

 שאין עליו ...........:כתבתי הרבה שנים פרשיות ומזוזות על קלף שלם ו"אני סופר סתהיות ש, הננו להודיע, ד"בס

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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