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 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

 
 
 
 
 
 
 
 


