מקרי הנחת תפילין מניר ומפלסטיק
לצערנו ישנם אלפי יהודים המניחים כל חייהם תפילין עשויים
מפלסטיק או מקרטון עבה .זה גם יכול לקרות ,כפי שידועים לנו
מקרים רבים ,כאשר קונים זאת אצל קרוב משפחה .לכן העצה היא
להשתדל לקנות אצל הסופר בעצמו למסרם לבדיקה אצל סופר
מומחה וירא שמים.

תפילין ומזוזות במחיר זול
ספר דרשן אחד :כאשר נכנסתי פעם לחנות לתשמישי קדושה ונכנס אדם אשר
בקש מהמוכר סט לבר מצוה! המוכר שאל את האיש כמה הוא מוכן לשלם.
לאחר שהשתוו נמכר לו סט בסך  5דולר ,שומו שמים! הבתים בודאי עשויים
מפלסטיק ,הפרשיות מודפסות ע"ג ניר ,או לגמרי בלי פרשיות ,והטלית הוא
צעיף ואפילו שהוא עשוי מחומרים כשרים אין יוצאים בו ידי חובת ציצית )עיין
מג"א סי' ח'( וכתב שם שציציות הטלית הם חוטים בעלמא ויוצא מכך שסך כל
עיסקת החבילה הם שלוש ברכות לבטלה ואי הנחת תפילין לעולם .כי אני יכול
לומר בבטחון גמור כאשר יכולים להעיד גם בעלי המקצוע שתפילין ופרשיות
אשר משלמים עבורם  $ 5-3ויותר הרי זה בלתי אפשרי שהם יהיו כשרים .כי
הסופר והאדם אשר מייצר את הבתים אינם יכולים לעבוד במחיר כזה .לצערנו
באים יום יום אנשים לחנויות הכל בו הגדולות היכן שאפשר להשיג תפילין בכל
גווני הקשת כך שיתיאמו לחליפה .הבעיה לכך היא הבערות הגדולה שקיימת
בתחום זה וכן חוסר עוררות ע"י הרבנים.

קריאה לראשי ישיבות ומנהלים
לצערנו צצים מדי יום מכשולות חדשים ויחד עם זאת גדלה והולכת הבערות
במלוא הקצב דבר זה גורם לעליה מסחררת בהפצת תפילין ומזוזות לא כשרים.
עם ישראל נזקק לישועה דחופה בכדי לצאת מהסבך אליו נקלע עם סופרים קלים
המפיצים תפילין ומזוזות פסולין .מוטלת החובה על כל בן-תורה לנסות ולחפש
דרך איך לבער את כל התפילין והמזוזות הפסולים ואיך למנוע כשלונות בעתיד.
עצה אחת שאנו חושבים כעילה שינהיגו בכל הישיבות ללמוד עם הבחורים בצד
החומר הנלמד ,גם הלכות סת"ם בגמרא מנחות ,טור או"ח ,שו"ע סי' ל"ב עד סי'
ל"ז ביסודיות .יש ללמוד את צורת האותיות ע"י סופר מומחה שכאשר קונים זוג
תפילין או מזוזות אפשר יהיה ,פחות או יותר ,לשים לב לכשרותם וזה יכול
להיות הישג כביר לעתיד.
סגולת המזוזה :אריכות ימים ,שמירת הבית ,פרנסה ,שידוכים ,שמירה בדרכים ,זרע של
קיימא ,זווגים הגונים ,רפואות וישועות הצלחה בכל הענינים.
זכור!!! אם הסופר אינו ירא שמים או שהמזוזה והקלף אין להם הכשר – לא
קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך ואין לך כל הסגולות האלו.

