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הקלף

מודעה להציל את הרבים ממכשול
י"ב תשרי שנת השמיטה תשס"ח לפ"ק

לאור שערוריית הקלף בחודש אלול תשס"ז לפ"ק ,שחלק קטן
כטיפה מן הים מהשערורייה נתפרסם ע"י ידידי וידיד כל בית ישראל:

"רב המקוואות" הגה"צ ר' נחום ראזענבערג שליט"א
בהאט-ליין שלו 212-461-2778
שיש איזה פאבריקע"ן של קלף ,שתפסו אותם שעושים קלף לסת"ם אצל עכו"ם
בלי עיבוד לשמה ,והם פסולים לגמרי רח"ל .עשיתי שאלת חכם ושאלתי כמה
רבנים מובהקים מארץ ישראל ומחו"ל ,וכולם פה אחד ענו ואמרו שאני מחויב
להחזיר הכסף ,או לחזור ולכתוב בחנם על קלף עם הכשר ,לכל אלו שכתבתי להם
ס"ת/תפילין/מזוזות /ומגילות ,על קלפים האלו .ובזה אני פונה כאן לכל הקונים
שלי בארצינו הקדושה ובחוץ לארץ שכתבתי להם סת"ם ,שידעו שהסת"ם האלו
יכול להיות שהם פסולים גמורים רח"ל ,וימחלו נא לפנות אלי בטלפון ואני אשתדל
בל"נ ובעז"ה להחזיר להם את הכסף של אלו הסת"ם ,או לחזור ולכתוב להם בחנם
על קלף כשר עם הכשר ,ובינתיים לא ישתמשו כלל באלו הסת"ם ויגנזו אותם
כמאמר הכתוב אל תשכן באהלך עולה .ובזה יצאתי ידי חובתי ואת נפשי הצלתי.
ב"ה ,יום א' נח ,כ"ה תשרי תשס"ח לפ"ק.
לאור שאלת רבים שקבלתי מאות טלפונים לאחר הפרסום הקודם בגליון י"ד תשרי
תשס"ח לרגל שערוריית הקלף בחודש אלול תשס"ז לפ"ק ,שחלק קטן כטיפה מן הים
מהשערורייה נתפרסם ע"י ידידי וידיד כל בית ישראל:
"רב המקוואות" הגה"צ ר' נחום ראזענבערג שליט"א
בהאט-ליין שלו 212-461-2778
רציתי להוסיף כמה נקודות חשובות:
]א[ נתוודעתי שעשרות רבנים פוסקי דורינו )מביניהם :בד"ץ עדה החרדית ,ובי"ד של הרב
וואזנער שליט"א ,ועשרות רבנים מארה"ב וכו'( פסקו ופירסמו במודעות מיוחדות ונדפסו
בעיתונים כבר בחודש טבת תשס"א לפ"ק "שאסור להשתמש בקלף בלי הכשר" ,ושכל
הקונה סת"ם יזהר מאוד לבקש מהסופר שיכתוב אך ורק על קלף עם הכשר ,עיי"ש.
]ב[ רבנים חשובים התקשרו אלי וחיזקו אותי מאוד.
]ג[ אחר השערורייה פניתי להמלמד שלימד אותי סת"ם )בשכר( שהדריך אותי לכתוב על
קלפים מסויימים בלי הכשר ,מפני שהם טובים ונוחים מאוד לכתיבה .ופנינו לפוסק גדול על
מי מוטל האחריות לשלם על הסת"ם שכתבתי על קלף בלי הכשר ,ופסק שעל שנינו ביחד
מוטל האחריות לשלם) ,ולא זאת בלבד אלא שהסוחרים המוכרים קלף בלי הכשר ג"כ צריכין
לשלם( ,והפוסק הנ"ל גם הוציא מארון הספרים שלו והראה לנו  6קונטרסים ועשרות מודעות
בענין "שסופר סת"ם אסור לכתוב על קלף בלי הכשר" וביניהם קול קורא ישן לפני
מאה שנה בחתימת  86רבנים שאסור לכתוב על קלף בלי הכשר .והמלמד נזדעזע
מאוד שלא ידע כלל מכל זה ,והציע לי שהוא מוכן לעזור לשלם להקונים שלי.
הק' שמואל נתנאל בלום נכד לאא"ז הגה"ק מקאשוי זצוקללה"ה
סופר סת"ם פה עיה"ק בית שמש ת"ו )מלפנים בקרית יואל ניו יארק(

) 011-9722-991-0591הטל .הזה אך ורק להקונים שלי(
נ.ב .המעוניינים יפנו לוועד כשרות הקלף:
011-97254-8436784

Sofer Offers Refund
or Free Replacement
As a Sofer, I have always used certain types of klaf that were easier to write on, in
the belief that certification made the klaf of a higher standard, yet was not
essential. I relied on the factories to use only G-d fearing, Jewish labor when
processing hides designed for use as STaM klaf. / Upon hearing of the Elul 5766
scandal, I turned to leading Rabbinic authorities from both Israel and the
Diaspora, all of whom ruled that the “regular” parchment was of doubtful
validity. There’s a high probability that the lime-soakage was done by Gentiles
who are always considered to lack the needed intention (lishma), rendering the
parchment completely unkosher. / I must now either fully reimburse my
customers, or rewrite all my work on hechsher-bearing klaf. My customers can
reach me at the number below. In the meantime, none of my work may be used,
including tefillin, mezuzos, etc. I hope this notice suffices.

Clarification
Regarding the overwhelming response to my previous notice entitled “Sofer
Offers Refund or Free Replacement”, I’d like to clarify a few points: / (a) It has
been brought to my attention that quite a few prominent Poskim amongst them
Av Beis Din Zichron Meir Rabbi Shmuel Wosner, Badatz Eidah Hachareidis and
tens of Rabbis from America had by Teves 5761 already issued a ruling to the
effect that the use of unsupervised klaf is absolutely forbidden and that 86 well
known Rabbis had said the same thing a hundred years ago./ (b) Distinguished
rabbis have contacted me to offer encouragement in withstanding this trial of
great monetary loss./ (c) In the wake of this scandal, I confronted the person
who’d instructed me in the art of writing upon certain klaf that is easier to write
on even though it lacks Kosher certification. We asked a great Posek who should
be responsible for the free refunds. The ruling was that my teacher, the sellers,
and I all should share the reimbursement expenses. The Posek also showed us no
less than six pamphlets concerning this very subject. My teacher was shocked and
agreed to help pay my customers.

Shmuel Nesanel Blum, Sofer STaM, Bet Shemesh
(Formerly of Kiryat Yoel, NY)

Grandson of the Kashoi Gaon zatzal.
011-972-2-991-0591

For further information
call the Vaad Kashrus Haklaf at
054-843-6784.

 כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד, ומזוזה, מגילה, ספר תורה, שמי שרוצה לקיים מצות תפילין- לגלות ולפרסם לכל העולם
 יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב,מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב

וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס
To expose and publicise to whoever wishes to fulfil the mitzvos of Tefillin, Sefer Torah, Megillah and Mezuzah correctly, that they should
specify with the Sofer that he write only on hand-prepared parchment with the best hechsher.
He should not chas vesholom write on parchment without a hechsher
Doing this would be like wearing Tefillin written on paper from the New York Times

קלף כשר
KOSHER PARCHMENT

Noferstock Parchment, Bet Shemesh
Sifrei Torah Tefillin Mezuzos Megillos
Excellent for writing Special Service
Keses Parchment
Kenigsberg Hand-Made
We supply Hand-Made Parchment
For Sifrei Torah, Megillos, Parshios and Mezuzos
Special Production
Back Parchment
High Quality Parchment Production for Sofrim, produced by G-dfearing Avreichim
Special Production of Hand-Made Parchments

Stop a Minute!
Is the parchment of your Mezuzos and Tefillin kosher? Where are you in the world? Ahah! Please
go right away and check that you put on kosher Tefillin today!!! And check that you have kosher
Mezuzos in your home!!!

Warning! Unsupervised Area
Gentile workers working leather for Tefillin straps – when there is no suitable supervision
Pictured: A gentile worker during the last stages of production: Cutting the leather for Tefillin straps
in a factory without supervision

Noferstock Parchment"נפרשטק

"קלף

Hand-Made Parchment Factory “The only factory in the world”

 עם הכשר של העדה החרדית על כל כל המפעל עם כל ההידורים, לייצור קלף כשר עבודת יד מתחלתו ועד סופו- ""המפעל היחידי בכל העולם
 והמפעל מיועד אך ורק לעבודת יד עם,( ויש לו כל המפתחות,שביד בני אדם לעשות )עם משגיח תמידי מתחלתו ועד סופו בכל זמן העבודה על כל המפעל
.( מה שאין כזה בשום מפעל אחר בעולם, )זאת אומרת שלא עושים שם שום קלף אחרת בלי הכשר- ההכשר

Noferstock Parchment - Hand-Made Parchment Factory - “The only factory in the world”
that produces entire hand-made parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis on the whole factory
with all of the extra stringencies that are possible to fulfil (the mashgiach provides continuous supervision from beginning to end
during all times that the factory is running and he also has all of the keys); the factory only
produces supervised hand-made parchment – (meaning that no parchment is produced there without a hechsher, which
cannot be said for any other factory in the world)
--------------------------Noferstock Parchment Hand-Made Parchment Factory
Noferstock Parchment
Hand-Made Parchment Factory
Hand-made parchment with the quality and finish of machine-made parchment
Several of its qualities are:
Kashrus- Badatz Eidah HaChareidis
Extra Stringency- Hand-Made
Quality- Velvety standard, resembling machine-made
Ease- Easier for writing
Price- Affordable
Service- Courteous and patient
And all Sofrim’s accessories
Yerushalayim
Bet Shemesh
Tzefaniah 35
Chazon Ish 30 (storage level)
057-319-2456
02-992-4865
Opening hours:
057-319-2456
Sun,Tues,Thurs -5:30pm-8pm
- Opening Hours:
Mon, Wed –1pm-2:30pm
Sun, Tues, Thurs – 2:30pm-5:30pm
Mon, Wed – 7:45pm-8:45pm

הבעיות הגדולות בארץ בקלף הוא כדלהלן:
מה שהסופרים והרבנים לא מגלים ,נגלה לכם קצת על קצה 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.
דבר ראשון עליך לדעת שאם אין להקלף הכשר ,אפילו שתקנה מהסופר הכי הכשר ,אתה יכול להיות בטוח ש 70% -שהקלף הזה
בא מהערבים ,מעזה או מסין או מיפן ,ועוד ,כמו שנתפרסם כבר מזמן בהרבה עיתונות בארץ ,הבעיה הוא :היום עם הסופרים
ועם הקונים ,הסופר לא מעונין לקנות קלף כשר ,כי הקלף הכשר עולה לו כל מזוזה חצי דולר יותר ,והוא מתבייש לבקש יותר
כסף על המזוזה ,כי הוא חושב שלא ישלמו לו את זה ,ועם החצי דולר הוא יכול לקנות בקבוק חלב לילדים ,ואם מדובר
מפרשיות החילוק כבר בכמה דולרים -.הקונה לא יודע כי בשביל חצי דולר שמדובר כאן הוא קונה מזוזות שנכתבו על קלף של
ערבים ,והמזוזה פסולה לגמרי ,ואם מדובר מספר תורה ,המחיר כבר יכול להיות עם כמה מאות דולרים החילוק ,ומה שקורא
אחר כך השם ישמור ,כי מה שיכול לקרא לבן אדם שאין לו את השמירה ממזוזה ותפילין כשרות כל אחד יודע.
העצה  :אם אתה הולך לכתוב ספר תורה ,או תפילין ומזוזות ,לפני שאתה קונה אתה צריך לדעת עוד דבר ,שאפילו עם הכשר
ישנם כמה פרטים נחוצים שאתה צריך לדעת ,והסופר לא יגלה לך .ראשית דבר ,אתה צריך לבקש מהסופר קלף רק עבודת יד
עם הכשר ,ושהסופר צריך להראות לך על כל קלף שיהיה על זה פלומבע ,שזה הקלף הכשר ממפעל הזה! כגון נפורסטאק ובק
בבית שמש ,וקניגסברג .החילוק בין נפורסטאק ושאר השנים הוא כך :כי נפורסטאק יש לו הכשר על כל המפעל מהבד"ץ של
העדה החרדית וכל המפעל יש לו רק עבודת יד ,והקלף הזה הוא קלף מאוד טוב ,ושאר השניים בק וקניגסברג ,הם מוכרים כל
המינים עבודת יד ומכונה וגם כן בלי הכשר ,וזה בדיוק כמו חנות של בשר שמוכר לך כשר וטרף ביחד ,ועל בשר הכשר יש
פלומבא ,ועל הטרף אין פלומבא ,אבל איך המוכר נאמן מה שהוא נותן לך? ואם המוכר מוכר לך קלף שאין על זה פלומבא ,דע
לך שזה בא מערבים ,ומה שאומרים לך כי המוכר הזה הוא נאמן ,אל תאמין וזכור כי פתי יאמין לכל דבר ,ואם אמונה כזאת
יוצא לך שלא הינחת תפילין כל ימי חייך .אדרבה תחשוב אתה לבד ,ההשכר שהרבנים לוקחים עליו זה רק פרוטות ממש כפי
שביררנו ,רק שצריך להיות בחנות יהודי ירא שמים משגיח שהוא עובד שמה ,ואם בעל החנות לא רוצה לקחת יהודי שיעבוד
שם ,זה כבר סימן שהוא קונה מערבים ,וכך תפסו שומרי הגבול מעזה שהמשאית מלא עם שקים של קלף שבא משם היה לערבי
הזה כל הטלפונים והכתובות מבני ברק וירושלים ,והרבנים יודעים בדיוק מי ומי הם הסוחרים ,ורק כדי לא לבייש אותם לא
פרסמו שמותיהם ,כי הם באמת בעיר אנשים חשובים מבחוץ.
אבל הקונה שהולך לקנות לא צריך להיות טיפש שיאמין להסופר או לחנות ,אל תאמין לאף אחד ,רק מה שאתה רואה בעינים
שלך ,אם יש על זה פלומבע או לא .אם אתה רוצה לקנות מזוזה או ספר תורה עם קלף עם הכשר עבודת יד :סוג מספר - 1
תקנה אצל נפורסטאק בבית שמש חזון איש  30ששם יש להם הכשר על כל המפעל ושם אתה קונה רק עבודת יד מאה אחוז
כשר .ואם אתה רוצה לקנות עבודת יד עם הכשר הבד"ץ אצל בק וקניגסברג אתה גם כן יכול לקחת אבל אתה צריך הרבה
השגחה להבין שאתה מקבל מה שביקשת ורק עם החותמת ,כדי לדעת למי החותמת ולמי הפתולין.
עוד עצה טובה להקונה פרשיות או מזוזות או ספר תורה! תחשוב כשאתה הולך לאפות מצות ,אתה עושה כל או הרבה
השתדליות ,אתה הולך לבד לאפות המצות או לעמוד שמה בעת האפיה ,הגם שהכול הולך על אותה סגנון ,רק שאתה שומר על
זה ואתה רואה מה נותנים לך ,אבל כאן אתה יכול ללכת להסוחר ביחד עם הסופר ,ואתה תשלם להסופר הכסף שעולה הקלף
לכתוב כל הספר תורה וכו' ,וכך לא יעלה להסופר יותר מדאי ויוכל לכתוב לך פרשיות וספרי תורה שיוכלו להגיד עליהם ברכה,
גם יש עבודת מכונה עם הכשר של הרב וואזנר מבני ברק ,זה כבר מדרגה חלשה עם  60%יותר נמוך ואולי יותר ,אבל זה גם כן
כשר ,רק שהבד"ץ לא נותנים על זה הכשר כי הרבה גדולי ישראל אומרים שזה רק כשר בדעיבד .ומי רוצה תפילין בדעיבד?
ואם יש לך כבר מסירת נפש וזכיתה לכתוב ספר תורה לעילוי נשמה ,בטוח שבשביל כמה מאות דולר שאתה יכול לקנות יריעות
קלף אצל נפורסטאק שאתה יודע שהמפעל הוא כשר מאה אחוז בלי שום פניות ,ואין לא רק עובדים ירא שמים יהודים חרדים
עובדי ה' ,והכל נעשה על תכלית ההידור בוודאי שלא כדאי להכנס למקום אחר שמוכרים לך מכל הסוגים ,כמו חנות שמוכר
חזיר ובשר כשר ביחד היית נכנס לשם לקנות?
תודה רבה למזכי הרבים ששלחו לנו את כל הידיעות על הקלף ,ומי שיש לו עוד הערות וסיפורים על הקלף ,נא לשלוח לנו.
וכל אחד מתבקש לזכות הרבים ולפרסם כל הידיעות שאתם רואים ,וכך הערבים לא יוכלו לזרוק עלינו טילים ,כי התפילין
והמזוזות הם ההגנות הכי הטובות שיש לנו כמבואר בשולחן ערוך .ראה להלן.
We shall reveal to you some of the facts about parchment that the Sofrim and Rabbanim do not reveal:
If you wish to write a Sefer Torah for the soul of a deceased family member, you should know how to buy a Sefer Torah over which a Brochoh can be made and one which
will be of benefit to the soul of that family member.
The first thing that you must know is that if the parchment is unsupervised then even if you buy from the best Sofer, you can be sure that 70% of this parchment comes from
Arab sources, from Gaza or China or Japan.
Today, the Sofer is not interested in buying supervised parchment as it will cost him an additional 50 cents for each Mezuzah and he is embarrassed to ask for a higher price
for the Mezuzah as he thinks that they will not wish to pay it (With that 50 cents he could buy a bottle of milk for his children!) When acquiring Parshios of Tefillin the
difference could be several dollars. The buyer is not aware that over a sum of 50 cents, he is buying parchment that comes from Arab sources, which completely invalidates
the Mezuzah. If writing a Sefer Torah, that price could differ by several hundred dollars and Hashem should protect us from the consequences of a person who does not have
the protection of a valid Mezuzah and Tefillin.
You should ask the Sofer for parchment that is only hand-made with supervision, meaning that there is a sticker on each and every parchment with the Rabbinical supervision
printed on it, such as Noferstock and Back in Bet Shemesh or Kenigsberg. The difference between Noferstock and the others is that the Badatz of the Eidah HaChareidis have
their supervision over the entire factory and the factory only produces excellent hand-made parchment. The other two factories, Back and Kenigsberg sell all types of
parchment, both hand and machine-made, as well as unsupervised parchment.
?This could be compared to a butcher’s shop that sells Kosher and non-Kosher meat together. In such a case, how could the seller be trusted over what he gives you
And if they tell you that the seller is trustworthy, you should disregard it and remember that only a fool would believe all that they hear. This kind of trust could cause you to
live your entire life without wearing Tefillin.
Therefore, when buying hand-made parchment from Back or Kenigsberg, you should check that the parchment you receive has the sticker of the Badatz on it, since some of
their products do not have such supervision.
A G-d fearing Jew must be in the store to supervise that it is being produced correctly. If the owner does not take a Jew to do this, it is a sign that he might be buying from
Arabs. The border police once caught a truck coming from Gaza that was filled with bags of parchment. The Arab had all of the telephone numbers and addresses he supplies
in Bnei Berak and Yerushalayim. The Rabbanim knew exactly who the middle-men were but did not wish to embarrass them by publicizing their names, since they are
respected members of the city.

Imagine that you are going to bake Matzos… In that situation, you would make significant efforts by personally baking or watching the baking of your Matzos, even though
the process is the same every time. Here as well, you could go to the middle-man together with the Sofer and pay the Sofer the money that the parchment for the entire Sefer
Torah costs, without the Sofer paying extra money for which he might not be reimbursed. In this way, you can buy Parshios and Sifrei Torah over which a Brachah can be
made.
There also exists machine-prepared parchment with the hechsher of Rav Vosner of Bnei Berak. This is a weaker level of supervision, but it is nevertheless reliable.
The Badatz do not, however, supervise machine-prepared parchment since many of the Gedolei Yisroel have stated that this type of parchment is not ideal. And who wishes to
have Tefillin that are not produced in an ideal way?
If you merit to write a Sefer Torah for the benefit of a deceased person, it is certainly worthwhile to spend the few hundred dollars that its costs to buy parchment from
Noferstock over which it is certain that the parchment is 100% Kosher. They use only G-d fearing workers, and produce parchments with the highest Kashrus standards.
It is not advisable to be buying from another place that sells all types of parchment, as we have already explained.
Thank you very much to those that sent us all of the information about the parchment. Anyone that has additional points or stories about the parchment should kindly send
them to us.
Every person is requested to help publicize all of the information that you have seen here. BE”H, through this, the Arabs will not be able to send missiles to harm Jews, as our
Tefillin and Mezuzos are our best form of protection, as explained in Shulchan Aruch.. See further on…
Work of Hashem, parchment under Badatz supervision #4
Produced by the Vaad Mefackchei Stam VeTashmishei Kedushah of the Eidah HaChareidis, Yerushalayim.
Warning! Unsupervised area!
The editorial board speaks about:
-Tefillin straps
-Parchment production with the hechsher of the Badatz – there has been a recognisable increase in the demand for this parchment.
-Noferstock parchment – from when the skins are brought frozen to the factory without any previous preparations, until the end of the parchment production, hand-made by
only G-d fearing Jews, Bet Shemesh.
-Keses Kenigsberg parchment, Back parchment.
-Straps and parchment produced by non-Jews
-Why extremely cheap straps are sold in the marketplace
-Only from that which you may eat
-Correct painting of the straps
-How to be saved from the danger of Shaatnez-filled suits in Eretz Yisroel
(see more about parchment on the next page…)
----------------------------------------------------------------------------------------

“A Holy Call”
to the owners of factories that produce parchment
We are shocked to discover that a large proportion of the Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos are written on parchments
that are prepared in factories of those that do not observe Shabbos R”L using non-Jewish workers
and even the parchments that are prepared in factories of Torah-observant Jews, most do not have the supervision of any Beis Din or competent Halachic Authority
In our time in which the preparation of parchment involves a large amount of Sheilos
amongst them those requirements without which the parchment could be completely invalid (according to most authorities even on a Torah level)
The Rabbanim of Boro Park already discussed in a number of gatherings, the seriousness of the parchment situation (that are the basis of the sanctity of Holy writings) and
concluded that they must be prepared under strict supervision or at the very least no less than other areas of Kashrus that are produced in factories
And since our neighborhood of Boro Park contains the largest group of people in the world who buy religious articles imported from Eretz Yisroel, we therefore turn to all
parchment producers without exception to allow their factories to be under suitable supervision. It is only in this way that we can rely on their Kashrus. We can only advise
our communities to give their money to factories that have valid Rabbinic supervision.
Signed by the following Rabbanim in Boro Park
Today, 9th Teves 5761

B”H 7th Teves 5761
…It gave me joy to see that these important Rabbanim convened in order to improve
the standards of parchment preparation to require supervision. There is no doubt that
without supervision, many basic Halochos are negated.
Shmuel HaLevi Vosner - Gaavad Zichron Meir, Bnei Berak
Yechezkel Rota Av Beis Din K’Hal Yirei
Hashem
Tuvia Goldstein Av Beis Din VeRam Emek Halocho
Menashe HaKoton Av Beis Din Ungvar
Simcha Bunim Ehrenfeld Av Beis Din Mattersdorf
Chaim Yehudah Katz Av Beis Din Serdaheli
Eliezer Eichler Dayan Umoreh Tzedek Baian
Dovid Dov Meizlish Av Beis Din Satmar BP
Yisroel Menachem Greenvald Av Beis Din Puppa BP
BenZion HaKohen Strasser Av Beis Din Toras Chemed
Nitra BP
Shlomo Tzvi Stern Av Beis Din Debretzin
Alter Eliezer Horovitz Av Beis Din Agudas Yisroel
Gavriel Tzinner Av Beis Din Umechaber Sefer Nitei
Gavriel
Shraga Hager Admor MiKosov
Binyomin Zev Landau Dayan Umoreh Tzedek Kehal
Chasidei Tosh
Yechiel Michel Steinmetz Chaver Badatz Skver

Tzvi Heilperen Dayan Umoreh Tzedek Khal Adass
Yeshurun Vienn
Shlomo HaKohen Gross Dayan Umoreh Tzedek Belz
Moshe Menachem Weiss Dayan Umorek Tzedek Puppa
Moshe Friedman Dayan Umoreh Tzedek Satmar 16th
Av.
Yosef Teitelbaum Head Beis Horaah Veyoel Moshe
Alter Eliezer Horovitz Dayan Umoreh Tzedek Satmar
Bayswater
Avrohom Tzvi HaLevi Vosner Dom'tz Krestir
Barbesht,
VeChaver Vaad HaRabonim DeMishmeres Stam

Yitschok Stein Dom'tz Faltichan Raavad Beis Talmud
LeHora'ah
Yitschok Tzvi Sofer Moreh Tzedek Beis Horaah Veyoel
Moshe
Moshe Kessler RaHab Vishnitz
Mordechai Leib Weiss AvDeki Ohel

 עוד כמה סרטים אתם רוצים לראות עד שיכנס לכם בראש,הכשרות בקלף וספרי תורה תפילין ומזוזות ושחיטה באותו מצב
 ועד מתי אנשי ירושלים ורבני הבד"ץ שמוחים על כל דבר,כי הרבנים והסופרים ובעלי הקלף בלי הכשר הם טריף בוודאי
 ומי צריך שני עיניים לראות, וכל שבוע ישנם עשרות יתומים ואלמנות חדשים, ]בו בזמן שערבים מכינים טילים נגדינו,ודבר
 אני הקטן צועק, ואין קול ואין עונה,שהכל תלוי בעונותינו הרבים על עונות אלו[ ודווקא בענינים כאלו שתסמר שער ראש
 מתל אביב,יעקב לוי
?עד מתי
The Kashrus of parchment and slaughtering are in the same situation. How many more movies must you see, until it
will enter your head that unsupervised parchement is certainly treif. How long will the people of Yerushalayim and
Rabbanim of the Badatz who protest about all matters, refrain from saying anything about this matter? (And particularly
now ,when the Arabs are preparing to send missiles into Israel and every week there are new widows and orphans).
How long can I keep shouting about it alone
Yaakov Levi, Tel Aviv.
?

???האם הסוחרים המוכרים קלף פסול יש להם נאמנות
 הרי שצריכים להעביר אותם ולנדות,.( )שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו. מעבירים אותו ומשמתים )מנדים( אותו,המוכר דברים האסורים
? והשאלה היא? היכן הרבנים? האם לא למדו שו"ע יו"ד,אותם
 אם יכולים לקנות בעד שליש, וממקומות האחרים, ולמה שלא יקנו את הקלף מהערבים מעזה,אם אתה חושב להאמין למוכרי הקלף שהם צדיקים
 ]ראה להלן את התמונות, )ובפרט בעבודה קשה מאוד כמו עשיית הקלף, ולא צריכים להכניס את ידיהם ואת רגליהם אפילו על קצה המזלג,מהמחיר
 אז תקרא כאן מה שהולך עם השוחטים, ועוד לא מספיק לכם מה שהעיתונים ורבנים צדיקים מגלים לכם מה שהולך עם הקלף,([של עשיית הקלף
 ותבין קצת את שאפשר לסמוך על מוכרי הקלף, ואף על פי כן הולכים כל הדברים האלו,שהם תחת הרבנים הצדיקים הגדולים שאתה סומך עליהם
:שעושים מיליוני דולרים

If you are thinking of believing that the parchment sellers are Tzadikim… that they surely would not buy parchment
from Arabs and other places for a third of the price? (See the pictures further on of parchment production) If it is not
enough that the newspapers and Rabbanim Tzaddikim are revealing to you the real situation of parchment, then read
here of the situation with slaughterers who are supervised by those same Rabbanim Tzaddikim. You will see that
despite their supervision, the situation is problematic…and you will understand whether or not one can rely on
parchment sellers that are making millions of dollars:

Onward Conquistadors
HA'ARETZ
Magazine
September 25, 1998
[Material Deleted that was not related to kosher slaughter]
By Yossi Bar-Moha
It's 5 AM. on Monday, August 24, 1998, in the Paso Carasco neighborhood of Montevideo Uruguay. Yehuda Tsanani,
43, an Israeli from Rehasim, a religious village near Haifa is crossing the still-dark street near the Carasco meat factory.
Tsanani is on his way back to the two-story building where the team of shohatim (ritual slaughterers) resides. He has
just finished a shift of few hours at the plant, supervising the washing of meat that three days ago was on steers
sauntering in the meadow. Cut into sections, the meat will soon be packed in cartons for shipment to lsrael.
The heavyset, bearded Tsanani, ..., has been in the Uruguayan capital for three months now with a team of slaughterers
and inspectors....
Even at 5 A.M. Tsanani's mind is racing.... Before entering his room - he shares the accommodations with the meat
crew, comprised of Israelis and Jews from neighboring Argentina - he wakes up the others. Their workday will begin at
5:45A.M. The head of the group, Rabbi Hanoch Hershkovitz from Bnei Brak, hustles the men; one of them is his ... son
Avraham, ....
At 5:30A.M. the team sets out for the factory. The procession is led by Rabbi Hershkovitz and his son, followed by
slaughterers Yitzhak Mizrahi and Avraham Eisenberg, two more inspectors and an internal examiner - all from
Argentina. Trailing after them are Elimelech Partik, from Bnei Brak, who is an external examiner - he checks the lung
after it has been removed from the animal -and Menachem Tubol, ...from Even Yehuda, near Netanya, who until two
years ago worked as an inspector for the Chief Rabbinate on slaughter teams sent abroad by the Rabbinate....
Tubol is here as the agent of importer David Bordovich, who works in collaboration with the Hoger Mazon food
company. His role is to supervise the slaughter, ensure that the meat is fat-free, and ascertain that the importer's labels
are properly attached to the finished product. At the entrance to the factory, which is considered one of the largest and
most technologically advanced slaughterhouses in Uruguay, the group is joined by another shohet, Binyamin Katashvili,
an ... Orthodox Jew from the town of Kiryat Malachi, on the road to Ashkelon. Katashvili is not staying with the others.
He has arrived for work from the center of Montevideo where he resides....

Kosher stamp
As the men enter the factory, Carmen, who runs the store room, hands them a loos fitting white uniform, a white plastic
coat, a fiberglass helmet and boots. From inside you can already hear the deep lowing of hundreds of steers that have
been transported here in trucks and herded into a large pen behind the factory....
The three slaughterers - Mizrahi, Eisenberg and Katashvili - station themselves in the slaughter cell located on the
ground floor. They are joined by Hershkovitz Jr. On the floor above are the internal exaininer and the inspectors, their
principal task being to stamp the meat when the time comes. For this they use a long metal rod on one end of which is

embossed a large seal, which is dipped into purple ink and then used to stamp the meat. Next to them, on an elevated
chair, sits Partik, the external examiner - the innards get to him hanging from hooks via a conveyor belt.
The bulk of the physical work is done by about 20 local workers. Outside, the steers are forced into a long, narrow path
between two steel fences, where they are lined up one after the other. The two first bulls are shoved through a raised
door into separate large steel containers, each known as a "Box." Once the animal is inside, the steel door descends, but
not all the way to the floor: a narrow slit is left at the bottom. Next, air pressure is released from below, pushing up one
side of the floor, tipping the steer onto his side, his feet sticking out of the silt.
Stunned by this totally unexpected development, he begins to bellow, his feet thrashing about, desperately seeking a
foothold. One of the local workers grabs a back leg of the bull and lashes it to an iron chain. The door is raised again
and the bull is yanked violently upward by the chain attached to his back leg. The animal is now dangling in the air its
immense weight held by one foot, its head down, A second worker locks the head into a crescent-shaped device that has
been grafted onto a long iron rod. The slaughters advance. Eisenberg and Katashvili, holding well-honed, ... knives
about half a meter long, each approach a steer. The kill is dazzlingly swift, a second or two, one cut forward and another
backward across the bull's neck. It is done.
Immediately the two animals, their bodies jerking convulsively, are lifted upward with the iron chain, unleashing a
torrent or blood. Wasting no time, the slaughterers and the workers turn to the ... Box, where the next two steers are
already waiting. ... Their bellowing intensifies.
The slaughterers are back in the slaughter cell, where hot water runs constantly from two pipes. They wash the blood
from the blades and run a well-manicured fingernail on their right hand along the blade to make sure that it has not
become flawed during the act of slaughter. The halakha (Jewish religious law) stipulates that if such a flaw is
discovered, the steer is considered a nevela [carrion, not-kosher]... and to eat it is a [forbidden] .... By the time
Eisenberg and Katashvili had finished examining their knives, the work of a few seconds, Hershkovitz Jr. and Mizrahi
had already slaughtered two more steers. The first team steps up to dispatch steers number five and six, and the precess
continues.
In the meantime, the slaughtered animals, by now dangling from large hooks, are pulled up to the second floor, where
workers attach them to a gigantic machine. A quick cut loosens a flap of skin, which is inserted into the machine and
pulled by two rollers until the animal is completely skinless. The conveyor belt then moves the steer along to the
internal examiner. He sticks his hand into the innards to examine physically if the lung is attached by "adhesions" to the
ribs. An animal in which no adhesions are found is called "smooth" and its meat is considered kosher lemehadrim
(strictly kosher).
If the adhesions contain secretions that have hardened and become stuck to the extremities of the steer's ribs, making
them difficult to detach, the intenaal examiner so informs the next stage of the team. He passes on the information by
making a large "X" over the representation of the lung on a drawing that has been provided for the purpose. The
external examiner, in this case Partik, will thus know that the animal is trefa - found to be afflicted with a probably fatal
organic disease and hence foridden, for consumption by halakha.
If the adhesion is soft, or if only, a few soft adhesions are found, the internal examiner conveys this information by
showing the place(s) of the adhesion(s) by means of one or more small circles on the drawing. After the innards have
been removed from the steer's body, the drawing, together with the animal's actual lungs, come to the external examiner.
It is Partik's job to examine adhesions and to decide whether they were caused as a result of a puncture in the lung (in
which case the meat is trefa), or whether they are only hardened secretions that have emanated from one of the walls of
the lung (in which case the meat is kosher, but, lemehadrin).
Here is how the examination is conducted: One of the workers fits the base of the lung onto an air-hose. The pressure is
turned on, filling the lung with air and inflating it. The Jewish external examiner uses his hands to examine the
adhesion, or adhesions, after which the lung is thrown onto the tray of the conveyor belt where the steer's innards have
be placed. Situated next to the external examiner is a bulletin board with the number of each steer that has been
slaughtered, with a small square next to the number; if the steer has been declared trefa due to adhesion problems, this is
duly marked with ink in the square.
It is all done with astonishing speed. Neither Partik nor Hershkovitz, the crew chief who took over for Partik as external
examiner has time to examine the folds and the other parts of the lung before placing them on the conveyor belt. By this
method, more than 100 steers are slaughtered within an hour, 50 per Box, 27 seconds on average for each. ....
Has the slaughter been performed according to the strict letter of halakha? For slaughter to be considered kosher, both
the windpipe and the gullet have to be [severed]... No one in the crew checks to see that this has been done. ...In case a
flaw is discovered in the knife, an authorized honer of knives is supposed to be present [at the instruction of the Chief
Rabbinate], and only he is allowed to correct the impediment. But in Hershkovitz/s crew there was neither an examiner
nor a honer of knives. Each slaughterer inspected his own knife and if necessary he sharpened it on a grinding stone.
The halakha warns that the person examining the knife must be calm and collected, and that his hand must not be
"heavy" so that he will be able to find any possible flaw in the blade. The pace of the work in Uruguay left no time for a
calm and collected inspection: The crew had to keep up a steady rate of slaughter in order to meet the importer's
demands.
Because of the shortage of working hands, a local inspector, a Chabad [shochet}...named Alberto, was recruited to help
out. He supervised the process of koshering the innards - the heart, the brain, the tongue (the remaining sections were
sent for koshering to a meat plant in San Jose, about an hour and a half away). The other inspectors were engaged in

marking the meat. The ... locals ... pick up the meat and they pour salt on the innards, after they have been washed in
water, in order to kosher them.

Raging Bull
Tubol, who is my guide in the meat factory, assures me that "this is an advanced plant, compared with others where
kosher slaughter is done." Above us as we walk, blood drips from the slaughtered steers, staining our plastic overcoats.
The floor is slippery with viscous fluids in various stages of clotting. As we returned to the ground floor, one of the
steers managed to slip out of the chain around his leg as the door was raised, got to his feet and began to rampage
around the room. Everyone ran for his life; the slaughterers, horrified, locked themselves in their cell. Only two brave
workers tried to subdue the raging animal. Fortunately for them, he slipped on the bloody floor and fell to the ground.
Immediately he was forced back into the Box and tied to the chain again. "That happens a few times a day," said a
nervous Tubol, who had run with me to get safely behind the iron bars. Workers are often injured when a steer breaks
loose, he said.
At the end of three hours of work the crew had slaughtered 300 head of cattle, of which 34 were disqualified due to
adhesions of the lung; ... A trefa rate of only 15 percent is very satisfactory for the importer, and Hershkovitz and his
crew claim that that is their average disqualification ratio.
At 8:45 A.M., as the shift ends, the crewmen go back to their room, examine the knives once again, and place them a
long tube, which they close tightly. They then wash the bloodstains from their hands and face, wash their upper bodies
and get ready for the shaharit (morning) prayer. ....
Three times the size of Israel, Uruguay has half the population, about three million. ... Cattle raising is a major export
industry. About half a million head of cattle are slaughtered every year in dozens of meat plants, nine of which also
work for Israeli importers. Most of them employ teams of the Chief Rabbinate, though three have teams that are
authorized to provide kosher meat for Haredi groups: one for Rabbi Shach's Lithuanian community; a second for the
"Eda Haredit" (known as "Badatz" koshering); and the third, sent by "Atara-Beit Yosef," the kashiut organization set up
by the Shas (Sephardi Torah Guardians) party five years ago and headed by Rabbi Avraham Yosef, the son of Shas's
spiritual leader, Rabbi Ovadia Yosef.
The Atara crew operates in a meat processing factory located in Las Piedras, about an hour's drive from Montevideo.
There I met with Moshe Dahan, a Haredi from Ashdod, who was the deputy chief. But things were more secretive here.
Dahan refused to take me inside without the say-so of the crew chief, Avraham Suderi, who was just then supervising
the slaughter process. Afterward Suderi told Dahan to get that journalist off the premises immediately.
Until about eight years ago, the Eda Haredit refused to recognize the meat that was brought from abroad with only the
kosher certificate of the Chief RAbbinate. The result was that this ...Orthodox Jerusalem-based community was forced
to buy fresh meat slaughtered locally in Israel by Haredim .... To meet the demands of Haredi consumers - and supply
them with frozen meat at far lower prices - the heads of the Haredi koshering group negotiated agreements with a
number of meat importers.
.... The Haredi public consumes only meat that is defined as "smooth" (when the animals' lung has no adhesions or
secretions). Haredim are also more meticulous about exam the slaughter-knife for possible flaws. A Haredi crew has
between 12 and 14 members, as opposed to 10 or 11 on Chief Rabbinate crews.
Still, the personnel tend to be a mixed bag: even the crews of the Haredi communities go abroad only after getting the
approval of the Chief Rabbinate, and 90 percent of their members are registered with the Chief Rabbinate and have
worked with that institution at some point. "There is no difference between the slaughter carried out by a Rabbinate
crew and that of a Haredi crew," ....
What's more, Haredi kashrut groups usually work simultaneously in the service of the Chief Rabbinate. When they find
a lung without adhesions, they label the meat "smooth" and earmark it for Haredis. Animals having lungs with a few
adhesions, or with secretions but definitely without a puncture, are given a Chief Rabbinate kosher label and also
imported to Israel. The result is that Haredi groups approve 30 to 35 percent of the animals they slaughter as "Kosher
for the Chief Rabbinate."
The crews of the Chief Rabbinate find a similar ratio of "smooth" meat, but they are authorized to grant only a regular
kosher seal, not the mehadrin type, even though half a year eariler, or a month down the line, these same people could
be part of a Haredi crew. ....
Israelis consume about 80,000 tons of meat a year, and 50,000 tons of it is imported from South America, Europe, and
China. Only about 10 percent of that quantity is defined as "smooth" meat and labeled mehadrin. ....
It is commonly thought that most of the kosher meat imported into Israel originates in Argentina, but in fact the land of
the pampas is only in fourth place. First is Uruguay (with nine meat factories for kosher slaughter) followed by Ireland
(six) and Brazil (four). Other countries to which Israeli slaughter crews are sent are Paraguay and China (two plants
each), and Holland (one plant).
Meat is slaughtered and koshered for Israel in two plants in Argentina. One of them operates all year round in the
service of the "Neve-Tzion" kosher label, given by Rabbi Shlomo Mahfud, from Bnei Brak. Many Haredim, particularly
those of Yemenite extraction, consider meat with his label to be "ultra-medadrin." The permanent crew chief is
Avraham Anatbi, a resident of Argentina, whose brother, Daniel Anatbi, the directory of the Rabbinate Department in
the Religious Affairs Ministry, was the bureau chief of Rabbit Ovadia Yosef when he served as Sephardi chief rabbi.
Most of the crew members are Argentineans; there are only four Israelis, who reside in an apartment in the Paso
neighborhood of Buenos Aires. ....

Labels for more
A few weeks ago, Rabbi Mahfud himself arrived in Argentina with two more slaughterers from Israel in order to, as it
were, beef up the crew and increase the rate of slaughter from 400 to 600 head of cattle a day to meet the demand for
the Jewish holidays. ....
Meat with a Malifud kosher label is much in demand....
The slaughter in the meat-processing factory of Avraham Anatbi in Buenos Aires is done in complete secrecy. When I
asked to meet with Anatbi, I was told to wait outside the factory. The crew members, whose workday began at 6 A.M.,
emerged at 10:15A.M., having slaughtered 400 head of cattle in four hours. Anatbi was not among them. "Meat
factories with Haredi kosher labels operate like the Dimona reactor," I was told by a veteran slaughterer of the Chief
Rabbinate, who has also worked for Haredi crews. ....
....
For the past six months, Rabbi Bakshi-Doron has been in charge of ritual slaughter and kashrut for the Chief Rabbinate.
In the five preceding years Ashkenazi Chief Rabbi Yisrael Lau held the position, but half a year ago they rotated their
responsibilities (as they had agreed to do before being elected), with Lau in charge of the Rabbinical High Court for the
next five years. ....
.... The directives of the Chief Rabbinate forbid the slaughter of more than 300 head of cattle in a day if there are only
three slaughterers, but the crew chief ignores this and gives in to the pressure of the importer, who wants a higher
output. ....
Kashrut problems also crop up in Israeli ports of entry. The Customs Authority does not allow a representative of the
Rabbinate to be present when the meat is unloaded from the ships. In some cases, problems are discovered only at the
exit gate of the port. Because of loading errors, cases have occurred in which cartons of non-kosher meat, bound for
other countries, arrived in Israel. The mistakes were discovered only when the quantity of meat that arrived in the Israeli
port was matched against the stated quantity that was supposed to have been shipped, and even then only when the story
was leaked to the Chief Rabbinate. In other instances, the Rabbinate confirms, non-kosher meat was brought into Israel.
There are such cases. And we discover it when the merchandise arrives at the meat-processing plant in Israel," says
director-general Shreiber. The problem perturbs Rabbi Glucksherg: "I am afraid that we do not get hold of the cartons of
trefa meat that enter the country, and then the unclean meat gets to people who eat only kosher meat."
A few months ago a shipment of dozens of tons of meat from South America was discovered to be ritually unclean, due
to traces of abdominal fat (helev) and sinew that were discovered in the animal's rear section. The entire shipment was
therefore sold to Arabs. "It happens sometimes," Rabbi Glucksberg concedes.
Koshering the rear part of an animal requires the addition of a specialist to the crew. Many importers prefer to save the
time (the act of nikur, as it is called, slows down the pace of kosher slaughter) and the expense involved. By agreement
with the meat-processing plants abroad, only the animals' forward parts and innards are sent to Israel, with the plants
left to market the rear sections as they wish. Only if there is a demand for rear sections are importers forced to send the
specialist.
Another problem that vexes the Rabbinate is how well the meat is frozen en route to Israel. Meat that has not undergone
the full koshering process before being shipped has to be maintained at a temperature that does not rise above minus 16
degrees Centigrade. The Rabbinate has no way to check the level of freezing during the transport of the meat to the ship,
while it is being loaded or in the ocean crossing. "We have a problem," Rabbi Raful admits. "The level of freezing is
examined only in the plant and when the meat arrives in Israel. What happened along the way is difficult for us to
know."
מכתבים למערכת
 הרוצה בעילום שמו,(התשובות האלו נכתבים מרב גדול שיש לו הרבה נסיון )פראקטיק
 לכבוד חברי מערכת וועד העולמי למשמרת הקלף שליט"א-  חודש ניסן תשס"א,ב"ה
 לברר עד שידי, עשיתי קצת השתדלות, ואיני יודע איך ומה לעשות,היות ואני נמצא כעת בצרה גדולה ששמעתי הבעיות הגדולות על הקלף
? או שחסר לי פרטים שאננו יודע עוד, ואבקש ממכם לענות לי תיכף אם אוכל לסמוך על הידיעות שלי,מגעת
 ולבסוף אני צריך לעשות היום לי ולעשרה ילדים שלי, ושילמתי כבר אוצרות של כסף, ואיך שאחד סומך על השני,הנאמנות על הסופרים
תפילין חדשים
? שאלתי אותו ממי אתה קונה הקלף,( מארץ ישראל לכתוב תפילין לבני1)  טלפנתי לסופר.א
. הסופר עונה לי שיש אברכים חרדיים שעושים בעצמם הקלף.ב
? אני שואל אותו האם יש להם השגחה.ג
. ושאטלפן אליו בעוד שבועיים, הסופר עונה לי שאינו יודע.ד
 איש..... ' ושמע מסופר אחד ממאנסי שר,......' ואמר לי שיש אחד שעושה קלף בירושלים ושמו ר,( כנ"ל2) ' טלפנתי לסופר ר.ה
. ואפשר לסמוך עליו,נאמן
 וחבירו מעיד עליו שהוא איש, הנ"ל....... ' ושמו ר,( ואמר לי שיש לו חבר שעבד אצלו בירושלים3)  טלפנתי להסופר ממאנסי.ו
. קנה מאתו קלף........ ' וגם שמע שר,נאמן
 אבל.( ואמר שהוא או שליחו נותן בעצמו הקלף לתוך הפרעס בכדי שיהי' עיבוד לשמה4)  עם עוד רב אחד...... ' צלצלתי לר.ז
 )ולא שאלתי אותו ולא אמר לי אם במקום שעושה, אלא הוא עושה הקלף אצל קאמפאני אחד,הפרעס הוא אינו נמצא בהחנות שלו
.[ אביב- הקלף הם יהודים או גוים( ]זה בתל
 ומשום איזה סיבה )שחבר שלו אמר, גם אמר לנו שהעדה החרדית כבר ביקשו מאתו שהם רוצים ליתן לו הכשר על הקלף שלו.ח
. אינו רוצה לקחת ההכשר מהבד"ץ,(שאם יקח ההכשר מהבד"ץ יהי' לו אחר כך צרות מהם

תשובה:
אם האיש החרדי שעושה הקלף אינו נמצא במקום שמכניס הקלף כל הזמן מההכנסה עד ההוצאה ,אפילו שהחרדי נותן בעצמו הקלף לתוך
הפרעס בכדי שיהי' עיבוד לשמה .אבל אם הפרעס הוא אינו נמצא ברשותו ,או בהחנות שלו ,אלא הוא עושה הקלף אצל קאמפאני אחר] ,כמו
שכמעט כל סוחרי הקלף עושים[ והמקום הזה אינו סגור לגמרי עם סימנים ששיהיה בטוח שהגוים לא יכנסו לשם לבד בלי השגחה ,ויוציאו ויכניסו
הקלף כדי לבדוק ולהכניס יותר קעמיקעלס וכו' ,אי אפשר כלל לסמוך על זה כלל.
ב"ה ,סיון תשס"א  -לכבוד חברי מערכת וועד העולמי למשמרת הקלף העוסקים בצרכי ציבור באמונה שליט"א
אני רואה שאתם עוסקים בענין תפילין ומזוזות וקלף ,אולי תוכלו לעזור לי בשאלה הזאת?
היות ואני נמצא כעת בצרה גדולה ששמעתי הבעיות הגדולות על הקלף ,ואיני יודע איך ומה לעשות ,עשיתי קצת השתדלות ,לברר עד
שידי מגעת ,ואבקש ממכם לענות לי תיכף ומיד אם אוכל לסמוך על הידיעות שלי ,או שחסר לי פרטים שלא ידעתי מה לברר עוד?

הנאמנות על הסופרים ,ואיך שאחד סומך על השני,
צלצלתי להרה"ג ר' ......א .נ ,.ושאלתיו האם יש להשיג קלף בהכשר בארץ ישראל?
ענה לי שכעת אין הכשר על קלף.
ושאלתי לו היתכן? אמר לי זה אי אפשר להסביר על רגל אחת ,אבל הלא כלל ישראל מניח תפילין!!!
אמרתי לו ,אבל הלא אין שום הכשר? ואיך סומכין על כשרותן?
אמר לי שהתפילין הם בחזקת כשרות! ושאלתי לו אצל מי יכולין לקנות קלף כשר? ענה לי ,אצל  .........זה שתפסו אותו
שעושה אצל גוים וכו'.
שאלתי אותו האם הקלף שלו הוא כשר? ענה לי כן.
שאלתי אותו ,האם יש על הקלף שלו איזה הכשר או השגחה? ענה לי ,לא?
שאלתי אותו האם כבודכם משגיח שם ויוצא ונכנס לדעת האם הכל כשר על צד היותר טוב שאוכל לסמוך על זה?
ענה לי לא! רק הייתי שם פעם אחת וראיתי שהכל בסדר] .ואולי ] [90%שקיבל ממנו מתנה יפה )אני משער לפי הקול
והתנועות ששמעתי ממנו ,לפי ששמעתי היה משוחד מאוד ,כי השוחד יעוור([.
שאלתי אותו אני בטוח שכשכבודכם היה שם ראה שהכל בסדר ,אבל על מה שהוא עושה כשכבודכם אינו שם איני יודע ,אבל
אם כבודכם אומר לי שהכל בסדר אני מסכים ואני מוכן לקחת הקלף שלו ,אבל יש לי שאלה?
לאחר מאה ועשרים שנה אם יאמרו לי שלא הנחתי תפילין ח"ו כל ימי חיי בגלל שהקלף לא היה כשר ,אוכל לענות ולתרץ את
עצמי בבית דין של מעלה ,ששאלתי את כבודכם ,ושהכל על אחריות שלכם?.
הרב  ....עונה לי לא ,לא לא ,לא אני לא לוקח אחריות זה לא על אחריותי.
סליחה! ]זה לא אמרתי להרב ,וזה אני שואל להמערכת[ ,האם בפעם הראשונה שאמר לי שהקלף הזה כשר ,לפני ששאלתי
אותו בשאלה אוכל לענות ולתרץ את עצמי בבית דין של מעלה ,ששאלתי את כבודכם ,ושהכל על אחריות שלכם? .האם אין
להרב הזה אותו אחריות בבית של מעלה ,לפי דעתי בוודאי שכן! והלא הוא הרב שעונה לי שאלות כל יום ועליו לבד אני סומך
על כל השאלות .כי הלא אני באמת איש פשוט ותמים ,ואננו צריך לדעת כלום ,רק החוב שלי בכל שאלה לשאול את הרב ,והרב
הזה הוא יודע די והותר מה שהולך בעולם ,ואם לא היה משוחד לא היה עונה לי כך.
עניתי לו תודה רבה.

תשובה:
אף רב בישראל אינו נאמן להגיד על סוחר שהוא צדיק ונאמן ,כי אם אחד עושה ביזנעס ]מסחר מזה[ נאבד לו הנאמנות,
והלוואי שאפילו עם ההשגחה ביחד שיהיה כשר.
שאלה מעניינת!!
השאלה הזאת הוא בכשרות הבשר ,או הקלף ,או הרצועות ,והמקוואות וכו' ,אדרבה ,חתשוב אם משה רבינו עליו השלום היה
לוקח שוחד או איזה דבר חס ושלום ,האם היה נאמן על פי התורה? הלא התורה הקדושה אומרת כי השוחד יעוור עיני חכמים,
וזה נוגע גם כן למשה רבינו עליו השלום ,ואם משה רבינו עליו השלום לא היה נאמן באופן כזה] ,אפילו בפרוטה אחת ,או דבר
אחר[ איך הרבנים דהיום ,שרובם הם מהערב רב יהיו נאמנים?
איפו הם כל הרבנים הצדיקים וכל הראשי ישיבות מארצינו הקדושה? למה אתם יושבים ושותקים ,ואין אתם מגלים ליהודים
שומרי תורה ומצות שיפסיקו לאכול בשר בהמה ,ושידקדקו לאכול רק בשר עוף שאינו בא מהמנהרות? עד מתי אתם שותקים?
האם אינכם רואים מה שקורא יום יום למאות יתומים חדשים ואלמנות רח"ל ,וחז"ל אומרים שהכל בא ממאכלות אסורות!!!
העונש בחיבוט הקבר על האוכל מאכלות אסורות
אחר מותו בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו בשרביטו של ברזל ואש ,עד שכריסו נבקעת
כתב בספר אור צדיקים )פרק י"ט( ,וזה לשון קדשו :דע כי מי שלא היה מדקדק במאכלים בעולם הזה ולא היה
נזהר להבחין בין איסור להיתר ,ואפילו אינו איסור מפורש בתורה אלא מחכמינו ז"ל.
עונשו שלאחר מותו בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו בשרביטו של ברזל ואש ,עד שכריסו נבקעת ויוצא
פרשנדא ,ואז מהפכין אותו על פניו ומכים אותו ,ואומרים לו בלע מה שהוצאת,
השם ישמרינו ויצילנו מדין הקשה הזה ומדכוותיה ,ובפרט באיסור בשר בחלב שהוא עון חמור ,עד כאן לשונו.
וראה בקול הרמ"ז  -מסכת פאה פרק ח משנה ט ,על הפסוק והיה ה' מבטחו :וזה לשון קדשו ,היה נראה דבכלל דברי הב"י

דבריו ,דמה לי שוחד ממון או של אהבה ,אבל אינו כן כי במכל מקום הפונה לשוחד מעולם לא יכוין לאמת

כי כן גזרת ה'.

ומה שפי' רש"י בפרשת משפטים היינו לסברת הדיין שאומר אקח שוחד ואדון אמת ,אבל לא יעלה בידו
דכתיב כי השוחד יעור.

ובמסכת כתובות דף קה/ב ,וז"ל :תנו רבנן ושוחד לא תקח אינו צריך לומר שוחד ממון אלא אפילו שוחד דברים נמי אסור מדלא כתיב בצע לא תקח
היכי דמי שוחד דברים כי הא דשמואל הוה עבר במברא אתא ההוא גברא יהיב ליה ידיה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה
פסילנא לך לדינא אמימר הוה יתיב וקא דאין דינא פרח גדפא ארישיה אתא ההוא גברא שקליה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר
ליה פסילנא לך לדינא מר עוקבא הוה שדי רוקא קמיה אתא ההוא גברא כסייה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך
לדינא ר' ישמעאל בר' יוסי הוה רגיל אריסיה דהוה מייתי ליה כל מעלי שבתא כנתא דפירי יומא חד אייתי ליה בה' בשבתא אמר ליה מאי שנא
האידנא אמר ליה דינא אית לי ואמינא אגב אורחי אייתי ליה למר לא קביל מיניה אמר ליה פסילנא לך לדינא אותיב זוזא דרבנן וקדיינין ליה בהדי
דקאזיל ואתי אמר אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין הכי אמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי כך מקבלי שוחד
על אחת כמה וכמה- :

תוספות כתובות דף קה/ב אפילו צדיק גמור ונוטל שוחד  -והינו ק"ו לרשעים שכבר נטל שוחד בפעם ראשונה דבפעם ראשונה כשנוטל אכתי צדיק הוי שעדיין לא
נטלו וק"ו לטפשים בפעם שניה שנוטל שוחד שכבר נעשה טפש מפעם ראשונה שנטלו .ועיין מאירי ,פני יהושע ,סמ"ג  -חלק מצות לא תעשה  -מצוה רח ,ובראשית
חכמה פרק הדיינים ,ובספר קב הישר  -פרק מד :ובכלל המקבל שוחד ממון שוחד דברים ,וכשם שמצוה למנוע מלישב בדין בעבור הנאות ממון כך ימנע בשביל
הנאה מועטת וידקדק הדיין כי הוא פוגם נשמתו .בכלל המוצא אבידה ואינו מכריז עליה ,הוא היודע באיזה צד להציל ממון חבירו - .ובספר המצות הקצר  -חלק
מצוות לא עשה עא .מצות לא תעשה על הדיין שלא ליקח שוחד .שנאמר )שמות כג ,ח(" :ושוחד לא תקח" .ואפילו לדון אמת .וחייב להחזיר .ואפילו שוחד דברים
אסור .והנותן עובר על לאו ד"לפני עור לא תתן מכשול" )ויקרא יט ,יד( ,ושכר יד( - .ובספר שם משמואל פרשת וישב  -שנת תרע"ז ,וז"ל :וידוע שכל דיין צריך
להיות עומד מרחוק שלא יהי' שום דבר המושך את דעתו לאחד מן הצדדים .וזהו הענין ששוחד אסור אפי' כדי לשפוט אמת ,אלא כף המאזנים תהי' שקולה וכמ"ש
ושפטו העדה והצילו העדה ,ופירשו ז"ל )סנהדרין ב' (.עדה שופטת ועדה מצלת .והנה הצדיקים הללו חששו לנפשם פן ברוח חן ובתחנונים ימשוך את לבבם ויכמרו
רחמיהם עליו ,וזה הוא בכלל שוחד ,וכמ"ש הרמב"ן )דברים י"ט י"ג( שהרחמנות על הרוצחים היא אכזריות על הנקיים ,ע"כ השתדלו לעשות בו דין טרם יקרב
אליהם בחן שפתיו ובצהלת פניו וכבמדרש בקילוס הי' בא.

האם יש נאמנות להעיד ,שהבשר וכו' כשר?
רבנים ומשגיחים הנותנים הכשרים ומקבלים מאות ומליוני דולרים לשנה ,וחלק מהם שותפים
במסחר האם הם נאמנים על פי התורה?

תשובה!

]* [1כל הנוטל שכר להעיד ,עדותו בטל ,כמו הנוטל שכר לדון ,ואינן צריכים הכרזה ]שעדותו בטלה[ ,אלא הדין והעדות בטל מעצמו) .רמ"א
חושן משפט סימן ל"ד סעיף י"ח(.
]* [2כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות ...לא שנה אם עבר לתיאבון  ...פסול לעדות) .שולחן ערוך חושן משפט סימן ל"ד סעיף ה'(.
]* [3היתה העבירה שעבר מדרבנן ,פסול מדרבנן ,הג"ה ,ויש אומרים בדבר מדבריהם ,בענין שעבר משום חימוד ממון) .שולחן ערוך ורמ"א שם
סעיף ז'(.
]* [4כמו שעבר עבירה משום ממון ,יעבור נמי להעיד שקר בשביל ממון ,או הנאה שיהיה לו) .סמ"ע חושן משפט סימן ל"ד סעיף ו'(.
]* [5החשוד לדבר אחד ,אינו חשוד לדברים אחרים ,אבל כל מה שצריך לאותו דבר ,חשוד גם עליו ,כגון ,מי שהיה חשוד למכור חלב במקום
שומן ,והיה מרגיל הנערים לבוא לקנות ממנו באגוזים שהיה נותן להם ,קונסים אותו שלא ימכור אפילו אגוזים) .שולחן ערוך יורה דעה הלכות
מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד'(.
]* [6החשוד על הדבר ,אינו נאמן עליו אפילו בשבועה) .שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד'(.
]* [7המוכר דברים האסורים ,מעבירים אותו ומשמתים )מנדים( אותו) .שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו(.

סיכום הדברים

לפי הנ"ל כמעט כל הרבנים היום מקבלים הון תועפות בעד ההכשר שנותנים ובפרט על הבשר ,ואין לך אפילו עד אחד כשר שיהיה נאמן
ושתוכל לסמוך עליו ,ואיך הלומדים צועקים עד אחד נאמן באיסורין ,ואין צריך לדרוש ולחקור אחריו ,דע לך שאפילו הלכה זו מוטעת היא
בידך ,ואם למדת לא פרשו לך ,דהלכה פסוקה )ברמ"א יורה דעה סימן קכ"ז סעיף ג'( ,דכל היכא דאתחזק איסורא כגון טבל ,או חתיכת בשר
שאינה מנוקרת ,אין העד נאמן עליו להתירו ,אלא אם כן בידו לתקנו ,ובשחיטות הגדולות לא רק שאין בידו של בעל המכשיר לתקנו ,כי לא
יניחוהו ,אלא הוא שותף של בעל המסחר שחז"ל] [1אמרו עליו הכשר שבטבחים שותפו של עמלק ,ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה .ובני ישראל
הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי נבילות וטריפות חלב ודם רח"ל על סמך של הרע-בנים שהם לא רק שותפם של עמלק אלא הם
העמלקים לבד] ,ראה המראה מקומות בהערות[.
והשם יתברך יזכנו להיות חלקי ממזכי הרבים ,ואולי אבנה גם אנכי ממנה ,ואליכם אישים אקרא להגות בהלכות אלו ולפרסמם בכל
העולם כי הם יסודי הדת ,ולא הוספתי משלי כלום ,והם רק דברי השולחן ערוך הראשונים כמלאכים ותורה יבקשו מפיהם ,ודברים היוצאים
מלבות קדושים ,יכנסו בלבות בני ישראל גזע תרשישים ,אמן.
מסכת קידושין דף פב/א :טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק .מסכת סופרים פרק חמשה עשר :טוב שברופאים לגיהנם
והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.
תלמוד ירושלמי מסכת קדושין דף מז/ב :טוב שברופאים לגיהנם כשר שבטבחים שותפו של עמלק.
תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד :טוב שבטבחים .ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן .עד כאן לשון רש"י.
ושותפו של עמלק לא ניחא .דמה ענין עמלק למאכיל טרפות .ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע .והוא שותפו של עמלק
האכזרי שזינב כל הנחשלים .ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם .כי אם עמלק ראשונה .וזה מורה

על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך
כמו שכתוב )דברים כ"ה( ולא ירא אלקים.
המאירי על מסכת קידושין דף פ/ב :טוב שברופאים לגיהינם מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני היאוש ושאינו משתדל כראוי במלאכת
רפואתו או שאינו יודע לפעמים סבת החולי ודרך רפואתו ועושה עצמו בקי .כשר שבטבחים שותפו של עמלק פירשו גדולי הרבנים שמאכילים
ספק טריפות מצד חסותם על ממונם ואיני יודע מה דמיון מזו לעמלק?  -אלא שמפרשים בדבריהם מאליפז שנטל כלממונו ליעקב ונמצא שכלם
חומדי ממון ,ועיקר הדברים לדעתי שהוא חשוד על הסירוס והוא מעשה המיוחד לעמלק כמו שאמרו בהגדה שהיה מסרס ומשליך ערלותיהם
כלפי מעלה לבזות מצות מילה .וזהו ענין ויזנב בך ,וזהו לדעתי אמרו הנחשלים אחריך מלשון ביעי חשילאתא ,עכ"ל.
תוספות הרא"ש על מסכת קידושין דף פב/א :שותפו של עמלק  -במדרש דריש ,עמלק עם לק שהיה להוט אחר ישראל ככלב אחר הנבילה
להכי מדמי ליה לטבח שחס על בהמותיו להכשיר נבלות.
תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד :טוב שברופאים לגיהנם .אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום
ופעמים שהורג נפשות ,ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא .טוב שבטבחים .ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן .עד כאן לשון
רש"י .ושותפו של עמלק לא ניחא .דמה ענין עמלק למאכיל טרפות .ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע .והוא שותפו של
עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים .ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם .כי אם עמלק ראשונה .וזה
מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו
לכך כמ"ש )דברים כ"ה( ולא ירא אלקים.
* * * * *

מה יותר גרוע? הקלף הפסול? או ?9/11

ב"ה ,לכבוד חברי מערכת וועד העולמי למשמרת הקלף הי"ו
היות ושמעתי וראיתי שיש בעיות גדולות בהקלף ,לכן טלפנתי לחבר שלי לשאול אותו מה הוא יודע בענינים אלו?
עד היכן הנאמנות מגעת?
א( חבר שלי דיבר עם חבר שלו מארצות הברית שהוא סוחר עורות ,וסיפר לו ששהקלף סוחר הבעל הבית של הקאמפאני ש .....עושה אצלו
את הקלף ,הוא יהודי חילוני )בהמפעל )קאמפאני( שלו עושים לעדער( ,הפועלים בהמפעל קאמפאני הם גויים ,ובמשך העשרה ימים שהעורות
הם בה'פרעס אין נמצא שם משגיח או אפילו יהודי .אבל ר'  .........בארץ ישראל עושין הקלף בעצמם.
גם אמר לו בעל סוחר העורות הנ"ל ,שלפי ידיעתו רבים מסוחרי הקלף גם עושים את הקלף שלהם אצל החילוני הזה }בבני ברק?{.
תשובה,כלאחדיכתובמהששמע,ומהשבירר,והסוףיהיהשיתברר,שהמעשהשלקרקאהואגםכןבקלף!
ואיאפשרלסמוךעלשוםחסידאוצדיקאובעלצדקה,אךורקאםישלבעלהקלףהכשרטוב,ואזצריךגםכןסייעתאדשמיאגדולה,כידוע,ואביאלכםלדוגמא:
נביא לכם דוגמא קטנה מה שקרה עם העופות של הבד"ץ מהעדה החרדית:
ידוע שלהבד"ץ יש כמה אלפים טריפות בכל שבוע מהפגימות ושאר טריפות ,וכמו כן לכל משחטות האחרות ,ומוכרים כל עוף בשלשה
שקל להערבים ,מה עשה הסוחר הערבי ,הוא שם את העופות הטריפות של הבד"ץ בתוך השקיות של הבד"ץ] ,זה בכלל לא בעיה להדפיס
לבד שקיות ,כי כל אחד יכול להדפיס את זה[ ומכר אותם לחנויות בתור עוף של הבד"ץ ,בסכום של  10שקלים ,וזה הלך ככה  2שנים עד
שתפסו אותם.
ודברים כאלו תופסים כאן בכל זמן וכתוב בעיתונים איך שמביאים בשר מהמנהרות ומוכרים לכל החניות עם כל מיני הכשרים ,ואותו הדבר זה
בקלף ,ולך תאמין לסוחרים ,ומי שמאמין וקונה קלף בלי הכשר עתיד לתת את הדין שלא הניח תפילין ולא קיים מצוות מזוזה כל ימי חייו.
געדענקט! עס וועט אייך נישט העלפען קיין שום תירוץ א בע מע מיט א שאקעל מיט די פלייצע ,איך האב מיך פארלאזט אויף דעם און דעט
קלף מאכער מיט אלאנגע בארד.
מען וועט אייך פרעגען? פארוואס זענט איר נישט געגאנגען אליין מברר זיין דעם אמת?
די שטאט קראקע מיט קלף פון עזה איז אייך נישט געווען געניג צו פארשטיין אז די קלף מאכערס קענען טוהן אינטערערדיש וואס זיי ווילען?
ירא הקהל וישפוט!!!
מי יעשה את התיקון הכללי לכל היהודים שלא הניחו תפילין מימיהם ולא היו להם מזוזות כשרות אך ורק בגלל שקנו מהקלף הפסול בלי
הכשר!!!
ראה דוגמה מה שיצא לאור בענין הטריפות במאנסי,
ובוודאי שלפסולי תפילין ומזוזות לא די לעשות תיקון כזה!!!
אלא תיקון מצאנו לו שיפרסם המכשול הגדול והנורא הזה ואז אלו שיכתבו תפילין כשרים על קלף כשר יהיה נזקף לזכותו
ימי הרחמים והסליחות
תיקון הכללי לאוכלי נבילות וטריפות במאנסי
לאור המכשול הנורא שקרא בעיר בתורה מאנסי לכל אלו שנכשלו באכילת נבילות וטריפות במאנסי ,ומחפשים תיקון ותשובה אמיתית על עון
גדול כזה שאבותינו בזמן השואה מסרו נפשם על זה ואינם יכולים למחול לנפשם על העבר ואינם יודעים מה לעשות אפילו אחר שהלכו לגדולי
ישדאל ובעלי מקובלים והם יודעים ומבינים האמת לאמיתו שלא היגיעו לתכלית ולתיקון האמיתי.
דע לך שמצאנו תיקון גדול )בלי תעניתים ובלי סיגופים וכו'( שאתם לבד תבינו שהתיקון הזה הוא תיקון גדול )שמסתמא חשבתם על זה רק
שאין אתם יודעים להוציאו מכוח אל הפועל( ואחר  120שנה לא יוכלו לבא בטענה אליכם שלא עשיתם את שהייתם מחוייבים לעשות על פי

 וראה איך, שחייל בצבא אעל אף שמסר נפשו שלא לאכול נבילות וטריפות חלב ודם, כמבואר בילקוט מכתבים של החפץ חיים זצ"ל,תורה
. שומו שמים, יקבל עונשו בעולם העליון על כל החיילים שאכלו נו"ט חלב ודם,שיהודים אחרים אוכלים ולא הזהיר אותם
המעוניין בתיקון האמיתי יתקשרו לוועד הרבנים לתיקון הכללי
Important Notice:
MONSEY MEAT SCANDAL
To anyone that wants to cleanse their soul from inadvertently eating treif meat from kosher butcher shops:
THERE IS A TIKKUN!
This sin is so great to bear that even in the time of Hitler, Y’’M, Jews had Mesiras Nefesh not to eat even a little piece of not kosher
meat that could have saved his body but destroyed his soul. And now, in our times, due to our many sins, Jews are by mistake eating
meat they were led to believe is Kosher, but is completely neveilos and treifos, as has been proven since the time of the City of
Cracow through today (as known from the Monsey Kosher butcher shop recently caught selling treifos throughout the years eaten by
Jews all over the United States). These Jews cannot rest their souls because they realize the gravity of the sin they have committed
and the big stain on their soul which cannot be washed away. Even after such Jews go to Mekubbilim and big Rabbis, this will not fix
the damage to their soul.
You should know there exists a Tikkun Gadol that does not require fasting and self-flaggelation. Those that have
performed this Tikkun have said there is no greater cleansing from this sin. Perhaps you were thinking about this Tikkun,
but you never knew how to perform it. We are writing this because we have the responsibility for every Jew, so that after
120 years the Bais Din Shel Mala should not come to us with a complaint that that we did not bring this information to you
and therefore you were unable to correct your soul according to H-shem’s law as brought down by all the Gedolim such
as the Chofetz Chaim and the Chazon Ish Z’’L. For more information on this TRUE tikkun, please call 011-972-54-8436784.
The organizers of this Tikkun do not benefit monetarily in any way, and have the support system in place to help people make this
Tikkun, since the coming of Moshiach Tzidkanu is dependent upon this.
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הרכבת בא ישר לארץ ישראל מהמנהרות של עזה בהכשר של סאדאם-חוסעין עם יאסיר-ערפאת

סוף גנב לתליה!!!
ככה היו צריכים לראות בעלי מפעלי הקלף שתפסו
אותן שהכשילו לרבבות מישראל בסת"ם פסולים

הרבנים המכשירים יאסיר-ערפאת עם סאדאם-חוסעין ויורשיהם ,לאחר
שמכשילים את אחינו בני ישראל בקלף בהכשר שלהם ,שולחים את
הטילים רח"ל מאותם המנהרות של הקלף הטרף  -ואנחנו כולנו שותקים
וישנים שינת חוני המעגל
סאדאם-חוסעין הוא הבעל המכשיר על כל מפעלי הקלף בעזה האם זה לא הכשר
טוב??? הלא כולנו מניחים התפילין שלו ומברכים על הספרי תורה שלו וקונים
המזוזות שלו בתכלית מהדרין מן המהדרין בכל הבתי כנסיות בכל העולם ועכשיו
אם אנחנו מניחים התפילין בקלף שלו עם ההכשר שלו ,אז אנחנו חסידים שלו של
סאדא"ם חוסעי"ן ויורשיו .מי הם היורשים שלו? אם לא סוחרי הקלף בלי הכשר?

סאדאם-חוסעין

''saddam-hussein

ולמה בא העונש שנשרפו כל כך הרבה יהודים רח"ל בהמגדלי התאומים עם
לא על העונש הגדול שנכשלים אחינו בני ישראל בקלף שלהם ושורפים
הנשמה שלהם ואין פוצה פה ומצפצף

תמונה של הרב סאדאם חוסעין הבעל המכשיר הכי הגדול בעולם על
המנהרות של מפעלי הקלף בעזה ,במאנסי ,ובוויליאמסבורג ,ובירושלים
עיה"ק ובבני ברק וכו'

יאסיר ערפאת משתיק כל סוחרי הקלף מכשילי
הרבים  -שלא לגלות שהקלף בא מהכשר שלהם

מדריך לקונה ספר תורה
הקונה צריך לדעת פרטים האלה:
מחיר הקלף עם הכשר לספר תורה  -גובה
 48ס"מ
עולה כל יריעה  62 - $65יריעות לספר
תורה
סך הכל $4.030
מחיר הקלף לספר תורה  -גובה  45ס"מ
כל יריעה עולה  - $62סך הכל – $3.844
ישנם מחירים שמשלמים לספרי תורה,
להקלף ,להסופר ולהסוחר ,הכל בכל מכל:
- $50.000 - $32.000 - $24.000
$100.00
הקלף עולה בין4000-6000 :
הסוחר מרויח  20או  30%ולפעמים רק
 10%או 15%
ועכשיו אם הוא יכול לקנות הקלף מן עזה
או יפן וסין יכול להרויח עוד כמה אלפים
דולר לכל ספר תורה ,ואם מוכר הרבה ספרי
תורה ,זה הרבה יותר כסף מן סוחרי הבשר
נבילה שבח במאנסי שהיה צריך להסיר
פלאמבע מכל עוף ולשים פלאמבע אחרת
הסופרים לוקחים לפי גדלותם והכתב
ויראת שמים וכו'.
ישנם מחירים לסופרים שמשלמים להם
לכל עמוד:
 $85 - $75 - $65 - $55 - $45עד $220
הדרך היחידי להיות בטוח שההסופר כתב
לך עם קלף כשר הוא:
אתה צריך לטלפן למפעל הקלף בהשגחה
תמידית של הבד"ץ עדה החרדית שהם
עושים רק עבודת יד ,ותאמר לו אני רוצה
לכתוב ספר תורה בגדול הזה או זה וכו'.

אתה משלם למפעל הקלף כל הכסף שעולה
הקלף לספר תורה ,ואתה אומר לסופר שלך
לך אל נעפורסטאק ותבחר לך אצלו כל
הקלף שאתה צריך לספר תורה שלי – .דע
שאינך צריך לשלם במוקדם לכל הקלף של
 62יריעות ,אתה יכול לקנות ולשלם רק
סכום קטן של יריעות כגון  10או  5יריעות
בפעם אחת ,וכשהסופר גומר לכתוב,
תתקשר עוד הפעם עם המפעל ,ותשלם עוד
פעם לסכום של כמה יריעות שאתה רוצה
לקנות
אל תאמין לשום סוחר וסופר רק תעשה
הכל לבד ,כמו כשאתה קונה רהיטים בבית
אתה הולך לראות מה החילוק בין זה לזה,
ואתה לא קונה כסומא בארובה.
טלפון של תוצרת נעפארסטאק:
 0573192456או 029924865
תוצרת של עוד ב' סוחרים שיש להם
השגחת הבד"ץ
קלף בק עבודת יד:
02-537-0634 - 02-991-5370
קלף קעניגסבערג עבודת יד:
057-312-6844
אבל אצל המפעלים בק וקעיניגבערג אי
אפשר לקנות רק עם סמל של העדה בגלל
שהם מוכרים גם כן קלף בלי הכשר,
וצריכים לבקש אך ורק בהכשר של העדה
החרדית עבודת יד ,ורק אז תקבל מה
שאתה מבקש ,ותוודע אם יש על זה סמל
הבד"ץ ,ככתוב בקול קורא של הבד"ץ

ליתר פרטי שערוריית הקלף:
www.israel613.com/KLAF_KOSHER1.htm

  


 
 


מלך זקן וכסיל יושב על כסא של ג' רגלים ,חזנים ,שוחטים ,סופרים!!

המלך זקן וכסיל )הוא היצר הרע( יושב על כסא של ג' רגלים:
רגל א' :החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפלות כלל ישראל.
רגל ב' :שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל.
רגל ג' :סופרים הכותבין תפילין ומזוזות פסולים ,ותו לא צריך לכלום.
)מרן בעל שו"ת חתם סופר או"ח סימן ר"ה(

סופרי סת"ם שאינם הגונים!!

החת"ס )ח"י סימן פ"ג( כותב מכתב לאחד הרבנים בני דורו שהסופרים בזמנם אינם בקיאים בנושא ועל ידי

כן מכשילים את הרבים .וישנם מאות יהודים חרדים אשר לא הניחו מעולם תפילין כשרים
מעולם ,והרבנים מתעלמים מכך .גם בעל הקסת סופר כותב כגון זה בשם בעל משנת חכמים.


גליונות לחיזוק והתעוררות על מכשולי הסת"ם  -להחזיר עטרת "כשרות הסת"ם" ליושנה
ועל ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"א


                                       

יוצא לאור על ידי:

"אגודת העולמי הכללי
למען קדושת הסת"ם"
London, England

מצוה גדולה לזכות את הרבים ולפרסם את גליונות
האלו להציל את עם ישראל מן סופרי הסטרא אחרא
וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים!!!

* * *
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אזהרה חמורה! חוטאים ומחטיאים את הרבים
!'אונאה! גזלה! שקר! לפני עור! ביטול מצות עשה! ברכות לבטלה! חילול ה
 ומה נאמר,[ תפילין ומזוזות וספרי תורה שהם פסולות אפילו מתחילתן ]מפני שהקלף אינו כשר, ובעד תאוות ממון,החטא יותר גדול כשמוכרין במזיד
 והסופרים ובעלי החניות מכשילים,על אלו שמוכרים לאנשים מרוסיא או לבעלי תשובה ילידי אמעריקא הרוצים לחיות כיהודים ולקיים מצות התורה
. שאז הכל פסול,אותם בקלף פסול

נא לפרסם

מרן בעל שו"ת חתם סופר או"ח סימן ר"ה
מלך זקן וכסיל יושב על כסא של
 סופרים, שוחטים, חזנים,ג' רגלים
:המלך זקן וכסיל )הוא היצר הרע( יושב על כסא של ג' רגלים
. החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפלות כלל ישראל:'רגל א
. שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל:'רגל ב
. ותו לא צריך לכלום, סופרים הכותבין תפילין ומזוזות פסולים:'רגל ג

סופרי סת"ם שאינם הגונים
החת"ס )ח"י סימן פ"ג( כותב מכתב לאחד הרבנים בני דורו שהסופרים בזמנם אינם בקיאים בנושא ועל ידי כן.
. וישנם מאות יהודים חרדים אשר לא הניחו מעולם תפילין כשרים והרבנים מתעלמים מכך.מכשילים את הרבים
.גם בעל הקסת סופר כותב כגון זה בשם בעל משנת חכמים
SOFER TEFILLIN UN MEZUZOT
WE ARE LOOKING FOR A SOFER WITH EXCELLENT WRITING SKILLS, THAT WILL BE YERE
SHAMAIM TO A GREAT EXTENT [SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYIM SIMAN 32, 20] (DOESN’T
TALK DURING TEFILLAH, DOES NOT EAT BOVINE MEAT [See Pele Yoetz - Taref], HIS WIFE COVERS
HER HEAD ACCORDING TO HALACHA, HE DOESN’T SHAVE HIS BEARD)
THE KLAF [PARCHMENT] MUST HAVE A HECHSHER MEHUDAR
WE ARE READY TO PAY BEST PRICES FOR 24 PARASHIOT AND 140 MEZUZOT
PLEASE FAX YOUR INFORMATION TO
(305) 868 5003
MOSHE COHEN

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

בס"ד! מחפשים סופר ירא שמים )שלא מדבר בתפילה ,שלא אוכל בשר בהמה )פלא יועץ אות
טרף( ,ושלא יגזוז הזקן ,ושהאשה תלך כיסוי כהלכה( עם כתב מהודר בשביל  24פרשיות ו140

מזוזות ,התנאים :הקלף יהיה עם הכשר טוב .:מוכנים לשלם מחיר הכי טוב.
305 868 5003
 FAXמשה כהן

מי מחריב את כל העולם כולו? בקסת הסופר )סימן א' סעיף א'( וזה לשונו :תניא אמר ר' מאיר כשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך,
אמרתי לו לבלר )פירוש סופר( אני ,אמר לי בני ,הוי זהיר שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מיתר אות אחת נמצאת מחריב
את כל העולם כולו )עירובין דף י"ג( ,מכאן יראה הסופר איך הוא צריך להיות ירא את ה' מאוד .שאם עשה איזה קלקול או שלא עשה איזה תיקון כפי
הראוי מפסיד את נשמתו ,כי הוא גוזל את הרבים.

מי הוא גנב ומחטיא את הרבים ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה?
מי אשם בזה שישנם כמה רבבות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון?
במשנת הסופר וז"ל :דהלא כל מה שמשלים להם הקונים אדעתא דסת"ם כשרים משלמים ,וכיון שנותנים להם סת"ם פסולים הרי המעות גנובים בידם,
עיי"ש באריכות[ וגם מחטיאם ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה .ועליו הכתוב אומר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה .ונאמר
ארור עושה מלאכת ה' רמיה .על כן הוא מן הראוי למי שיש כח בידו למנות סופרים מהוגנים ,אנשי אמת ,שונאי בצע ,בעלי תורה ,יראי אלוקים וחרדים
על דברו ,בכל עיר ועיר ובכל פלך ופלך כמו שממנים שוחטים ובודקים ,וכל מי שכותב ספר תורה תפילין ומזוזות טובים וכשרים כפי יכלתו ,שכרו כפול
ומכופל וניצול מדינה של גיהנום )בדיני כתיבת תפילין מהר"א מזונשהיים ובלבוש( .ועיין בליקוטי שו"ת חת"ס סוף סימן פ"ג :ומכל שכן דבתפילין סופרי
זמנינו בקיאים ,לא היה ולא נברא ,כי בעוונותינו הרבים מקלקלים ומכשילים את הרבים ,ויש כמה מאות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו
תפילין כשרים אקרקפתא דלהון) ,ילקוט הסופר(.

המזוזות הזולות נעשות בדרכים שונות] :א[ חלק מהמזוזות מודפסות על גבי ניר] .ב[ חלקן מודפסות על גבי קלף] .ג[ ישנן כאלה
הנכתבות על גבי ניר דמוי קלף] .ד[ חלק נכתבות על ידי נשים או ילדים] .ה[ חלק גדול נכתב על ידי מחללי שבת] .ו[ חלק מהמזוזות והתפילין
נכתבים בעצם יום השבת] .ז[ חלק נכתב על חומר דמוי קלף אשר נעשה במומחיות גדול) ,אפשר אף לתלוש מהחומר שיער(] .ח[ חלק אמנם
נכתבים על ידי סופרים הנקראים שומרי תו"מ; אך שקועים עמוק ברדיפה אחר תאוות ממון וכתוצאה מכך הם כותבים את המזוזות
במהירות הבזק ,אשר לכן האותיות אינן כתובות כדין ,או אותיות אשר נוגעות אחת ברעותה ,כמו"כ הרבה אותיות חסרות .בצורה כזאת
נכתבות  79אחוזים מהמזוזות הזולות הנכתבות כיום.

זעקה גדולה ומרה מסופר אחד שנכשל

וכתב הרבה שנים ספרי תורה תפילין מזוזות ומגילות על קלף בלי הכשר והרבנים פסקו לו שהוא צריך להחזיר הכסף לכל האנשים שקנו ממנו והוא
מפרסם ומודיע ,שכל אחד שקנה ממנו ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות ,הוא מוכן להחזיר לו כל הכסף וממנו ילמדו וכן יעשו כל הסופרים – ובפרט
שמהיום והלאה לא ירהבו בנפשם חס ושלום לכתוב עוד על קלף בלי הכשר טוב


בס"ד ,הננו להודיע ,היות שאני סופר סת"ם וכתבתי הרבה שנים פרשיות ומזוזות על קלף של ...........:שאין עליו
הכשר מאף רב בישראל ,ונודע לי הבעיות הגדולות והאיסור של הבד"ץ לכתוב על קלפים בלי הכשר ,וסמכתי על
הסוחר ,כמו ששמעתי מהרבה סופרים שכותבים על הקלף ההוא ,ואחר ששאלתי לג' רבנים גדולים בישראל.
והרבנים שאלו אותי היות והמזמין שמשלם לך הון תועפות על הפרשיות והמזוזות והוא סומך עליך שאתה חקרת
ודרשת היטב שאתה נותן לו מאה אחוז כשר ,וע"ז שילם לך .ואם הקלף אינו כשר מה שוה לך כל הטבילות שאתה
טובל לפני הכתיבה ,הלא כל הטבילות וכל מימות שבעולם לא יטהרו אותך ,כי אתה טובל ולא שרק שרץ בידו ,ולא
עלתה לך הטבילה ,אלא שאתה טובל והשרץ בתוכו אם אתה כתבת על קלף בלי הכשר! והאם לא שמעת מה שקרה
במאנסי עם איש נאמן וירא שמים ומרביץ תורה ברבים ובעל תוקע ובעל תפלה ובכה בימים נוראים בתפלתו,
שהאכיל את כל העיר בבשר נבילות וטריפות חלב ודם  12שנים ,והאם לא שמעת שמביאים קלף מעזה ,סין יפן,
ועוד ,וכל זה נתפרסם בכל העיתונים ,ומודעות וקול קורא'ס שיצאו מהבד"ץ של העדה החרדית.
על כן עליך להחזיר הכסף לכל הקונים שלך )מכל השנים ,או לכל הפחות מג' שנים האחרונים שיש קלף כשר עם
הכשרים( ,או לכתוב להם מחדש על קלף כשר.
אני טוען לרב אחד ,מה? אני צריך למכור את הבית שלי ולהחזיר הכסף לכל הקונים שלי? הלא אין לי כסף
בבנק? ואני לומד חצי יום בכולל? ,והלא יש למוכרי הקלף האלו שם טוב ,אנשים יראי שמים יראי אלוקים? ומה אני
אשם בזה? ,ועוד הלא כל החברים שלו הסופרים ואפילו הסופרים הוותיקים כותבים על קלפים האלו בלי הכשר?

 על הדור ההפלגה,( ראה מש"כ בעץ חיים הק' ממוה"ר חיים וויטאל זי"ע על שער ההקדמות:הרב עונה לי
 בדיוק, שהמכשיל הזה עשה לו שם, והקלף הזה בלי הכשר שייכים לדור ההפלגה של הערב רב,""נעשה לנו שם
 עוד זאת שהוא, ותדע ששמעתי מרב שבירר שהקלף בלי הכשר לא די זה שבא ממקומות הנ"ל,כמו הדור הפלגה
' )ראה עוד בקב הישר פ- ?[ למה אין לו הכשר, ]ואם אתה עוד חושב שסוחר הקלף הוא יר"ש,משוח בשומן חזיר
.(ק"ב
 שאין לאנשים בבית, שאתה יודע שבארצינו הק' העניות גדול כל כך,והאיך עולה בדעתך לחשוב מחשבות כאלו
 ואתה לא ביררת, ויהודי מוסר נפשו ולוקח הלוואות גדולות על הרבה שנים לכתוב לו תפילין מהודרים,מה לאכול
 ונתת לו תפילין שעפ"י הלכה אסור לעשות עליו ברכה? תדע שמלבד איסור גזל אתה מבטל את הקונים שלך,כהוגן
 ומה תענה ליום הדין כשישאלו אותך מה. ומכשילם בכל יום בברכות לבטלות רח"ל,במצוות חשובות ויקרות כאלו
, נמצאת מחריב כל העולם כולו,' כו, הוי זהיר במלאכתך מלאכת שמים:('שלמדת בקסת הסופר )סי' א' סעיף א
 לא היה, ומכל שכן דבתפילין סופרי זמנינו בקיאים:(ונתקיים בזמנינו דברי החת"ס )ליקוטי שו"ת חת"ס סוף סי' פג
 ויש כמה מאות ישראלים כשרים אשר מימיהם, כי בעוונותינו הרבים מקלקלים ומכשילים את הרבים,ולא נברא
 שכל המזוזות והפרשיות שכתבת עליהם בלי: ותדע.( )ילקוט סופר,עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון
 אין אני אומר, אתה אשם בזה, ועוד ועוד, ובעון זה ל"ע נתייתמו רח"ל,הכשר ולא הגינו על האנשים ומשפחתם
 )ראה בספר הק' נדחי ישראל להחפץ חיים, אבל בשוגג בוודאי שאתה צריך ליתן דין וחשבון על כל זה,במזיד ח"ו
 היות ונכשלת ל"ע במכשול גדול של," ויהי אלוקים עמך,[זצ"ל בהקדמה( ולכן "שמע בקולי איעצך ]אתן לך עצה
 "והזהרת, לכן אם תביא את הדברים האלה והזהרת את כל הסופרים וכל עם ישראל,הכשלת הרבים בעון גדול כזה
 כי עשית את, אז יהיה אלוקים עמך" וימחל לך, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון,אתהם
.אשר צויתיך
 שיברר ויחקור,עוד אמר לי הרב הנ"ל לפרסם שכל אחד ואחד בישראל שהולך לקנות תפילן מזוזות ס"ת ומגילות
 שאם לאו אז הוא מניח מעותיו על קרן הצבי,היטב היטב בדיוק גמור אם הסופר כותב הסת"ם על קלף עם הכשר
 ואם, עוד הוא מסכן את עצמו ואת כל בני ביתו בסכנה גדולה, 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
 רק בכל פעם שקוראין בס"ת הזו, אז לא די בזה שאין לו בזה תיקון נשמה,ואם כתב הס"ת לע"נ אחד ממשפחתו
 ואין להם, והם צועקים שם בגיהנם זעקה גדולה ומרה,הוא משליך את אביו ואמו או זקינו וכו' לגיהנם עמוקה
. והוא יתן דין וחשבון על כל זה,מנוחה
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A bitter cry from a Sofer who for many years wrote Sifrei Torah, Tefillin, Mezuzos and Megillos on unsupervised
parchment. The Rabbanim decided that he is required to reimburse all of the people who bought from him. He is
publicizing to everyone who bought from him, that he is prepared to do reimburse them. All Sofrim should learn from
him to do the same, and from now on, they should not even consider writing on unsupervised parchment.
GREAT AND BITTER CRY!
BS'D, a have come to inform you, that I am a Sofer Stam who wrote Parshios and Mezuzos for many years on the parchment
of ---------- that has no Rabbinical surpervision whatsoever. I became aware of the significant problems and the prohibition of
the Badatz to write on unsupervised parchment, but I relied on the middle-man, as I heard from many Sofrim that they write
on this parchment. I subsequently asked three great Rabbonim about the matter.
These Rabbonim responded: Since a customer pays you large sums of money for Parshios and Mezuzos, he relies on
you that you have thoroughly verified that what you are giving him is 100% kosher. If the parchment is not kosher, what
are all of the immersions worth that you immerse before the writing, as all of the immersions and all of the waters in the
world do not purify you since you are "immersing whilst holding an impure creature". The immersion has not achieved
anything as if you have written on parchment without supervision, you immerse and the impure creature is inside it!
Have you not heard about what happened in Monsey with this man that was known to be faithful and G-d fearing and
one who spreads Torah, as well as one who blows the Shofar on Rosh Hashanah and leads the prayers and cries whilst
praying on the Yamim Noraim. He was the one who for 12 years fed the entire city unslaughtered meat as well as
forbidden fats and blood.
Did you not hear that they bring parchment from Gaza, China, Japan and other places? All of this was publicised in all
of the newspapers and information that came from the Badatz of the Eidah HaChareidis!
Therefore, you must reimberse all of those that bought from you (all of the years that you have written, or at least in the
last three years since there has been supervised parchment available), or write new Parshios or Mezuzos for them on
kosher parchment.
I asked one Rav whether I am required to sell my house in order to return the money to all of my customers? But I do
not have money in the bank and I learn half-day in Kollel! Surely these parchment sellers have a good name of being

who are G-d fearing? So how am I guilty in this matter? And furthermore, all of my friends who are Sofrim, and even
the older Sofrim write on this unsupervised parchment?
The Rav answered me: Look at what HaRav Chaim Vital writes in Eitz Chaim on Shaar Hahakdamos, about the Dor
Hahaflogah "Let us make a name for ourselves"; and this unsupervised parchment falls into the category of the Dor
Hahaflogah of the mixed multitude, as this person has made himself a name, exactly like the Dor Hahaflogah. You
should know also that I heard from a Rav who checked that not only does this unsupervised parchment come from the
aformentioned places, but it is even greased with pig fat; (and if you still think that this middle-man is G-d fearing, why
does he not have supervision)? - (See also in Kav Hayoshor Part 120).
How could you have entertained these thoughts, as you know that in our holy land, the poverty is so great that people
do not have food to eat. A Jew had the self-sacrifice to borrow large sums of money for many years to acquire
outstanding Tefillin and you did not properly clarify the situation and gave him Tefilin over which one cannot
Halachically make a Brochoh!
You should know that aside from the prohibition of theft, you have prevented your customers from fulfilling these
important mitzvos and have caused them to stumble daily with Brochos in vain rch"l. What will you reply on the Day of
Judgement when they will ask you about that which you learned in Keses HaSofer (1:1), "You must be careful in your
work which is Heaven's work etc. ...you destroy the entire world."
And the words of Chasam Sofer have been fulfilled in our days (Collected Responsa, end 83) All the more so that the
Sofrim of our generation are not well versed, that in our great sins they cause many to stumble, and as a result, there are
many hundreds of Jews who have never worn kosher Tefilin on their heads (Yalkut Sofer).
You should also know, that all of the Mezuzos and Parshios that you wrote on unsupervised parchment did not protect
those people and their families, and through this sin (Heaven protect us) many became orphaned rch"l. I am not saying
that your guilt in this was deliberate ch"vsh, but certainly you will be required to give a reckoning for inadvertantly
causing it. (See the Introduction to Sefer Nidchai Yisroel by the Chofetz Chaim zt"l).
Therefore "Listen to my voice, I will advise you, and Hashem should be with you"...Since you have stumbled in such a
serious transgression by causing many to stumble in this great sin, if you will bring this matter to the attention of all of
the Sofrim and all of Israel, "All you shall warn them, and inform them of the way upon which to go and the action to
take, then Hashem will be with you" and he will forgive you, as you did as you were commanded.
This Rav also told me to publicise that each and every Jew that wishes to purchase Tefilin, Mezuzos, Sifrai Torah or
Megillos should verify thoroughly whether the Sofer writes on supervised parchment, as if not, he is literally wasting
his money, as aside from not fulfilling the mitzvah, he is placing himself and his household in great danger. And if he
bought a Sefer Torah that was written on this unsupervised parchment, he has caused many to stumble with Brochos in
vain and not fulfilling their obligation to hear the Torah reading. And if the Sefer Torah was written in the merit of a
deceased family member, not only has the soul of the deceased not been merited, but upon each Torah reading, he has
sent his parent or grandparent to the depths of Gehinnom and it is from there that they are crying out a loud and bitter
cry without rest. This man will be required to give a reckoning for all of this.
I have therefore decided to inform all who have purchased Parshios and Mezuzos from me that I am prepared to
reimburse them or to rewrite for them those Parshios or Mezuzos.
12th Shevat 5767 - Asher Green, Sofer Stam - Tel: 052-402-5830

!STOP

!עצור

 ונידונים בתליה על לשונם )ראה התמונה( מפני,הסופריס סת"ם שכותבים על קלף בלי הכשר הכי טוב עתידים ליתן את הדין
ששיקרו בלשונם לבעליהם שהזמינו אצלם ספרי תורה תפילין מזוזות ומגילות בדמים יקרים )דמים תרתי משמע( ורימו אותם
.בלשונם שהם חשבו שמשלמים על הכי טוב מהדרין מן המהדרין ולמעשה הכל פסולים מפני שהקלף היא כמו פיסת נייר

Attention!
Sofrim who write on unsupervised parchment will be required to give a reckoning for this. They will be judged with
being hung up by their tongues (see picture) as they lied with their tongues to those people who spent large sums of
money when ordering from them. These Sofrim cheated them as they thought that they were paying for writings of the
highest standards. In fact, they received possul texts since they were written on non-Kosher parchment.
Writing on unsupervised parchment is like writing on a piece of paper taken from the New York Times.

 וכאן תמצאו מה שהסופרים,הקלף בלי הכשר היא כמו פיסת נייר של ניו יארק טיימס
!!!?  מפני שהם מכת הערב רב,והרבנים לא מגלים לכם

 ואינם נכשלים בכל יום,ב"ה שאכשר דרא ויכולים כבר להשיג קלף כשר עם הכשר של הבד"ץ של העדה החרדית
 ולכתוב ספרי תורה כשרים, ויכולים כבר להניח תפילין כשרות ומהודרות למהדרין מן המהדרין,בברכות לבטלות
 ולקבוע מזוזות כשרות בבית שזהו השמירה היחידה בבית מכל השדים ומזיקים,לעילוי נשמת אבותיו ורבותיו וידידיו
 אז המזוזה פסולה ואינם נשמרים רחמנא ליצלן מכל הפגעים, ואם הקלף של המזוזה אינו כשר חס ושלום- ורוחות רעות
 ואז, וכן בהמשרד צריכין גם כן ליזהר מאוד מאוד לקבוע מזוזה רק עם קלף כשר-  השם ישמרינו,רעים ומכל המחלות
. יזכה בעזרת השם יתברך לפרנסה טובה
 ויזהיר גם כן את בניו חביריו וידידיו שיזהרו מאוד מאוד שיקבעו בבית שלהם ובמשרד,וכל אדם יכניס זאת בדעתו
 ויתנו עם הסופר בתנאי כפול ומשולש )ויכתוב זאת בשטר חוזה- שלהם רק מזוזות כשרות עם קלף כשר
 ולא יכתוב חס ושלום בשום אופן,( שיכתוב הספר תורה תפילין ומזוזות אך ורק על קלף עם הכשר טובCONTRACT
 ויזכו לכל הישועות, ואז יהיה נכון לבם בטוח בה' שיהיו ניצולים בעזרת השם מכל הצרות- על קלף בלי הכשר טוב
.ולכל הרפואות
B”H, our generation has improved and we are able to obtain kosher parchment with the hechsher of the Badatz
of the Eidah HaChareidis. They no longer stumble by making invalid brochos and are able to wear Tefillin of
top level kashrus. They can now write kosher Sifrei Torah in the merit of the souls of their Rebbeim, parents
and friends and affix mezuzos in their homes that protects them from all types of evil spirits. But if the
parchment on which the mezuzah was written is not kosher, chas vesholom, the mezuzos is possul and cannot
protect the home from different types of sickness and dangers.
One must also be very careful in the office to affix a mezuzah written on kosher parchment. Through this,
BE”H one can merit having a good livelihood.
Every person should bear this in mind and also warn his children and friends about this. He should clearly
specify with the Sofer (and have it written in a contract) that he should use only supervised parchment. We can
then trust Hashem that he will save us from all trouble and save us from all sickness.
 מפעלים גדולים של עיבוד הקלף3 נכון להיום יש ב"ה
עם אישור הבד"ץ של העדה החרדית
As of today, there are, B”H, 3 large factories that produce parchment with the approval of the Badatz of the
Eidah HaChareidis.

בשלש אלה מפעלי הקלף עושים קלף עבודת יד
עם הכשר הבד"ץ של העדה החרדית
The following three factories produce hand-made parchment with the hechsher of the Badatz of the
Eidah HaChareidis.
Pictured on the right: Maran the Gavaad shlita visiting a factory. Pictured in the center and to the left:
The Admorim of Toldos Aharon…..???????

זכור! אם הסופר אינו ירא שמים או שהמזוזה והקלף אין לו הכשר
!! לא קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיךRemember! If the Sofer is not G-d-fearing or if the parchment is not
kosher you have never fulfilled the mitzvah of Tefillin or Mezuzah!

רצועות כשירות בהכשר הרב לאנדוי שליט"א
Tefillin straps under the supervision of Rav Landau shlita.

”Mitzvah Mashgiach dyes the skins being used for Tefillin straps “Leshem The

