòåãéù éôë , íéðå÷ øùàë
öà úàæäçôùî áåø÷ ì .  åîöòá øôåñä ìöà úåð÷ì ìãúùäì àéä äöòä ïëì

íéîù àøéå äçîåî øôåñ ìöà ä÷éãáì íøñîì. 

íéùãç úåìåùëî øáãá íéìäðîå úåáéùé éùàøì äàéø÷ 
 úåøéáòä úëìåäå äìãâ úàæ íò ãçéå íéùãç úåìåùëî íåé éãî íéöö åðøòöì 

úøøçñî äéìòì íøåâ äæ øáã áö÷ä àåìîá úåöøàä íòäå ïéìéôú úöôäá 
íéøùë àì úåæåæîå .  åéìà êáñäî úàöì éãëá äôåçã äòåùéì ÷÷æð ìà øùé íò

ïéìåñô úåæåæîå ïéìéôú íéöéôîä íéì÷ íéøôåñ íò òì÷ð . ìë ìò äáåçä úìèåî
ïá- êéàå íéìåñôä úåæåæîäå ïéìéôúä ìë úà øòáì êéà êøã ùôçìå úåñðì äøåú

ãéúòá úåðåìùë òåðîì .áùåç åðàù úçà äöò úåáéùéä ìëá åâéäðéù äìéòë íé
ãîìðä øîåçä ãöá íéøåçáä íò ãåîìì ,úñ úåëìä íâ"úåçðî àøîâá í , øåè

åà"ç ,åù"ì ïîéñ ò"ì ïîéñ ãò á"úåéãåñéá æ . éãé ìò úåéúåàä úøåö úà ãåîìì ùé
äéäé øùôà úåæåæî åà ïéìéôú âåæ íéðå÷ øùàëù äçîåî øôåñ ,øúåé åà úåçô ,

äæå íúåøùëì áì íéùìãéúòì øéáë âùéä úåéäì ìåëé  . 
äéá ìëáù àúøåô äìöä ïéòî àéäù äòöä òéöäì éðåöøá øáòä éáâì" ìò åç÷é ë

íéáøä úà úåëæì éãëá äåöî  íùì íéììôúî äîë íîöò , øåáéöäî óñë óåñàì
äéáì àáéù øôåñ ïéîæäìå" ìëå ùøãðä éôë øúåé åà òåáù ìù äôå÷úì ë

ä åà ïéìéôúä úà  åàéáéù íéììôúîäíúåà ÷åãáé àåäù éãëá íäìù úåæåæî .
íéð÷ñòä úà ïâøàééù áøä ìò úìèåî úãçåéî äáåç. 

åéðá éîéå åéîé åëéøàé äæåæî úåöîá øéäæä ìë 
äæåæî úåöî : áéúë äðä)å íéøáã ,ç" (êéø ò ùáå êúéá úåæåæî ìò íúáúëå" ,ôá äðùðå '  á÷ò)àé ,ë   .(

ôáå ' í ù á ÷ò)ë ÷åñô "à (äåöîä øëù ùøåôî :òîìíëéðá éî éå íëéîé åáøé ï øùà äîãàä ì ò 
ä òáùð 'õøàä ìò íéîùä éîéë íäì úúì íëéúåáàì." 

æå"øåèä ì) ôø ïîéñ äòã äøåé"ä :( äá øéäæä ìëå]äæåæî úåöîá[ åéðá éîéå åéîé åëéøàé , áéúëã
 íëéðá éîéå íëéîé  åáøé ïòîì)êéùîîå ,æå"ì :åøö÷úé äá øéäæ åðéà íà å , òîåù äúà ïä ììëîã

åàì .íéîëç åù øã ïëå)  ì ó ã  úáù"ò á "á  (áéúëã íéðè÷ íéúî åéúåðáå åéðá äæåæî ï åòá)  éîøé 'á   ,
ãì(íéúàöî úøúçîá àì äéì êéîñå íéé÷ð íéðåéáà úåùôð íã ,ëò"ì(. ëò"ì .ãòå"åùá àåä æ" ò  
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íù) à  óéòñ' :(åéðá éîéå åéîé åëéø àé  äá øéäæä ìëå ,)íééñîå :åøö÷úé äá øéäæ åðéà íàå  ,ëò"ì(,  
ëò"ì. 

äìâð ñð àåä äæåæîä éãé ìò úéáä úøéîù 
î ìò"íù øåèá ù :åëå äãé ìò øîùð úéáäù äæî äìåãâå ,'óñåé úéáä áúë ,æå"ì :à" äá øéäæä ìëå

éåéðá éîéå åéîé åëéøà "éà÷ .úéáä úøéîùî íéîé úåëéøà íãàì áéáç øúåéã  éáâ  ìòàå , íåùî
 øúñð ñð àåä íéîé úåëéøàãúéáä úøéîùåäìâð ñð àåä  , äæåæî  íäá ïéàù  íéúá øàù á íéøãäù

ìåöéð äæåæî åá  ùéù úéáá øãäå ïé÷æð ,ìåãâ úéáä úøéîùì éø÷ .à" ð ,  àåä úéáä úøéîùã íåùî
á ìù êìî âäðî êôä"å ,õåçáî åúåà íéøîùî åéãáòå íéðôáî àåäù , ìåãâ éì éø÷ ,ëò"ì. 

áä éø áã úà àéáä äùéøôáå"ðä é"ì ,äæ  ìò áúëå ,æå"ìêéîñãà  éà÷ã øùôà å  ,øîåì àá å ,åæ àì 
]ãáìá [äæåæî ùéùë íéúî ïðé àù ,éôà àìà 'ïé÷åæéð ïðéà ,àùî"íéúîã äæåæî íù ïéàùë ë ,îë" ù

äæ éðôì. 

úååöîä ìë øàùî äæåæî äåöî äìåãâ , íåé÷ ìò øëùä ãáìîã
 åæ äåöî)íéîé úåëéøà( ,äîöò äåöîä óåâî çåéøå äàðä åì òéâî ,

 ìò øîùð úéáäùäãé 

áäå"äæ ìò áúë ç ,æå"ì : éôì øîà÷ éëäã äàøð é úòã úééðò ,äæî ìå ãâå ,á÷äù ãáì àìã" ïúåð ä
åæ äåöî íåé÷ ìò åøëù íãàì ,åé ðáå àåä íéîé úåë éøà åðééäã , äîöò äåöîäã äæ ó à àìà

åúéá úøîåù àéä , øîùð éãé ìòù)úéáî] (úéáä [÷æéä ìëî .àùî"úååöîä ìë øàùá ë ,   ì ò àã
àðã  éáâåéúåöî íåé÷   ìò ãéú òì øëù íãàì íìùéù êøáúé àåä ïî , íåù åì òéâî ïéà íå÷î ìëî

äîö òá äåöîä íåé÷   óåâî çåéøå äàðä . ïë ïéàù îî óåâî ç åéøå äàð ä  àëéàã  åæ äåöîá
äîöò äåöîä ,äãé ìò øîùð úéáäù.á÷ä åì ïúéù øëùä ìò åì  óñåð äæå " íåé÷  ìò ä

äåöîä ,÷ øàù ìë ìò øëù ïúåðù åîëàøâà àøòö íåôì åéúååöî íåé ,ëò"ì . úøéîù úåëæáå
ïîà ïãéã äøäîá äîéìù äìåàâì äëæð úåæåæîå ïéìéôú úåøùë. 

 úéöéöå ïéìéôú úåöî íéé÷îä ìù øëùä ìãåâ 
ùø äàø"øáãîá é) èì   ÷åñô  åè ÷øô (ä úåöî ìë úà íúøëæå'  -   ùù úéöéö ìù àéøèîéâ ïéðîù

úåàî ,ä íéøù÷ äùîçå íéèåç äðåîùåéøú éø"â .   íëááì   éøçà åøåúú àìå- åîë)  äë âé ì éòì   (
õøàä øåúî .úåø éáòä úà åì íéøñøñî å óåâì íéìâøî íä íéðéòäå áìä ,  ãîåç áìäå äàåø ïéòä

úåøéáòä úà  äùåò óåâäå. 
éøôñá àúéàå) ã  åè÷ à÷ñéô  øáãîá"åøëæú  ïòîì ä :(íúéù òå åøëæú ïòîì ,äùòî ë ïåøëæ úåùòì :

ìàì íéùåã÷ íúééäå àìà åðéà åà úåöîä ìë úùåã÷ åæ øîåà äúà úåöîä ìë úù åã÷ åæ íëéä
úåöîä ìë  úùåã ÷á øáãî ïéðò äîá úøîà úéöéö  úùåã÷ . øîåà äúà úéöé ö úùåã ÷ åæ øîåà éáø

åéäú íéùå ã÷ øîåà àåäùë úåöîä ìë úùå ã÷ àìà åðéà åà úéöéö  úùåã ÷ åæ) á èé àø÷éå (  éøä
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ú äî àä äøåîà úåöîä  ìë  úùåã÷" ì  úéöéöäù ãéâî úé öéö  úùåã÷ åæ íëéäìàì íéùåã ÷ íúééäå
ìàøùéì äù åã÷ úôñåî:    

ú åðè÷ úåúëñîá àúéàå) àë äëìä à ÷øô ïéìéôú úëñî :( ìëá íéîééåñî ïäù ìàøùé ïéáéáç
äøåúáù úåöîä ,ãöéë àä ,íäéãé ìò ïéìéôú ,íäéùàø ìò ïéìéôúå ,íäéç úô ìò äæåæî ,  úéöéö òáøà

íäéã âá ìò ,à ïäéìòê ÷ãö éèôùî ìò êéúììä íåéá òáù ìàøùé  êìî ãåã øîå  . äîì ìùî åìùî
åúùàì øîàù êìîì äîåã øáãä ,éðôì úèùå÷îå úð÷åúî éäú ,äî éðôî åì äøîà ,  éãë äì øîà

éì äééåöø éäúù ,ìàøùéì  àåä êåøá  ùåã÷ä øî à êë ,éðá ,úåöîá éðôì íéèùå÷îå íéð÷åúî åéä ,
äî éðôî åì åøîà ,ù  éãë íäì øîàéì ïééåöø åéäú ,äöøúë éúéòø úà äôé øîàðù , éúéòø úà äôé

úåöîá éì äééåöø äéäúùë. 
 ïéìéôú úåöî äìåãâ íéîé êéøàî ïç éðîä ìëùøîàðù) ì  äéò ùé"è ç"æ (ä 'åéç é íäéìò. 

ì ï îéñ øåèä ïåùì äæå"æ : àá ø øîàåúéöéöá óèòúî ïéìéôú çéðîä  ìë  úàéø÷ àøå÷å
á àåäù åì çèáåî ììôúîå òîùàáä íìåò ï.  ìù ùà ïéàù åá  é ðà á ø òî àá ø  øîàå

åá èìåù íðäéâ. úåçðî úëñîá à úéàå )à ãåîò ãî óã :(úùù á ø øîà :  ç é ðî åðéàù ì ë
 ïéìéôú-ä ùò äðåîù á ø á åò  , åãâáá úéöéö åì ïéàù ìëå-äùò äùîçá ø á åò  , ïäë ìëå

 ïëåãì äìå ò  åðéàù- âá ø á å ò   'äùò , åçúôá äæåæî åì ïéàù  ìë- á åò  í úáúë å äùò  éðù á  ø
íúá úëå . 

íéìçîð åéúåðåò ìëù åá éðà áøòî øîà àôô áø. 
 àøä á úëå"æ ù"ì) íù :(  úåéëæ óë ïéìéô ú úåöîá  øéäæ íà ïéãä íå éì íéîëç  åðù

úò ø ëî ,úò ø ëî úå áåç óë íäá  òùô íà å ,  äø åúáù äùò úåöîä ìëî äìåãâ êì  ïéàù
äù÷åäù ïéìéôú úå öîî ø úåé ïéìéôúì ä øåúä ìë .àðùä úøåú äéäú ïòîì  ø î 'ê éôá   ,

øåèä ïåùì ïàë ãò ïéìéôú úåöîá  øéðæ àäéù íãà ìë  êéøö êëì .  ùåã÷ä  øäåæá  åø îàå
øá ñ çðô úùøô" î)ëø óã"á ãå îò ç' :(úåöîä ìë ãâðë äìå÷ù àéäù. 

à úåà íù íééçä óë áå' :à úåà íäøáàì ãñç ïééòå ,'ìæìæì àìù íäá øäæð íà äæ ìëå 
éìåç úçéù çåùì íäáíéìáä åà ï. 

ä øáã ì à ãø çå ò ø î  øñå í é ÷åìà àøé äéäé ïéìéôúä ìù øôåñã øäæé  ' ïåöøì  åìò éù éãë
ä éðôì'. 

 íéîëçì ãò åå  ø ôñá  áú ëù äî êé ð éò á  äàøå)åé úë ø ò î"î úåà ã"ä( ,àåäå  àø å ð ïéð ò  ,
æ ìàèéå óñå é á øä áúåë äéäù ïéìéôúä éãé ìò  íéé÷úî äéä íì åòä éöçã"çøäî éáà ì" å

äìæ" äåðåùì  ïàë ãò äìåãâ äð åëá å äøä èáå äùåã÷á  .   ú ùøô  íé ðé ò  øå àîá  äàø å
úéùàø á  :(ø ø îàå 'àø á ð íìåòä ãçà ÷éãö ìéá ùá å ìéôà øæòì à , ø î àðù"  íé÷åì à àøéå

áåè éë,÷éãö àìà áåè ïéàå,ø îàðù"áåè éë ÷éãöì åøîà" ,åë å' .    éáø øîà àééç éáø øîà
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ïðçåé ,úî íì åò ä ãçà ÷ éãö  ìéáùá åìéôàíéé÷  øîàðù ,"íìåò  ãåñé ÷éãö å" . 

äåöîä úìåâñ 
äæåæîä úìåâñäð åò å úò  ìëá  åúé áå íã àä úà øåîùì  ,äæåæ î úåëìäá  ø àá úðù  åî ë 

)ôø ïîéñ ä òã äøåé ä ùî éëøã"øä î íùá æ"í( , éà äøùë äæåæî åçúô ìò ùéù úéá ìëã
åéìò èåìùì ÷éæ îå ãù íåùì øùôà  . ïë ì ò àäúù äæåæî úé éð ÷á ãåàî  øäæéì íé ëéøö

ïéøãäîä ïî ïéøãä îì äøùë. 

 äìâð ñð àåä äæåæîä éãé ìò úéáä úøéîù 
î ìò"í ù øåè á ù :åëå äã é ìò  øîù ð úéáäù äæî äìåãâ å ,'óñå é úéá ä áú ë , åðåùì äæå  :

"å éð á éî éå å éîé åë éø àé äá  øéäæä ìëå "éà÷ . í éîé úå ëéøà íãàì á é áç ø úåéã áâ ì ò óàå  
úéáä úø éîùî ,  øúñð ñð àåä íéîé ú åëéøàã í åùîäìâð ñð àåä úéáä úøéîùå , íéøãäù

ìåöéð äæåæî åá ùéù úéáá øãäå ïé÷æð äæåæî íäá ïéàù íéúá øàùá ,   úéáä ú ø é îùì éø ÷
ìåãâ .à"ð ,á ìù êìî âäðî êôä  àåä úéáä úø éîùã íåùî"å ,   åéãá òå  íéð ôáî à åäù

õåçá î åúå à íéø îùî ,ìåãâ éì é ø÷,ëò "ì. 
áä éø áã úà àéáä äùé ø ôáå"ðä  é"ì ,äæ ìò áúëå ,êéîñãà éà÷ã øùôàå åðåùì äæå ,   àáå

 øîåì , åæ  àì]ãáìá [äæåæî ùéùë íéúî ïðéàù ,éôà  à ìà 'ïé÷åæé ð ïðéà , ïéàùë ïë ïéàù äî
íéúîã äæåæî íù ,î ë"äæ éðôì ù. 

úååöîä ìë øàùî äæåæî äåöî äìåãâ , åæ äåöî  íåé÷ ìò  øëùä ãáì îã)íé îé úåë éøà( ,
äîöò äåöîä óåâî  çåéøå äàðä åì ò éâî ,äãé ìò  øî ùð úéáäù 

áäå"äæ ìò  áúë ç ,åðåùì äæ å  :òôì"äã ä àøð ã"÷ ,äæî ìåã âå , êåøá ùåã÷äù  ãáì àìã
åæ äåöî íåé÷ ìò åøëù íãàì ïúåð àåä ,åé ðáå àåä í éîé úåë éøà åðééäã ,  äæ ó à àìà

åúéá úøîåù àéä äîöò äåöîäã ,éã é ìòù ø îùð )úé áî] (úéáä [÷æéä ìëî . ïë ïéàù äî
úååöîä  ìë ø àùá ,  íåé÷ ì ò ãéúòì  øëù íãàì íìùéù  êø áúé àåä ïîàðã  áâ ìò óàã

åéúåöî ,äî öòá äåöîä íåé÷ óåâî çåéøå äàðä íåù åì òéâî ïéà íå÷î ìë î . ïë ïéàù äî
äîöò äåöîä óåâî çåéøå äàðä àëéàã åæ äåöîá ,äãé ìò øîùð úéáäù . äæå ìò åì óñåð

ä åöîä íåé÷ ìò àåä  êåø á ùåã÷ä åì ïú éù øëùä ,   í å é÷ øàù ìë ìò  øëù ïúå ðù åîë
àøâà  àø òö íåô ì åéúååöî  ,ëò "ì. 

 ïîà ïãéã äø äîá äîéìù äìåàâì äë æð úåæåæîå ïéìéôú úå ø ùë úø éî ù úåëæáå. 
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óì÷ä ìù úåæåæîä ïéìéôúå êìù øùë? 

éú åá ø å éø åî !! ! ,-á ÷òéì  äøö úò   ,-äøöä   íåéä åð éìò àì àåä  úåøùë àì úåæåæî ìù 
íìå ò  úåîéî  ò åøâä éëä .   ï áøåçä  ìë úà áåúëì äù ÷ øúåé ã åòå ïéîàäì øùôà éàù

äæä ìåãâä. 
 éãøçä øåáéöì åñðëðå ïôéîå ïéñî åàá úåááøá äøéëîì óì÷å úåæåæî 

éúåáøå éøåî!!!! 
 ìù ìãåâá úåôé úåæåæî éì äàø îå áåùç íãà éìà àá6à é áúë ùèð   äàø ðå øãåäîå äôé

äæ ú à áúë í ìåò á  áåèä éëä øôåñä åìéàë .àìôúîå ìëúñîå ìëúñî éðà , äôé áúë
 íéàåø àì å èòîë ä æë øãåäîå ,  ú à áú ëù øôåñä ìù íéîù úàøéä úà úåà ìë ìò  íé àåø

 äæ 
éúåáø!!! 

éìù úéáì úåùãç úåæåæî ïéîæäì éúéöø  ø á ë éðà íëì ãéâäì ì åëé éðà äî. 
 íùä ê åø á éì ùé  äðù í éùéîç éðôì í éìùåøé ùéà ìù óì÷ ìò  úåø ÷éå ú åáåè úåæåæî

íéåâ ìù äò éâð íåù éìá ãé úãåáò äùò àåäù , éðôìå28 åìàä úåæåæîä é úéð÷ äðù 
 êñ éúîìéùå ä æ úà áúëù ãçåéî øôåñ ìöà éúðîæäù100  $äæåæî ìëì . äæä øôåñä
 äîäá  ø ùá ìëåà àìå øúå éá í éáåùçä í éøôåñ äî úîàá)ä ìéáùá ìù úåìåãâä úåé ò á

úåøùëä(  ,äæä øôåñäî úåùãç úåæåæî úåð÷ì éì  éàãëù áùåç éðà ïë éô ìò óàå. 
ïå éòá äæåæîä ìò  ø å áòì  ìéçúî éðà ,ï÷úì í éëéøöù ïè÷ ïå÷éú äæéà äàåø é ðàå .  ç ÷åì éðà

éðùä äæåæîä úà 'úåæåæîä ìëá  ø áãä åúåà  àöåî éðà úéùéìùäå .  ø úåé ÷ é éãî ø áë éðà
åæîäù äàå øåñåôãá äñôãð ÷ø øôåñ éãé ìò á úëð àì äæ ,   ø ù ôà éà øôåñù ïáåî äæ éë

íéîòô ùìù ú åòèä åúåà ìò øåæçì  . 
 óì÷ ìò äñôãðù úàæä äæåæîäì íìéù äæä éãøçä éãåäéä90$. 

ä éäù øåôéñ á  ø ëæð éðà ,äâäù êéà"èéìù ø ò ð æàåå áøä ö"   í é ëø áà éðù ñô ú ÷ø á  éð áî à
ä é ò í éìùåø éî í éáåùç" åñéôãäù ÷óì÷ ìò úåìåãâ úåæåæî íéôìà  úåø ùò . 

íéø÷é íéãåäé!!! ,äæåæî úåð÷ì íéëìåä íúàùë åøäæú ,åìàùú ïåùàøä øáãä: 

1. óì÷ä àá åôéàî? 
ïàôàéî?........... 

àðééùèî?..... 
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äéðîøâî?....... 
úéøáä úåöøàî?................. 

à ðéèðâøàî?............ 
2. éãåäéî?............ 
3. øùëä åì ùé?............ 

áø äæéàî?............ 
íéðáø?............ 

ïéã úéá?............ 
4. ãé úãåáò?.... 

äðåëî úãåáò?.... 

5. õôç åáéìù äî úåùòì ìåëé àì éåâù øåîù äéä óì÷ä?.............. 
6. 6 .ïîæä ìë óì÷ä ìò øîù éî? 
7.  óéìçé àì éåâäù ,íéîòô äîë øáë äéäù åîë ,ïâåäë äúéä àì äøéîùäù éðôî. 
8. êìù ïéìéôúä åà äæåæîä áúë éî?......... 
9. äæ ìò äëéîñ åì ïúð éî?............. 

10. íéîù àøé úîàá àåä äæä øôåñä íà íéîù éàøé íéãøç íéðáø ìöà øøáú. 
11. øòèåéôîà÷ íò ÷åãáéù íéîù àøé øôåñ ç÷ú äæ ìë éøçà ,  é ìá ïë íâå

äìåãâ úåð÷ééãá øòèåéôîà÷. 

`eaa mixg eqde mixte qd ep ri dnlecbd oicd mei  
`xepde ,mze` el`y ie , mr z` mzlykd ji`d

 i ptn zeleqt dxez ixtqe z efefne oilitza l`xyi
d i`xi micxg mipaxn xykd ila did slwdy?' 

êéùîîå,æå"ì :åøö÷úé äá øéäæ åðéà íàå,åàì òîåù äúà ïä ììë îã .íéîëç åùøã ïëå)  ó ã úáù  
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ì"ò á"á  (áéúëã íéðè÷ íéúî åéúåðáå åéðá äæåæî ïå òá) éîøé 'á ,ãì  ( êéîñå íéé÷ð íéðåéáà úåùôð íã
íéúàöî úøúçîá àì äéì ,ëò"ì. 

íééñîå :åøö÷úé äá øéäæ åðéà íàå ,ëò"ì. 
éàúáù úëñîá àú) á ãåîò çé÷ óã' :(úùù áø øîà :ïéìéôú úåöî úéîéé÷ã éì éúéú .

ïîçð áø øîàå :úéöéö úåöî úéîéé÷ã éì éúéú .äáøã äéøá óñåé áøì óñåé áø äéì øîà ,
éôè øéäæ éàîá êåáà ?äéì øîà :úéöéöá .àâøãá ÷éìñ à÷ äåä ãç àîåé , äéì ÷éñôéà

àèåç - îø àìã äîë àúàå úéçð àìåäé) .úåòåáù úëñî ïééòå) à ãåîò èë  óã' :(  øîàã
øî :ïìåë úåöîä ìë ãâðë úéöéö úåöî äìå÷ù . 

éîìùåøé ãåîìúá àúéàå) á äëìä à ø åè  â  óã  à  ÷øô úåëøá úëñî' :( íúéàøå øéàî éáø í ùá éðú
ù  ãéâî åúåà íúéàøå àìà ïàë áéúë ïéà äúåàäðéëù  éðô ìá÷î  åìéàë úéö éö  úåöî íéé÷îä ìë 

éâî  ãåáëä àñëì äî åã  òé÷øå òé÷øì ïéîåã íéáùòå íéáùòì äîåã íéäå íéì äîåã úìëúäù ã
  úåîã äàøîë øéôñ ïáàë áåøëä ùàø ìò øùà òé÷øä ìò äðäå äàøàå áéúëã øéôñì äîåã àñëäå

àñë. 
ñçðô úùøôá úåëéøàá äàø ,ïðçúàå úùøôáå ,ééò"ù .øì úåðè ÷ úåëìäáåà"ù) úåçðî (  úåëìä

ïéìéôú) çë ïîéñ (åðåùì äæå :íéîëç åðù ãåòå) íù (éä íà ïéãä íåéì '   ú åëæ óë ïéìéôú úåöîá øéäæ
úòøëî .  ú åöîî øúåé äøåúáù äùò úåöî ìëá  ìåãâ êì ïéàù úòøëî äáåç óë ïäá òùô íàå

ä úøåú äéäú ïòîì øîàðù ïéìéôúì äìåë äøåúä ìë äù÷åäù ïéìéôú 'êéôá . êëì íãà ì ë êéøö
àé ðúãë åðééä íéùðà  úö÷î ãéá äéåôø àéäù äîå ïéìéôú úåöîá øäæéì) à  ì÷  ó ã  úáù  (áùø"  à

   à éä ú÷æçåî ïééãò íéá ëåë úã åáò ïåâë äøéæâä úòùá äéìò ïî öò ìàøùé åøñîù äåöî ìë øîåà
íãéá .íãéá àéä äôåøî ïééãò ïéìôú ïåâë äøéæâä úòùá ïäéìò ïîöò åøñî àìù úåöî ìëå . àäå

ùåøéá øîàã ']ô úåëøá"ä á"â [ äåäã  àøá â ãçá äåä àã áåò íéàîøä éðôî äá å÷éæçä àì äî éðôî
äéùéøá åéìéôúå éìöî àøáâ ãç çë ùà àúáùã  àúáåøòá àðåîî ïåòè . éðåîî  ãå÷ôéì éì úéì øîà

äéáâ äéãé÷ôà ïåãë úåöî øéèðã ïéãäì àìà . àìà úéðîéä êì àì øîà äé á øôë àúáù é÷åôàì
îùìêùéø ìò äåäã àùãå÷ã à .ïéìéôú úåöîá å÷éæçä àìã øîéîì éòá àì . íéòùø ùéã íåùî

 éëøã íéøùé éë ïçéðäìî íéøùëä íåçéðé àì äæ ìéáùáã úåéøáä ïäá ïéîøîå íéøùëë ïîöò ïéàøîå
ä 'åâå' .ä àìà"íéðîàðå íéøùë íåéä ìë ïéìéôú ïéçéðî úåéäì íìåòä å÷éæçä àì äî éðôî ô) åéä  (

éðéòáä íùù éî éåàø øáãä äéä ïë éë íä 'àèçé àìå ãéîú åéðô ìò àéä åúàøé ãéîú åéìò àø÷ð. 
 åáìë øôñáå)  ã àë ïîéñ"íéîëç åøîà ä :( úåðåò äöçî íãàì åì ùé íà ïéãä íåéì íéîëç åðù  ãåòå

ïéìéôú ïåò äöçî  äúåàáå úåéëæ äöçîå ,äáåçì òéøëî ,ïéìéôú ú åëæ úåéëæ äöçîá íàå ,  òéøëî
åëæìú ,   úòùá àåää àùåøéô éëä íéô ðë  ìòá òùéìàë é÷ ð óåâ ïéëéøö ïéìéôú øîåì íãà êùçì íàå

íäá çéôé àìå íäá ïùé àìù é÷ ð ó åâ êéøö àñðà êåîñì äöøé íà ãîùä ,  ìò äîú ïë àì íàùå
úåîù äîëå úåéùøô äîë åá ùéù äøäèáå äù åã ÷ á ìåãâ äøåú øôñ àìäå êîöò , åá çúåô äúàå

àøå÷å  ,îåçå   ì÷ïäéúåøåòá ïéñåëîù ïéìéôú ø ,  ïéøå÷ ìàøùé ìë ïéìéôúá äáåúëä òîù  úàéø÷å
íåé ìëá äúåà ,ùãåç øùò íéðù íðäéâá ïé ðåãéð ïôåâá ìàøùé éòùåô íéîëç å ðù ãåòå , åäðéð ïàîå

ïôåâá ìàøùé éòùåô ,ïéìéôú çðî à ìã àúô÷ø ÷ ,   úå÷ðì ìåëé àìù åúàøéî íäî òðîðù éî íðîà
öîä ãáëìå åîöò úàïììëá äæ ïéà äå,äùò äðîùá øáåò ïéìéôú çéðî åðéàù ìë åðù  ãåòå ,   ãåòå
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áéúëã éàî åðù) âé úåîù ,è (ä úøåú äéäú ïòîì 'ïéìéôúì äìåë äøåúä ìë äù÷åäù ïàëî êéôá ,
äå øîàðù íéîé êéøàî ïéìéôúá ìéâøä  ìë åðù ãåòå 'åéçé íäéìò . 

íééç çøåà  óñåé úéááå) à úåà æì ïîéñ  'ã" ã â äúåöî äìå :(àøä   ãåò  áúëå"  ïéãä íåéì íéîëç åðù ù
 ìëá äìå ãâ êì ïéàù úòøëî úåáåç óë íäá òùô íàå úòøëî úåéëæ óë ïéìéôú úåöîá øéäæ íà
 äéäú ïòîì øîàðù ïéìéôúì äìåë äøåúä ìë äù÷åäù ïéìéôú úåöîî øúåé äøåúáù äùò úåöî

éé úøåú 'ìéôú úåöîá øéäæ àäéù íãà ìë  êéøö  êëì êéôáïé.    
àèåæ éøôñá áåúëë úéöéö úåöîá àåä ïëå) åè à÷ñéô :(éúåöî ìë úà íúéùòå åøëæú ïòîì ,  ã éâî

ïìåë úåöîä ìë íéé÷ åìàë äá ìéâøä ìëå úåöîä ìë  ãâðë äìå÷ù úéöéö úåöîù : íéùå ã÷ íúééäå
ëéäìàë íéùåã÷ íúééäå àìà øîåì êéøö äéä àì íëéäìàì í  òâéì éåøá ìëì øùôà éàù íùë

í ëá òâéì éåø á ìëì øùô à éà íéùåã÷ àåäúùë êë éúðéëùá. 
àèåæ éøôñá  ãåò äàøå) ã  åè  à÷ñéô"àî ä :(.ä éðà ' ,øëù íìùì ïîàð éðà ïééã é ðà : íëé÷ìà   ,

íëðééãå íëàøåî :íéøöî õøàî íëúà éúàöåä øùà , ìò íéøöî õøàî íëúà éúàöåä ïë úðî  ìò
 åì á÷úù úðî íëéìò úéöéö úåöî øôåë ä ìëå íéøöî úàéöéá äãåî úéöé ö úåöîá äãåîä ìëù

íéøöî úàé öéá øôåë ú éöéö úåöîá. 
íé÷ìàì íëì úåéäì: íëçøë ìò ,äåìà éðéà íúéöø àì íàå íëì äåìà éðéøä íúéöø íà ìåëé .íëì  ,

ä éðà 'íëéäìà ,íëçøåë ìò ,ä íàð éðà éç øîåà àåä ïëå ' ÷ æç ãéá àì íà íé÷ìà äéåè ð òåøæáå ä
íëéìò êåìîà äëåôù äîéçáå)  âì ë ìà÷æçé  (íëú áåèá àìùå íëçøë ìò. 

ä éð à úéöéö úåöîá øîàð øçà øáã 'ä éðà íéîòô éðù íëé÷ìà 'íëé÷ìà : äìèáù éîî òøôéì
äá øôåëå .ä éðà 'íëé÷ìà :äá äãåîå äîéé÷îù éîì øëù ïúéì.   

 íäøáà åðéáøî äìåãâ ä÷òæå äàéø÷ ,îä ãéîìúøä"âøåáðèåøî í, 
 åøôñ úîã÷äá"ïéìéôú ïå÷éú" 

"íäé éùðåæî íä ø á à éððä  ,äìäá ð éùô ð éë ãò ä òø äìåç é úéàø .   é ø åî é ðôìî éãøôä íåéî
ø 'âø åá ð èåø î ø éàîúéöéö úåöîá åîöòì ÷ã÷ãî ùéà é úàöî àì   ,äæåæîå ïéìéôú   éôì

êøåöä , ø åîå ìá ø å÷î õøô å ðá ø éúìåæø ãéñçä á øä ùåã÷ä é 'æ ïìñåæ"   á øä  éøåîå ì
àéðåîâäî ìàéëìî.  ìëë úåìå÷ùä úååöîä åìàá åéìàî ÷ã÷ãî ùéà éúéàø àì íúìå æ

äøåúä." 
 òåáéøáå åúøéôúá íé÷ã÷ãî íðéàå ìåæá íäì åðúéù ÷ø íéùùåç íðéà ïéìéôú íéðå÷ä íâ

íäìù ,äçîåîä ïî åð÷ð íà íâå íðå÷éú éôë ïé÷ãåá íà íâå." 
"áåíéðå÷ä éë äìéôú éøòù íéáøä åðéúåðåòá åìòðð äæ øåáò , íéøúëåî íéãîåò íðéà

éðéñî äù îì äëìäë ïéìéôúá ."åðåùì ïàë ãò. 
 åøôñá øæòéìà éáø ïá ïåùîù åðéáø"øîàù êåøá"î  åáúëðù úåéúåàä úøåö ìò øøåò

ïéãë àìù "íéçéâùî ïéàå åæ íéîù  úëàìî åáì ìà íéùî íãà íåù ïéàù äàåø éðà íà 
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äøåáù åà äîú äáéúë íéáúåë íéøôåñä . íéìá÷îå íéîéëñî äøåúä éãîåì úö÷î åìéôàå
 íä äæáå úéúéîà äìá÷ íåù íìåòî åìá÷ àì íîöòá øùà ïéìéôú áåúëì íéøôåñä úà

íéáøä úà íéàéèçî." 
"úéàöç å äø åáù ä áéúëä äúéäù úåæåæîå ïéìéôú  å áúëù ïåà  éìò åô éúé àø  øùàë , äãåøôå

î á ä÷ åáãåäãå øô úåéäì äðéã ï éàù íå÷ ,ð èò ùá ïéâú àìá  åéä íâ"â æ"  ê éøà é øùà õ
í øåôéñ". 
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ì  ú ùåã÷ ïé ðò î ÷ ø àô àøà á á  ùøãîä úé á á í é á ø á  ùåøãì éì ïîãæð  íéðù  äæéà éðô
úåæåæîå ïéìéôú. 

 åéìò åéäù ïåø éåà úð åàúá à ø å ð äùòî179 íãà éð á   
àðéè ðò âø àá à ø å ð äùòî  äø ÷ ò åá ù äúåàá ,åø é åàá äð åàúå éìò åéäù  ï 179  íãà  é ðá ,

ìâø  íéôìà úø ùò äá åâá .ìàø ùé éð á åðéçàî íéùðà äùù åéä ïå øéåàä ìò ,ãçà  á ø ,
 íéãåäé ò á øà ãåòå ãçà çéâùî .à 'ïìéà ìò æà àöîð ,ä úø æòá ÷æéä  íåù éìá ,'  íäî ãçà

ïìéàä ìò ïë íâ äéä ,ä ø áùð úç àä åìâøå ,íéì÷  íéò öô íò äå áâ øä  ìò åéä íä î íéðù  ,
äååð éìò àì æà âøäð éùù . 

äðåàúä ìù íéìåöéðäî ãçà ìù åúòã á æà äìò ,ì  âøäðù éùùä éìåàù"  åì åéä àì ò
í éøùë úåæåæî ,áìðù éùùä éãåäéä úçôùî úà íçðì êì äùëå" ò ,   ø ãçá äæåæîä úà  ÷ãá

éäù 'âøäðä ïùé ,äæåæîä ÷ éúø ðá àö î å) ø òèìàä äæåæî (  ø ééð ìò ñôãð ú åø áãä úø ùò
èåùô  !! !áä æàéùùä éãåäéä ìåöéð àì  òåãî íìå ë åðé. 

éæ óñåé úéáä ïø î áúëù äî ò åãéë"ò) öø ïîéñ äòã ä øåé"å (éåìâ ñ ð íéàåø äæåæî éáâù  ,
ìåöéð í éøùë åúéá ú åæåæîù éîå åðéìò àì ÷åæéð àåä é øä íé øùë úåæåæî åì ïéàù éîù   ìëî

ä ÷åöå äøö ,ééò"ù . 
ëá íùä ùåãé÷íì å òä ì 

 ò øåàîä ú åãåà äá éáñä é ðå úéò  ìë åçååéã  àåää úò á ,åôéñ åä íìåëå) íéø ëðä óà (   íé àåø ù
á÷äù  ê éà ùåçá"ìàø ùé å îò ú à ø îåù ä ,   úðåàú î ìåöéð àì í éø ëðäî ãçà  óàù

ïå øéåàä ,ä ÷ ø 'ìàø ùé éð á  åðçàî í éùðà  ,äæî ìåãâ íùä ùåãé÷ äéäå. 
äôéà  ÷åéãá  úåëìää íéòã å é ïéà íéù ðà äá øääæåæî í éùì íéë éøöù   ,  ú ñôø îá ìùîì

èøàô àø ÷ðä"ù , èòæàì÷á  ïëå" æãòøàèñ  íé àø÷ðä  íéøãçå ñ"åø ù"  ñ ðëéì  íéìåëéù í
íäá ,äàøåä äø å î áø ìöà äìàù ìåàùì íé ëéø ö .äæåæ î êéøö ïë íâ øöçì úéáä çúôî. 

äù î çîùé  ùåã÷ä øôñá  àúéàå ,ùúéöéö úååöîá ,  ìëá ÷ã÷ãì íéëéøö äæåæîå ïéìéôú
èøôíäé÷åã÷ãå íäé ,åð éøôñ á  úåë éø àá  ø àåá îëå" íåìù úæåæî." 

ïîà ïãéã äøäîá äîéìù äìåàâì äëæð úåæåæîå ïéìéôú úåøùë úøéîù úåëæáå. 
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óì÷ä éðéðòá íéøôñä çúôî 

   È·¯ È˜Ï ‡‰  Ï·Â˜Ó ‰ ˘Â„˜‰  ÔÂ‡‚‰  ÏÂ„ ‚‰ ¯˘‰Ó
ÈÊ Ï‡Ë ÈÂ Ï‡ÂÓ˘"  ÔÂ‡‚‰ ÂÈ· ‡Ó ˙Â·Â˘˙ Â·Â  Ú

 Ó  ÌÏÂÚ  ̄ Â‡ È˜Ï‡ ‰  Ï·Â˜Ó ‰ ˘Â„˜‰  ‡ · ̄ Â ‡¯
ÈÊ Ï‡ËÈÂ  ÌÈÁÁ È·¯"Ú .È"Ú Ï"‰‚‰¯‰ È"ˆ : È·¯

 ˘ËÈÂ‡˜˘ ̄ ‰ Ï˘ÈÙ  ÌÈ¯Ù‡ È· ̄ Â ¯Ú„ÈÂ Â Ô¯‰‡
ËÈÏ˘"‡ .Î˘˙ ˙˘"ÙÏ Â" ˜ 

 חיים מים באר ת"שו
 ףבענין כשרות הקל

 ̇ Ò ¯˜ÁÓ Ï  „ÚÂÂÓ  ‡¯Â˜ ÏÂ˜"˜¯‡È ÂÈ  ÈÒ‡Ó Ì  .
  ‰¯ÓÂ ‰ÏÂ„‚ ‰˜ÚÊ–ÌÈ·¯Ï ÚˆÂÈ ¯Ù‡Â ˜˘    .

ÌÈ·˙ÂÎ˘ ÌÈÙÏ˜‰˘ ˙Â „Ú ˙ÂÈ·‚ È¯ÙÒ Ì‰ ÈÏÚ 
  ÏÚ ‰Á‚˘ ‰  ÈÏ· ÌÈ ̆ Ú Ì‰ ˙ Â ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙Â¯Â˙

ÌÈÏÂÒÙ Ì‰Â ÔÈÒ ÚÈÈ˘Ë ˙È„Ó· ÌÈ¯Î È„È . ÔÈ‡Â
· Ï ÏÚ Ì˘ ˘È‡ .Ò˘˙ ˙ ̆  ÏÂÏ‡ ˘ „ÂÁ" ‡ 

  עלם"סת למחקר וועד
 יםהפסול הקלפים

‰ ÌÚ 'ËÂ ̃˘ È˙Ó  „ Ú ! ‰ Ì Ú '‰ ̆ Á  ‡Ï !  È¯ÙÒ
¯Úˆ· ÌÈÂ¯˘ ˙ ÂÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙Â¯Â˙ .  ÏÚ ‡¯Â˜  ÏÂ˜

Ó  Ï˘ ÛÏ˜‰   ÏÎ˘ ‰Ï‚˙˘ ‡¯Â  ‰ ÏÂ˘Î15  ‰˘ 
˙ ÂÏÂÒÙ ÂÈ‰ ,ÛˆÙˆÓ Â ‰Ù ‰ˆÂ Ù ÔÈ‡Â .   Ì‰ ‰ÙÈ‡

  ÒÈ„Ú˜ ÏÚ ÌÈ¯˘Î‰ ÌÈ˙Â˘ ÌÈÈ„ È˙ ·Â ÌÈ·¯‰
„ÂÚÂ Ô„ ‡Ï‡˜‡˘Â  ,  ÌÈ¯·„‰  ‡Â‰˘ ÛÏ˜ ÏÚÂ

   Ï Ú ÔÈ‡Â  ÌÏÂÚ Ï˘  ÂÓ Â¯· ÌÈ„ ÓÂÚÂ ˙Â„‰È‰ È„ÂÒÈÓ
 ̄˘Î‰ ‰Ê ?È"Ú Ï"‰¯‰ È"  ‰„Â‰È ÌÂÏ˘ È·¯ ‚

˜ „·‡ Ò‡¯‚"ÈÓ Ï‡‰ ˜ ÔÈ Ï˜Â¯· Ô"˘˙ ˙˘ È" Ò
ÙÏ"˜ 

 קול ברמה

Ë ˜ÏÁ ˜ÁˆÈ ˙ÁÓ ˙Â·Â˘˙ Â ˙ÂÏ‡˘Ó '‡ ÔÓÈÒ ,'
 „ÂÚÂ 'הקלף חלק ב 

   ̇  ÂÎÏ‰ ‰˘Ó ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘ ¯ÙÒ Ó ‰·Â˘˙
Î ÔÈÈÏ˜ ‰˘Ó  È·¯ ÏÂ„‚ ‰ ÔÂ‡‚‰Ó"ÂÓ„‡‰ ˜ " ¯

ËÈÏ˘  ̄ ‡ÂÂ‚Â‡Ó"Â˘ È¯ÙÒ  ̄ · ÁÓ ÏÚ· ‡" ‰˘Ó ˙
Á  ˙ÂÎÏ‰ "„ÂÚ Â ÌÈ˜ÏÁ È 

 הקלף חלק ג'

  ̇ ÂÊÂÊÓ ÌÈ‡È·Ó˘  ÏÂ˘ÎÓ ¯ÈÒ‰Ï ‡¯Â˜ ÏÂ˜
Û Ï˜ ÏÚ ÒÙ„ ÚÈÈ˘Ë Â Ô‡Ù‡ÈÓ הקלף חלק ד'  
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¯ ·¯‰Ó  'ËÈÏ˘ „È˜Ò¯ÈÊ ¯ÊÚÈÏ‡"‡ , ¯ÙÒÓ ˜˙Ú
Á˙‡Â ˙˘¯Ù  ‰¯Â˙ È¯·„Ô. מעשה נורא מהקלף 

 ̇ ÂÊÂÊÓ מלחמת השם 
‰ Ú ÌÈËÂ˜Ï" „ÂÚÂ ˙ , ˘Â„˜ ÌÈ˜ÂÏ‡ ˘È‡ ¯·ÈÁ˘

¯  ÂÈ·¯ ˙‡Ó'ÈÊ ˘ÈÂÂÈÈÙ ÌÏÂ˘Ó"Ó Ú"‡ÊÈ¯·ÊÓ Ó   .
נוסח לש ם יחוד  שנהג המ חבר  הק ד וש ב על   

ע לא מרו קודם עי בוד "יושר דב רי אמת  זי
  ם"ת הק לף  לכ תיב ת  ס

 על אמת דברי יושר לקוטי
 עניני קלף

÷íé òèúåìåñôä úåæåæîä ìò ïåúé ò î   80úåìåñô íä úåæåæîî æåçà  - äøäî" áééì ãåã â
 úø îùî  ùàø  áùåé ãìò ôð éøâñú"í 

÷íé òèúñ úå øùë ìò  úå ðåúé ò î " í  í éáú å ë íé ðå úéòäù äî ú å àøì íéìåëé åìàä ñ ôéì÷á
 í éø ëåîù äîå ìà ø ùé úøà î  íéàáù úåìåñô úåæåæîå ïéì éôúá íéìåãâä íéìå ùëîä ìò

 úéø áä úåöø àá 

 ìå÷ àøå÷ ìò öøéôúå íéúáä íéìåñôä ñôãð  êéøãîá úåøùëä 

øòã øòééð  øòèåéôîà÷ ñàåå èñòî èéé÷ùéãéà  ïéà 5 èåðéî èðò÷ øéà ïáàä à øàì÷ ãìéá éåå  øéà 
èìàä èéî äøåú ïåà èéé÷ùéãéà  !!!ïéìéôú úåæåæîå – ùééìô øù á ,éåå éåæà  åö  ïòðòëò ø àøòéé  ñàî  ?

ìå÷ àøå÷ – ìò úñ"í àöé øåàì ìò éãé  ãò åå úøîùî úñ"í 

äìâúä ñãøôä ãåñðä åùëøù úåæåæîä ìë éë äìâúð "úåìåñô íä ì 

úñ úøîùî"íìåë úà úáééçî íïøåö ìëéî äùî  
  äîø á ìå÷-ä íò  'èå÷ùð éúî ã ò  !ä  íò 'äùçð àì !   íé åøù úåæåæîå ïéìéôú úå øåú éøôñ

ø ò öá . ìù óì÷ä ìëù äì âúðù àø åðä ìåùëî ìò  àøå÷ ìå÷15ô åéä äðù úåìåñ ,  ï éàå
óöôöîå äô äöåô . ñéãð ò÷ ìò í éø ùëä íéð úå ðù íéð éã éúáå  í éð áøä íä äôéà
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ãåòå ïãàìà÷àùå , ïéàå í ìåò ìù åî åø á  íéãîå òå úåãäéä éãåñéî í é øáãä àåäù óì÷ ì ò å
 øùëä äæ ìò ?é"ò ì"äøä é"÷ãáà ñàøâ äãåä é íåìù éáø â"ð ïéì÷ åø á ïéîìàä ÷"  ú ðù é

ùú"ôì ñ"÷ 
úñ úåöî  íåé÷ì éî ìåòä ãò åå" íá øãà  'ãùú" í-àú éé øåàã äá ø äòãåî  , úé á å áåù å áåù

ìàøùé ,çø íéåâ éãé ì ò  äùòðù óì÷ä ïéð òá úåìåãâä  úåìåùëî ä"ì. 

  úåëìä äðùî–øç  úéá á  åãá ò ðù íéôì ÷ ïéãá å ëò  úùå" ì àøùé çå÷ ô éìá í-øâäî " í
ç îò á ïééì÷"åù ñ"ç úåëìä äðùî ú"íé÷ìç é ,ãå ò å. 

 éãåäéä ìä÷ä ìà– ìåùëî øéñäì –óì÷ ìò ñôãð ò ðééùèå ïàôà éî úåæåæî  

úñ úåöî"ä íìùä í 'é÷ìçí úåæåæîå ïéìéôú äøåú éøôñ –åéâäðîå åéðéã  ,äøä î" éáø â
÷ãáà ñàøâ äãåäé íåìù"øå ïéîìàä ÷"úå÷éãáå úåèéçùá äàøåäì ïåëî ììåëå äáéùéá î ,

ìùú úðù"è 
óì÷ä úåøùëïéâåø éáö áøä åðéîéá  
á ÷ìç óì÷ä '-åùî "÷çöé úçðî ú ,ò  øåàì àöé" ï éìéôú äøåú éøôñ úùåã÷ì ãòåå é

úåæåæîå  ,ùú ú ðù ïéì÷ åø á"ôì ñ"÷. 

 íééç éëøã– â ÷ìç   'úñ úåöî øôñî"íìùä í ,åéâäðîå åéðéã ,äøäî"  äãåäé íåìù éáø â
÷ãáà ñàøâ"ìàä ÷îùú úðù ïéì÷åøá ïéî"ôì â"÷ 

  

ìà"é á  ó"  ú– úéøåù à   áúë   – â ïá òéâé ùë ãéî  '  éãë äøåúä úåéú åà åúåà íéãîìî íéð ù
 äøå úá úåø÷ì åîöò ìéâøéù)ìàðáøáà.( 

äåöî äéãôåì÷éöðà 
úåëìä äæåæî  

åéðéã åéâäðîå  

ìò úåøùë óì÷ä åðéîéá :øàáî åäî óì÷ åäîå ñåèñåñëåã ,äî  íðéã ìù íéôì÷ä  
ïîæá äæä ,êéà ø åçáì úåùò ì óì÷  äëìä äùòîì .í ò úåðåîú  

úåøùë óì÷ä 
åðéîéá áøä ïéâåø 

éðá ÷øá  
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áøä óñåé ïä ë íéìùåøé , ñôãð ïå çøéá øåà  äøåú ìò úåøùë  óì÷ä åðéîéá  óì÷ä úåøùë  
øòèåéôîà÷ä ããåîù úà úåãäéä ìù ìë éãåäé ùîçá úå÷ã ïéì÷åøá àåð ÷øàé 

úðù îùú"ç  
 íùä úîçìî

è ÷ìç  
åòúäúåøø úåøéäæì éðéðòá éøåôñ äøåú ïéìéôú úåæåæîå ,äàéø÷ éùàøì úåáéùé 

íéìäðîå ,íéøåôéñ íéàìôð ïéðòá úåæåæî.  
ïéì÷åøá àåð ÷øàé úðù ðùú"â  

 íùä úîçìî
æ"é ÷ìç  

äùøã úåøøåòúäå éãìéì áùú"ø éøåçáå úáéùé ïåøëæ ìàéçé áñàì ñòìòæãðà ìãåâ 
úåáéùç íåé÷ úåöî äæåæî  

 íùä úîçìî
æ"ë ÷ìç 

ùåøã úãåòñì äàãåä ãçàì ìöéðù ñðá àìôð ,àìù çéìöä úåìòì ìò ñåèîä éè 
åéìòáàã éà 800 ÷ñøúäù ìò éãé äööô. 

øàáî úåìåùëîä úåìåãâä êéà åìùëðù íò  ðá"é ôñá éø äøåú ïéìéôú úåæåæîå 
úåìåñô ,ïéàå äöåô äô ,úåëæáå øøåòîù í éùðà úåöîá åìà ìöéð êø ãá ñð . ãåò 
øàåáî åá  ,ìãåâ øëùä ìù øîåùä åîöò ú àå íéøçà ïéðò á ïîà úùåã÷å úéá 

ùøãîä 

 úîà êøáã ùàø
à ÷ìç 

ïéðòá ìë ìàø ùé ïéá øò  äæ äæì ,ïéðòáå úåøùë ïéìéôú úåæåæîå  úîà êøáã ùàø
á ÷ìç 

ùåøã  øáì  äåöî  ïéðòáå ìãåâ øëùä ìù éëæî  íéáøä ïéìéôúá úåæåæîå úåøùë  úîà êøáã ùàø
â ÷ìç 

øåñéà ìåãéâ éøåìáú ,ìëì íäéèøô  .ìåèéá úåöî ïéìéôú ,éìãâîì úåéøåìá  øåàì úåéøåìá
à ÷ìç äëìää 

êéøãî äøåîå êøã úé éð÷ì ïéìéôú úåæåæîå åäéúúî úøàôú 
éåìéâ úåòéãé úåìéäáî éøôñá øåúä  ïéìéôú úåæåæîå 2 åäéúúî úøàôú 

åá  øàåáé ìãåâ úåöî úùåã÷ ïéìéôú ,ùðåòäå ìåãâ ä éîì åðéàù çéðî ïéìéôú ç"å  äãåäé úøàôú  
 











































 ת"בעזהשי

 א"ק תובב"ם ירושלים עיה"וועד המחקר לעניני סת 
 ק"ו לפ"חודש חשון שנת תשס

 למען ציון לא נחשה-דעת תורה 
 א " אל הרבנים הגא ונים ואל אחינו היקרי ם שליט

מיר אונטער גע שריבענע פון וועד המחקר לעניני 
האב ען אנגערופען אופן טלפון און אויך  , ם "סת

גען צו רוב סופרים פון  פערזענליך אריבער גע ג אנ
 . שט אט 

מיר האבען  זיי געבעטען עטליכע ָּפאר פרשיו ת  
 ! פאר תפילין  און אויך עט ליכע מזוזות

הערט און שטוינט וואס פאר אן אינפארמאציע 
 מיר האבן באקומען

איך בין אינטערעסירט צו קויפן עטליכע : דער קונה
זאל  זיין , ָּפאר פרשיו ת פון אן ערליכען סופר

ק ען איך דאס  ביי  , עה אלט ען הונדערט פראצענטאויס ג
 ???אייך בא קומ ען
פאר דעם בין איך דא עוועליבעל פאר : דער סופר

הונדערט ,  איך  פארקויף נ א ר היימי שע  זאכען,  אייך
 ! פראצענט כשר
איך וויל איי ך פרעגען וואס טוט זיך  : דער קונה

ווייל אי ך האב געהע רט א מען ק אכ ט  , וועגען דעם קלף
 !  דעםוועגען

מי ר ,  עס איז נישט קיין פ ראבלעם: דער סופר
אלעס איז אין   , ארבעטן נאר  מיט היימי שע אידען 

 !ארדענונג
עס האט א  , וואס הייסט א ין ארדענונג: דער קונה

 ? הכשר
איך ה אב  אי יך געזא גט  אז דער קל ף : דער סופר

 !מאכער אי ז א היימ ישער  איד
 קי י ן איך  עס נישט, וואס היי סט ה יימי ש : דער קונה

איך  עס נישט קיין  , היימי שע ברויט אן א הכשר
איך טרינק נישט קי ין ק אק א ,  צוקערלעך א ן א הכ שר

און  פונקט תפילין זאל איך קויפן  , קאלא אן א הכשר
אנ שולדיג ט איך בין נ ישט   , אן א הכ ש ר$ 1700פאר 

 ! אויפן ק אפ ג עפאלען
,  איר האט  ת פילין פארטי גע פון קלף מיט א הכ ש ר

 !ש טיא אדער ני
יא איך ה אב  מיך דערמאנ ט אז דער קלף : דער סופר

 . א "האט א הכ ש ר פון הרב וואזנער שליט 
זיין הכשר איז מ יר , איך בין מסכים , יא: דער קונה

 ? אבער דאס איז ט אק ע מיט אלע חומרו ת, גוט 
 ! יא אווד אי: דער סופר
ווער  ? ווי אזוי הייסט די קלף מאכער: דער קונה
 ? מאכט ד אס
 . טפערט דעם נאמען פון קלף מאכערענ: דער סופר

מיר האב ען  ! מיר שרייב ען נישט קיין נעמען
אנגערופען ה רב וואזנער צ ו ער גיט א ה כשר אוי ף דעם  

ער  , ער האט  געענטפערט לא הי ה ולא נברא ? קלף
 ! !!האט א פילו נישט  געבעטע ן קיין הכשר

, מיר האבען נ אך אס אך אי נפארמ אציע  מיט טעיפס 
מיר ה אפ ען אז אויב ד ער , ריך ז ייןמיר ווילען נישט מ א

מכש ול גדול וועט  נישט מתוקן וו ערען וועלן מיר  
מפרסם זיי ן  לרבים אל ע אינפאר מ אציעס  איב ער די 

פאר סופרים  און  ,  עס ו ועט זיין גרוי סע בושו ת , טעמע
וואס ה אבען   זיך אויס געל אכט ,   אויך פ אר א סאך רבנים

 .און טוהען ג ארנישט  איב ער דעם ענין
ען דא מיט אן אויפרוף מיר קומ

צום בית דין  פונעם עדה החרדית   
ד "אויך צום בי, ק"פון ירו שלים עי ה

 .א"פון הרב וואזנער שליט
אז מע ן  ,  איר מוז ט א רויס קומען  מיט  א געוו אלד

טאר נישט קויפן ביי קיין שום סופר אן קיין שום 
נא ר אויב ער האט א כתב א ז ער קויפט קלף  , אויסנא ם

מאכער מיט א הכש ר פון באגליי בטע נאר ביי א קלף 
רבנים וואס נעמען אויף זי ף דעם אחריות אויף די א לע 

 . תפילין ומ זוזו ת בזה ובב א 
מיר זענען ליידער איבער צייגט ד אס ד י רבנים זענען 
אזוי פארד א רבן אז עס גייט זיי אהן  די כשרות פון  

 . תפילין ומ זוזו ת נישט א  מ אל אין די לינקע פאה
רט איי ך וועט איר  דאס געוו א ר אדרבה  אינטרעסי

יעדער האט אן אנדערן תירוץ אוועקצומ א כען , ווערען
 . די הארבקייט 

צ פונעם  עדה החרדית  "מיר דאנקען  פאר דעם בי ד
א וו א ס זיי " ץ פון הרב וואזנער שליט"מיט דעם בי ד

,  האבען ט אק ע אביסעל  אויפ געטוהן  אין דעם  ענין
ם ו ואס   אבער או יך זיי גיבען  א  הכשר אוי ף סופרי

פארנארן דעם עולם גולם ערליכע אידען וואס  גיב ן  
, גרויסע געלט ער מיט מסי רת נפש פא ר תפילין ומז וזות 

און ,  און מען  שר ייבט ספרי  תורה מי ט מסיר ת נפש 
נאך אלעם זאל מען געוואהר ווערען אז אלעס אי ז   

 . ל"רח, פסול
משה יחזקאל , ר"שלמה זלמן ווייס יו: ידידיכם

 .ראל אליעזר פריעדמאןיש, גאלדבערגער
א " ק תוב ב"ם ירושלים עיה"וועד המחקר  לעניני סת
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 ה קריאה לחזרה בתשוב 
ות   רשעאסונות רבות גופניו ת ורוחניות התרחשו בשנים הא ח רונות 

 מאות  זוגו ת תפילין וה רבה     כןכמ ו,  ל"ספרי תורה  נ שרפו ו נשדדו ר
הרבה  נוסף לכך נ שמדו כליל  , ספרי קודש   בשווי  של א לפי דולארים 

 מקו מות א שר  קול התורה   ,ישיבות ות למודי תורה,  בתי מדרש
עד השעות  משעות הבוקר המו ק דמות ווהתפילה לא נדם בהם 

 . הקטנות של  הלילה
בפרט אסון  מ קרי   בעולם יהודי ם   מאמיני ם  בני  מא מינים  י ו דעים כי  א ין  אנו 

 .   כזווב תדירות גבוהה, כשמדובר בת שמישי  קדו ש ה בהיקף  גדול כל כך
"   אם תלכו עמי קרי "ם בת חילת הלכות תענית בהתייחסו לפסוק "הרמב

 כי  אם יתלו את  המקר ים  א שר י קרו  בי ד , מפרשתוכחה פרשת התב בכנה
ה ירבה את  "  אזי הקב,המקרה וית עלמו מהאזהרות והקרי אות שבדבר 

 .    חס  ושלום, העונשים
 ,שהעונש  חמור  מאד , )ההידוע כאחד מגדולי ההלכ(ם "יוצא  מקב יע תו של הרמ ב

ם לחפש     כאשר  קו רה  מקרה  ואין  מ נסי,כאשר  אין  מ נסים לתקן   את המעוות
כפי שמופיע  בספרים הק דושים בדבר  ,  אחר התקלה  אשר הב יא ה לטרגדיה

  אשר   צריך  הוא ו ב ני ביתו לקח ת על עצמם   ,הדרך לתיקו ן המצב והת שובה
 .  שמק רה כזה  לא יישנה 

 מ קרה  אסון  בי לדים א שר  לא טעמו  טעם  ,  ח ס ושלום ,כא שר  קורה : לדוגמא
 לאחר מכן  י ש  ,:)שבת לב( כדבר הרא ש ון,  י ש  צו רך לבדוק  א ת המזוזות,חטא

לבדוק את צ יציות כל בני הבית כולל הילדים אם הם נעשו  לפי ההלכה 
 . ] ):שבת לב(  מצמר, שזירה  לשמה, טוויה[

 לבית   הן לילדים  ו הן יםהמזון הנכנסמוצרי יש גם לבדו ק את כשרו תם של 
למות ר   . למבוגרים  ול ידע בביר ור  שלא  קיים   שום  חשש   מבחינת הכ שרות

 בפרט  .א התולעים  שהוא  א קטו אלי מאד  בר בים מן  המו צרים לציין את נ ו ש
  מפני שהחו ם  , בתקופת הקי ץ י ש להקפי ד לשמור  את המוצרי ם ב מקום  קר יר

 .  מייצר  תולעים אף  אם ה א ריזה סגורה  היטב
 בקי ץ לשמרם ב מק ר ר ובחורף ב מיכלי זכוכית :העצה לגבי מוצרי המזון  היא

 .   סגורים
ל היא  הצניעות שהזלזול בנוש א   "ון רסיבה חשובה  לא פחות כאשר קו רה אס 

 .)ה מקאלאמיע בכל ספריו"ר, חפץ חיים באגרותיו( .   מק ר ים חמו רים גורםזה 
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 ענית סדר הת 
כדי שהצבור  הרחב י קב ל מושג כל שהו מה פש ר כל התעניות  

אחד הדברים הר אש וני ם   . וב ספרי המוסר, המובאים ב פוסקים
 בבזיון  ספר  תורה שנפל  או   בפ רט כש מודבר . בתשובה הוא  התענית

, ת אבני צדק"ד ועיין עוד בשו" מ’ח סי "א או"עיין ב מג(  ,  חס ו שלום,נשרף
, ד" י’בית  היוצר סי ,  ז"באר ש ב ע דף ל, ד"באר מש ה  ח, ’ ו’ח סי " ש או"אמרי א

זכו ר   , ט"ת קל"הרי בשמים מהדו, ט" נ’ד סי"דברי חיים יו, ב" רפ’ד סי"י יו"ברכ
 ’ד סי"משנה הלכות ח, ז" ל’י הכהן סי"מהר, ב" י’שאל סיחיים , ת"לאברהם ערך ס

 ג ם לג ב י תפילין ש נ פלו מצדדים  להתענות וחלק  ,)ו עוד' נפש חי, ל"ק
 . שג ם לגבי  מזוזהים מהפוסקים  א ף סובר

בכדי להביא  בפני  הצבו ר הר חב  את דרך  התעני ת ודרכי  קב לתו 
 ת ענית 'ם ה "רמב, יבדף תענית (ל "  כדבר נכון  לצטט  מדברי  חזנוהחלט

 לגז ירת   הענין והמסבירים  לנו מ ה )ה"תקע-ט"ח תקס"טור  או, ז" י'א ה"פ
 .תענית

כ חברי  בי ת "ו  בו ת ענית ציבור   היו מתאספי ם ובא ים לבי הגזרשהמ יועד ביום 
והזקני ם  דין  תדבר  רא ש ון חק רו וד ר שו חב רי  הבי . הזקני ם  עם  כל הקה ל, הדין

תקני ם תק נות בכדי למ נוע ל אחר  מכן היו  מ,  את כל המכ שולות שק יי מים  בעיר
 . ’כ לצר ות וכו" אש ר יבי או את  הקהל לעביר ה ועיותמכשול

 דור שים ומזהיר י ם על כל מקרי גנ יבה ו מעילה בכספי  ת דין צדק חברי ב י
לאחר  מכן הם מתר יעים נגד המ נסים להשלי ט , חר ימים את הג ו זליםישראל ומ 

י היום הר א שון   כל הפעולות הללו נעשות בחצ . את דעותיהם ורצונם  על הקהל
,  תפילה בציבו ר ,  החצי ה שני  מ וקדש ל קרי א ה בתורה  מע ניני דיו מא.  של התענית

 .  ודוי וקבלת ת שובה
) א . ל אפשר ללמוד כמה וכמה דברים  בקשר לתענ ית צבור"  מדברי חז

העי קר  היא  התשוב ה כלומר  חר טה ) ב,  שהתענית הי א א ך  דבר  ט פל מסדר היו ם
ד ה המרכזית  של היום הו א תפקידם  של  הנקו)ג. על העבר וק בלה על העתיד

ראשי  ומנה י גי ה קהל לח קור  את כל   העבירות הא קטואליות לז מן שפו רענו ת 
 על אחד  תלטם  שלגנוב ולה ש" לקבל על ע צמם כפי  נוס ח הרמב ) ד. מצויה בו 

 ובפר ט כשמודבר  באנשי ם מ כובדים מנהי ג י   ,בגלל  אינטרסים  א ישיים השני 
 .  שקול  כנגד כל העבירות,העדה
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  התיקון במקרה שריפת ספרי תורה 
,  ל"ר  יהודה גרינו ואלד זצ"ק מוהר "ת זכרו ן יהודה מהג ה"בשו
א  לר אשי  " ב מ כתבו משנת  תרע)ד"א סי מן מ" ח(ק סט מר " אבדק

כמה ,  הקהל שעל ה עיר טא שנאד  לאחר  שנש רפו שם  שני   ספרי תורה
סידורי ם  ושא ר תש מ ישי  קדושה   הוא מצ יע ל הם  , טליתות ותפילין

 :    על עצ מם שלו שה ד ברים  מלבד  הצום והםלקבל
לא  ל שוחח  בשע ת , להקפיד על שמ יר ת כבוד התורה.   א

 .  הקריאה 
שבעל  ק ורא  יגיה  בכ ל יום  שש י  את פרשת ה שבוע ב אותו  .   ב

 .  ספר שעומדי ם לקרו א מת וכו
צר יך לה זמין סופר סתם שיבדוק  את כל המזוזות בכל בתי .  ג

וצ או ת ישולמו   מקופת   הה. הקהילה וא ם אפ שר  ג ם את  התפילין
   .הקהילה

  פרי תורה פסוליםס 
י דוע שאחוז ג דול .  אבל ההכרח  לא יגונה,   הבז יון הוא גדול  לאמר זאת,לצערנו
 פסולים ו א ף חלק  מהכ שרים  טובי ם  רק   פרי תורה  משתמ שים   בס הכנסתמבתי

כ נהוג בשבוע   של  , לפעמים יוצ א שב אי עלי ה למפטיר.  לשעת הדחק או בדיעבד
כי   . גורמ ים נח ת רוח לאבו ת יותר מאש ר אילו היו  עולים לתורה, " טר צ יייא"ה

זאת ועוד  . אם ספר התורה פסול אזי שתי הברכו ת מלפנים ומאחור היו לב טלה
זו גם יכו לה להיות סיבה  . ידי חובת  קריאת וש מיעת התורהגם לא יוצא ים 

צ  "כפי  ש מוכח מהתי ק ון הרא שון  מ הגה, ל"למקרים  א ש ר  קורי ם לס פרי תורה  ר ח
 .  י ג רינוו אלד שהזכרנו ל עיל"ר

גבאים  ורא שי   ,  שמ שים , אי לכך הננ ו פונים בק ריאה דחופה  לכל הרבנים
הקהילות שע ליהם מוטלת האחרי ות ה מלאה לכל הברכות שמב רכים על הת ורה   

לבדוק ולהגיה ל אלתר את ספרי התורה  אצל   , וגם חיו ב מצ ות קריאת ה תורה
 .   ש  מאד"סופר מומחה  ויר

לכן העצה  . ת בגלל מחסור ב כסף"לקרות שנ מנעים מלבד וק סיכול !  הערה
ה ם ב ודא י   . היעוצה היא  לערוך  מגב ית בין  קהל המתפללים לכיסוי ההו צאות

יתרמו בע ין  יפה למצוה  חשובה זו  ונ וסף לכך י ימ נעו מעצמ ם  את ענין  הב רכות  
 .לבטלה



 

 

זרע של זרע של , , שמירה בדרכיםשמירה בדרכים, , שידוכיםשידוכים, , נסהנסהפרפר, , שמירת הביתשמירת הבית, , אריכות ימיםאריכות ימים: : סגולת המזוזהסגולת המזוזה
  ..רפואות וישועות הצלחה בכל העניניםרפואות וישועות הצלחה בכל הענינים, , זווגים הגוניםזווגים הגונים, , קיימאקיימא

 לא – אם הסופר אינו ירא שמים או שהמזוזה והקלף אין להם הכשר !!!זכור
 .קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך ואין לך כל הסגולות האלו

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   יהודים הניחו תפילין פסולים40,000 
,  מובא שכל היהודים תושבי בגדד’ ב’ד סי"ים חת רב פעל"פר שוסב

נכשלו , רה ומצוותשומרי תו, למעלה מגיל בר מצוה, ארבעים אלף במספר
עד . שנים רבותו, ת בהנחת תפילין שאינם מרובעיםקמחוסר ידיעה מספ

שהגיע אליהם יהודי ששם לב לדבר ועוררם על כך עד שכל העיר היתה 
 יוסף ’צ ר"י הגה"נים לתיקון המעוות עננקטו מיד הצעדים הנכו. כמרקחה
מזה  אפשר לראות עד . ל המרא דאתרא" בן איש חי זצבר ספרחיים מח

 . עד שכל תושבי העיר הניחו תפילין פסולין,י הזנחה"לאן הגיעו ע
 

  ם שאינם הגונים"סופרי סת 
ם  כותב מכתב לאחד הרבנים בני דורו שהסופרים בזמנם אינ)ג" פ'י סי"ח(ס " החת

וישנם מאות יהודים חרדים אשר  . לים את הרביםי מכשל ידי כןבקיאים בנושא וע
גם בעל הקסת סופר . לא הניחו מעולם תפילין כשרים והרבנים מתעלמים מכך

 . כותב כגון זה בשם בעל משנת חכמים
 החיי אדם כותב שרוב הסופרים בני זמנו אינם בני תורה ובהרבה מקומות הוא 

ת פסול ואסור לברך על ק ו כל מעשיהם בחזאי שמיםאינם גם  ירראה סופרים אשר 
כי הם חשודים על חק תוכות , התפילין והמזוזות שלהם אף שהכתב מהודר ויפה

 . ושלא כסדרן
 !?מה כבר נותר לנו לומר בזמננו אנו, ובכן

  קריאה לציבור בענין זה 
שצבעם  ה פך  אותיו ת :  לדוגמא,  כל אדם העו לה לתורה ו שם לב  לשינ וי כלשהו

או  אות  קטועה   או ש חסרים   ,  או  נ גיעה בין   שתי אותיות,  אדום  או י ותר בהי ר
או   ך   ’ הדומה לאו ת ר’ כ מו  למשל אות ו , תגים א ו א ות שלא  נכתבה כראו י

 לעורר את  תורה הקדוש הי דין  "חיי ב עפ’ וכו’ הדומה ל ק’ ה, ’הדומה ל ר
 . או את ר א שי הקהל לת קן את ספר  התורהת הכנס תרב בי
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 דברים אקטואליים  
  .התפילין לפעמים אינם מרובעים: בעיה 

יש למדוד את כל הקצוות במד מילימטר או אפילו עם פיסת ניר ולודא  : עצה 
 . )ה" ל'כמבואר במשנה ברורה סי(. שכולם שוים

  .כלומר הבסיס התחתון של התפילין אינה מרובעת, התיתורה: בעיה 
  .ל"כנ: עצה

 גם  צריך להיות ממוקם בצורה )החוט אשר אתו תופרים  את התפילין(, התפירה: בעיה
  .מרובעת
  .)החיי אדם אומר שזה יכול לקרות גם אצל סופרים מו מחים(ל "כנ :עצה

גם הריבוע של התיתורה וגם הריבוע של התפירה צריכים להיות מדוייקים  : בעיה
 . מלמעלה ולמטה
 הרבה אנשים א ינם ונותינו הרבים מובא שבעו)ז"ק קע "ב ס" ל'סי(  במשנה ברורה

מקפידים ושמים לב לתפילין שיהיו מרובעים בצורה מדוייקת ואפילו בין המדקדקים 
ישנם כאלה א שר שמים לב רק לחלק העליון של הבתים ואינם שמים לב לחלקם  

 . ן זאת בקלותכלומר לתיתורה ולתפירות שגם זה מעיקר הדין וניתן לתק, התחתון
, אפילו תפילין שכשהיו החדשים הם היו מרובעים יש לשים לב לכל שינוי :בעיה

, תפירות שנתקלקלו, תיתורא שהתעקמה, בתים שנתעקמו, פינות קטועות: כגון
   .)א" ב שם קפ "מ(וצריך מיד לתקנן 

לפעמים קורה שהבתים בעצמם אינם מרובעים והסופרים מיישרים אותם  : בעיה
 .  )בד אות "חיי אדם כלל י, ' א'ב סי"ת נו"שו(,  הדבקת סיד אשר משוה לבית צורת ריבועי"ע

ובכדי לוודא , כלומר לפני שהשחירו אותם. רצוי לקנות את התפילין לבנים: עצה 
ישנם אנשים החוששים . ןקשאכן הם מרובעים אפשר לפנות לסופר אחר בכדי לבד

. ב"שש שמא לא  יוכלו להשחירם פה בארהי מח"לקנות בתים לבנים המיובאים מא
  .זאת יש לדעת שכל סופר מקבל תפילין לצביעה

,  לעתים קרובות קורה שהחריצים שבין הבתים בתפילין של ראש מזוייפים: בעיה
ישנם . מעיקר ההלכה צריך כל בית להיות נפרד מחבירו באופן שיכירו היטב, כלומר

ביקים את החריצים המקוריים ומציירים  הרבה סופרים אשר מועלים בתפקידם ומד
 'ל סי"בה,  תפילין'א ה"חיי(תפילין כאלו פסולין . חריצים חדשים על הדבק כדי שיראה יפה

העצה היא לקנות תפילין אך ורק אצל סופר , לכן. כ ישנם עשרות בעיות" כמו)מ , ב"ל
 .ליןש ולאחר מכן למסרם לבדיקה לאחר המבין ומכיר את נושא התפי"מומחה ויר
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  מקרי הנחת תפילין מניר ומפלסטיק 
לצערנו ישנ ם אלפי יהו דים המניחי ם כל חייה ם תפילין עשויים   

כפי שידועי ם  לנו   ,   זה  גם  יכ ול לקרות. מפלסטיק או  מ קרטון  עב ה
לכן העצה היא   . כאשר  קוני ם זאת אצל  קרוב מ שפח ה, מקרי ם רב ים 

דיקה אצל  סופר להשתדל לקנות אצל הסופר בעצמו  למסרם לב 
 . א  שמים מומחה וי ר

  תפילין ומזוזות במחיר זול 
 כאשר נ כנסתי פעם לחנות לתשמישי  קדושה ו נכנס אדם א ש ר   :ספר דרשן א חד

.   המוכ ר ש אל את  האיש כ מה  הוא מוכן  לשלם ! בקש  מהמוכ ר סט לב ר  מצוה
הבתי ם בודאי עש וי י ם   ! שומו  שמים,  דולר5לאחר שהש תוו נמכר לו סט בסך 

והטלית הוא  , או לגמ רי  בלי פרשיו ת, ג ניר"ה פרשיות מוד פסות ע, סטיקמפל
עיין  (צעיף ואפילו שהוא עשוי  מחומרי ם כשרים  אין יו צאים בו  ידי חובת ציצית  

שצ יציות הטלית הם חוט ים  בעלמא ויוצ א מכך  שס ך  כל  תב שם   ו כ)' ח 'א סי"מג
 כי  אני   יכול  .עיסקת החבי לה הם שלו ש ברכות  לבטלה ואי הנח ת תפילין לעולם

לומר בבטחו ן גמור כ אש ר יכולים לה עיד גם בעלי  המקצוע  ש תפילין ופרשיות  
כי   . ויותר הרי זה בלתי אפשרי שה ם יהיו כשרי ם $ 3-5אשר מ שלמי ם עבורם 

לצ ערנו   .  הסופר והאדם א שר  מייצ ר את הבתי ם  אינם  יכולי ם לעבוד במ חיר כזה
כן שאפ שר  להשיג  תפילין  בכל באים  יום  יו ם  אנ שים  לחנו יות הכל בו   הגדולות הי

ה לכך ה יא הבערות   הגדולה שקי ימת בעיה . גווני ה קשת  כך שיתי אמו  לחליפה
 . י הרבנ י ם"בתחום זה וכ ן חוסר עו רר ות ע

   קריאה לראשי ישיבות ומנהלים 
לצערנו צ צי ם מדי יו ם מ כשולות חדשים ו יחד ע ם זאת גדלה והולכת הבערות   

.   ה מסחררת בהפצ ת תפילין ומזוזות לא כשריםבמלוא הקצ ב  דבר זה גור ם לעלי
עם י שראל  נזקק  לישועה  דחופה בכדי ל צאת מהסב ך  אליו נ קלע ע ם סופרי ם  קלי ם   

תורה לנסות ולחפש -מוטלת החובה על כל בן. המפיצים תפילין ומזוזות פסולין
. דרך אי ך לב ער את כל התפילין והמזוזות הפסולים ואיך למנוע  כשלונות בעתיד

אנו חוש בים  כעילה שינהי גו בכל היש י בות ללמוד עם הבחור ים  בצד   עצה אחת ש 
  ' ב עד  סי" ל'ע סי" שו,  ח"טו ר או, ם בגמר א מנחות"גם הלכות סת, החומר הנלמ ד

י סו פר מומ חה  ש כאשר  קונ ים   זוג "י ש ללמוד   את צורת  הא ותיות ע. ז ביסודיות"ל
וזה  יכול ל שים  לב לכ שרותם  , פחות  או  יותר ,  תפילין או  מ זוזות אפשר  יהיה

 .  להיות הישג  כביר לעתיד
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  מדה כנגד מדה 
הרוצה  (מקרה  אש ר  קרה ל אחרונ ה עם  יהודה תושב  ווילי אמסבורג  

יום  א חד הוא מסר  את   .  שהרבה שני ם  לא היו לו י לדים)בעילום שמו
פילין שלו לבדיקה  ומה  מאד  הוא  נב הל כאשר  נת ברר  לו  שבפ סוק   תה

לא חר שרכ ש לעצמו   . בניכםמלה למען ירבו י מיכם היתה חסרה ה
 !שמעו  עמי  בינו זא ת.  ה"הוא נפקד  ב, מזוזות חדשות

י   כאשר  בא  ל רבי והזכי ר  את עצמו  ש הרבי   " סיפור דומה  ק רה ליהודי  אח ר ב א
גם  במקרה זה י יעץ הרבי לב דוק את המזוזות . יתפלל עבורו בגלל היותו חולה לב

מיד  .  חסרהל בבך ומצ או שהמלה  בדקו  את  המזוזה . וכן ה יה. שמא  אינם  כ שרות
הרופאים  התפלאו מאד וסרבו להאמי ן   . החליפו את המזוזה והאדם הברי א כליל

 .  אך זוהי ה יתה העובדה
לא  ל התמ המה   .  ה סי פ ורים  הל לו י שנו מוסר  ה שכל  לקורא ים  הנכבדי ם שני ב 

   .ולבדוק מיד   את התפ יל ין  ואת המזוזות
גל ישנה  בעיה עם המלה  כי יכול בהחלט לקרות שאצל אדם  שפשט את הר

יכול ל היות שי ש   בעיה עם  ה מלה ,  לאדם  אשר  סוב ל מנדודי  ש ינה.  מאדך
א פשר   , ע או שנ סתלק צעיר  מן העולם"אדם אש ר לו צ ער גידול בני ם לובשכבך 
אדם א שר פרנסתו אינ ה   . אינו כשו רהלמ ען ירבו י מי כם וימי בנ י כם שהפסוק 

אפ ש ר   ,  אדם   אשר  סובל  מהקיבהנך ואס פת  ד ג המלים את מצויה  צרי ך  לבדוק 
אדם אש ר  בנו אינו לומ ד טוב ואינו  שם   ו אכלת ושבע ת שישנה בעיה  עם המלים 

אינו  ול מדתם אותם  את בניכם  זה יכול  לקרות כאש ר המלים , לב ללימודים
ב שב תך   המלים אתצ ריך  לבדוק , אדם  אשר  פוחד  מפני גנבי ם  בביתו.  כשורה
צרי ך   , ע והוא פוחד לצאת לרחוב"ונת דרכים ל אדם אש ר  קרתה לו תא.בביתך

 אד ם  אשר  תערערו  א צלו עיק ר  ה אמונה  .ובל כ תך בדרך   המלים את לבדוק 
 אדם  א שר  .פן  יפת ה  ל בבכם צרי ך לבד וק את  המלי ם  , והבטחון בה שגחה הפרט י ת

אי נם   ו י מי בני כם  או קדש  לי  כל  בכור צר יך לבדו ק א ם המלים  , אין לו ילדים 
ודברת  בם   צר יך  לבדוק את ה מלים , ר  אינו  ח ושק ללמוד  תורהאדם  אש.  כשורה

צ רי ך   ,  אדם אש ר יו צא לו לעתים קר ובות לנדוד למרחק ים ולהיות מ חוץ לבית
אדם  א שר   . ואבדתם מ ה רה  מע ל  הא רץלבדוק אם  א ין לזה ק שר  עם ה מלים  

א ו על   על  י דך  ם  המלי ם  עיכול להיות  שזה נובע  מבעי ה ,  סובל מיסור י ם ב יד
בין   או  בי ן עיניך  צר יך לבדוק  א ת המלים ,  אדם   אשר סו בל  מהעינים. ידכם 

על   . כי  על כל   תגות ישנם  ס ודות כמוסים . כל  הכללים שפר טנו אי נם  כלל,  עיניכם 
 .  לבדוק את ה תפילין והמזוזות שלו  כל פנים מחו ייב כל אחד 

 
 

 
 












































































































