דברים אקטואליים

& בעיה :התפילין לפעמים אינם מרובעים.
עצה :יש למדוד את כל הקצוות במד מילימטר או אפילו עם פיסת ניר ולודא
שכולם שוים) .כמבואר במשנה ברורה סי' ל"ה(.
& בעיה :התיתורה ,כלומר הבסיס התחתון של התפילין אינה מרובעת.
עצה :כנ"ל.
&בעיה :התפירה,
מרובעת.
עצה :כנ"ל )החיי אדם אומר שזה יכול לקרות גם אצל סופרים מומחים(.
)החוט אשר אתו תופרים את התפילין(

גם צריך להיות ממוקם בצורה

&בעיה :גם הריבוע של התיתורה וגם הריבוע של התפירה צריכים להיות מדוייקים
מלמעלה ולמטה.
במשנה ברורה )סי' ל"ב ס"ק קע"ז( מובא שבעוונותינו הרבים הרבה אנשים אינם
מקפידים ושמים לב לתפילין שיהיו מרובעים בצורה מדוייקת ואפילו בין המדקדקים
ישנם כאלה אשר שמים לב רק לחלק העליון של הבתים ואינם שמים לב לחלקם
התחתון ,כלומר לתיתורה ולתפירות שגם זה מעיקר הדין וניתן לתקן זאת בקלות.
&בעיה :אפילו תפילין שכשהיו החדשים הם היו מרובעים יש לשים לב לכל שינוי,
כגון :פינות קטועות ,בתים שנתעקמו ,תיתורא שהתעקמה ,תפירות שנתקלקלו,
וצריך מיד לתקנן )מ"ב שם קפ"א(.
&בעיה :לפעמים קורה שהבתים בעצמם אינם מרובעים והסופרים מיישרים אותם
ע"י הדבקת סיד אשר משוה לבית צורת ריבוע) ,שו"ת נו"ב סי' א' ,חיי אדם כלל י"ד אות ב(.
 עצה :רצוי לקנות את התפילין לבנים .כלומר לפני שהשחירו אותם ,ובכדי לוודא
שאכן הם מרובעים אפשר לפנות לסופר אחר בכדי לבדקן .ישנם אנשים החוששים
לקנות בתים לבנים המיובאים מא"י מחשש שמא לא יוכלו להשחירם פה בארה"ב.
זאת יש לדעת שכל סופר מקבל תפילין לצביעה.
&בעיה :לעתים קרובות קורה שהחריצים שבין הבתים בתפילין של ראש מזוייפים,
כלומר ,מעיקר ההלכה צריך כל בית להיות נפרד מחבירו באופן שיכירו היטב .ישנם
הרבה סופרים אשר מועלים בתפקידם ומדביקים את החריצים המקוריים ומציירים
חריצים חדשים על הדבק כדי שיראה יפה .תפילין כאלו פסולין )חיי"א ה' תפילין ,בה"ל סי'
ל"ב ,מ( כמו"כ ישנם עשרות בעיות .לכן ,העצה היא לקנות תפילין אך ורק אצל סופר
מומחה ויר"ש ולאחר מכן למסרם לבדיקה לאחר המבין ומכיר את נושא התפילין.

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.

