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הקדוש החיי האור דקדוק ליישב נבוא ומעתה ...(דברינו בראשית בה'בפסוק(דלעיל הדבקי ואת
ואלקיכ שאמר ,"האת אומרו מהו דקדק ועוד ,ראשו עני על כמוסי ,וא"ו בה"אדבקי"בתוספת ,
.הידיעה

המצוות דג' הארכנו כבר דהנה שפיר. יתבאר בתיבתמפיליתמאולדרכינו רמוזי דעלאת"זוזה ,וי"ל .
,בהתחלתו 'ו אות הכתוב הוסי כמדתו הנה כי ,"באותהיסודאת אמרו'רמוזה וע"כ מספה"ק, כידוע ,

האד זוכה ידיה ועל ,כולה התורה בכל גדול יסוד ה אלו מצוות 'דג לרמז, ,"את תיבת אצל 'ו אות
היוחייל כולכ.

תיבת של ה' באות הרמז וזהוארז"לה דהנה ."ע"ב)דבקי כ"ט ד בה"א(מנחות נברא הזה הבאעול ועול
אות אמר כ דעל ,וי"ל הזה. לעול רומזת ה"א דאות ,מזה נמצא .עולמי צור 'ה בי"ה כי שנאמר ביו"ד,

בתיבת הרמוזי אלו מצוות תקיימו דא ,פירוש ,"הדבקי בתיבת הטוריהדבקי"ה' בעל דלעילכדברי)

('ח ואות ו' אות ש ג"כ ועיי ג'. אות.בה"א הרמוז הזה עול לטובת תזכו ,

אלו מצוות בג' השי"ת מצות עשיית שע"י השכל, מוסר ליקח יוכל אחד ומזוזהוכל תפילי ,אמ ,דעניית
.'כו טוב לרב יזכו

תפילי הל' "ברמב הנאמר בנו שיקויי שמיא מ רעוא בתפילי(ספ"ד)ויהא הרגיל ימיכל מארי
מזוזה ובהלכות .יחיו עליה 'ה שנאמר(ו"ספ),הראשוני חכמי אמרו וז"ל: ,"הרמב שישמסיי מי כל

יחטא שלא הוא מוחזק ,בפתחו ומזוזה בבגדו וציצית ובזרועו בראשו תפילי לו,רבי מזכירי לו יש שהרי ,
עכ"ל. ,ויחלצ ליראיו סביב ה' מלא חונה שנאמר מלחטוא, אותו שמצילי המלאכי ה וה

.בב"א צדק גואל בביאת ישראל של ישועת במהרה לראות נזכה אלו מצוות ג' ובזכות

סגולת הרשב"י
פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך )ללא כסף(. אמור במשך שבעה ימים ברציפות 

את דף האידרא, )רצוי לאחר התפילה תן וחלק לעוד 3 אנשים את דף האידרא, וכן הלאה(. 
כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל 

שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה
כולם מוגנים בתיבת נוח של הרשב"י: - הזוהר קדוש
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ומזוזות תפילי שקוני האנשי סוגי

אצלביותרהמדקדק התפילי את קונה ,התפילי כשרות על
ומזוזות תפילי וקונה ,שמי וירא חכ תלמיד ופר

והמזוזות התפילי יקרות אודות לו איכפת ולא ,ביותר מהודריא,
.ההידור בתכלית שיהיו אצלו העיקר כי

והרצועותואם הבתי על או כראוי, שאינו הקל על ישמע שמוע
כי ,אחרי בתי או אחרות פרשיות קונה הוא וכדומה,
בזמני כ מפזרי וא הכשרות, בתכלית שיהיה אצלו העיקר
על לפזר שצריכי שכ כל דאכילה, מידי על או בגדי על אלו

ומזוזות. כתפילי וחשובות גדולות מצוות
במצוותסתם שמי,מדקדק וירא חכ תלמיד ופר אצל קונה

בזול. שיהיה דוקא רוצה אבל
החנותפשוטיאנשים בעל אצל וקוני ,פריה לחנות הולכי

ופיאות) בזק שמעוטר יהודי הוא כלל דבדר)לקנות ומבקשי
מהודרות. ואפילו ,כשרי תפילי זוג או מזוזה

לדאבונינווליפ ומזוזות תפילי בקניית אלו קוני נכשלי
.בעוה"ר ולרבבות, לאלפי היו שנפוצי ,לגמרי

המוניולרביע)הע לשליש למחצה הוא יהדות שתוק)הולכי
גדולה בחנות וקוני למאנהעטדעפארטמענט (הנקראת

כשרות.טאר) חזקת שו לה שאי ,ת ומזוזות תפילי

 
עומדי מדריגה באיזה המבח בכיסו)כור ...ניכר אד)

בקנייתהאד של התקרבותו מידת ניכרת והמזוזות התפילי
להשי"ת.

א'אם מסוג לאהוא אזי ,התפילי כשרות על ביותר שמדקדק ,
או תפילי דוקא רוצה הוא כי ,כ עולה א ליה איכפת

.ביותר ומהודרי כשרי מזוזות
ב'אם מסוג כהוא לשל שמוכ הרי במצוות, מדקדק ת ,

מור אינו אבל ,למהדרי כשרי המזוזות או התפילי שיהיו

מהודרי מזוזות או תפילי מוצא אינו וא ,זה בעד נפשו את
.מצא לא דהרי זה, בעד נפשו ורימ לא ,ביותר

ג'אם מסוג שנקראיהוא האנשי מאות הוא ,די ביז איד "א
"קעשענעתפילי לקנות מעוניי אינו ,ולכי כבר נוגע דא ,

"כלבו"... בחנות זה את יקנה א בעבורו ודי ,ומהודרי כשרי

 
שליט"א זירקינד אליעזר ר' הרב ע ,מהקל נורא מעשה

רביבחודש בת בשער נודע ,"תשד תפיליאדר של שהקל
בארצינו ה' לדבר החרדי ישראל מבני אנשי שכמה

,בה משתמשי לאר ובחו שלהקדושה חרושת בבתי נעבד
סימני או השגחה שו בלי ,"עכובלי אז נשתתק והדבר ,

ורעש. ופיר
החידברם הרב לטוב, האיש אותו זירקינדזכור אליעזר ר'

שכלשליט"א לו שכשנודע חב"ד, ידח ,חשוב ושו"ב ופר ,
פרי כל נכתבו הלכה ועפ"י ממש, וליפ היו אז שמכרו הקל
אליו שאבוא ,בטלפו אלי התקשר בפול, ומזוזות תפילי תורה,

.האפשרי הכי בהקד
איכשהגעתי לי, יפר החרדיתלביתו, יהדות שרוב

ל"ע פסולי ומזוזות בתפילי משתמשיוקוראי ,
יראי אינ ופרישה משו לא וזאת, ,וליפ תורה פריב
מציאות לי והביר בפול. נעשה שהקל משו אלא ,ושלמי

.העניני שאוהשתלשלות הלכה, בפרי המקורות לי הראה ג
:לי ואמר לעשות, מה כדת אותי, שאל כ אחר .וליפ בדיעבד
הש למע תעשו ע"כ ,זה דבר לפר והאמצעי הכח לכ יש

.שביכלתכ מה
זירקינד:על להרב עניתי זה

,ראשיתהעתוני בכל לפר גדולצריכי מכשול שנתהוה
תפילי כתיבת עבור קוני חרדי "סת שסופרי בקל

בעוה"ר פסולי שכול ,ומזוזות,בעתוני כבודו נא יפר ע"כ ,
היה שלא הקל על ומזוזות תפילי תורה פרי לה שכתב שאלו
שנכתבו תורה ופרי ומזוזות תפילי לה ויכתוב אליו יבואו ,כשר

.כ אי חינ הכשרות, בתכלית שנעשה כשר קל על

הצדקהא. בענין וז"ל: צדקה), (מצות עקב פ' להאריז"ל המצוות שער עיין
. . כלל קמצן היה לא ,תפילין,והמצות כגון ,מצוה איזה קונה כשהיה גם

ההיא במצוה יתן כמה לדעת מקפיד היה לא אתרוג, כלאו פורע היה אלא ,
המעות הרי ,למוכר אומר והיה ,(ראשונה) בפעם לו שואלים שהיו מה

בעתוהרב והדפיו ,אתר על מכתב כתב שליט"א זירקינד
בכל ג המכתב של צילו לתלות וציוה ,"רע "דזשואיש

מדרשות, ובתי כניות תפיליבתי מחדש לכתוב מוכ שהוא
בחינ עשהומזוזות לא אחר ופר שו לדאבונינו אבל עשה. וכ ,

זירקינד הרב של בכמעשהו.
ולשלחשנית, המראימקומות, מכל צילומי לעשות צריכי

כדי זה, עני אודות תשובות שיכתבו ,הרבני לגדולי
,לאשורו המצב את תיכ ידעו ,אד בני אות ישאלו שכאשר

למעשה. הלכה ויענו
והפוקיישבנו השו"ע פרי מכל צילמנו אחת, לילה אגב,מש)

יקרי פרי אלפי שהכילה ענקית, 'פרי לו יש שליט"א זירקינד הרב
הרבניהמציאות) לכל הצילומי את שלחנו לילה באותה ועוד ,

.החשובי
אב[אגב, שבביתו, במרת קל מעבד הי' שליט"א זירקינד להרב

ג"כ לקנות והוצר ,שלו הקוני כל בעד פיקמ הי' לא
.אחרי ממקומות

ישראל,בעזר מבני אנשי וכמה שכמה אז, בידינו עלה הש
באר אחד יהודי אצל קל אז קנו ,ובארה"ב ישראל באר
שעלה וא ,ו ועד מתחילה הקל את מעבד שהיה ישראל,
של קל כל בעד דאלאר ששה או ארבעה אז שילמנו .ביוקר
מאה מומחה ופרל שילמתי שנה ושתי עשרי לפני .מזוזה
.[מזוזות ואחת עשרי אז קניתי הכל וב ,מזוזה כל בעד דאלאר

למועד.ויש חזו עוד ואי"ה זה, מעני עוד להארי

 

לא שהבתי ,פסולי תפילי יו כל מניחי היו מאחב"י רבבות כמה
מרובעות היו

חבשנת"הרה אלי טילפ שליט"אתשל"ה וועכטער מענדל ,גר'
המכשולות הקדושה בארצנו שנתוודע מה על לי ויפר
בעני שעוק הבית שבעל ,התפילי של הבתי בעני הגדולות
הבתי שרוב ידו, מתחת גדול מכשול הוציא ,הבתי עשיית

טיח ע נמרחו זהדשעשה בנדו מודעה שאכני ממני וביקש ,
לכשרות"ב מדרי".עול לאור אז שהוצאתי

עלאמרתי שמו שיכתוב בתנאי אבל ,לזה כימ שאני לו
פ מפחד שהוא ,זה על לי ענה וועכטער הר"מ .המודעה
ואני שהיות לו, אמרתי .המוכרי או "ת ופרי אותו יהרגו
כי אלו, עניני 'ב לערב אפשר אי ,המאכלי כשרות על מעורר

שלי השונאי עיקר אז ,וליפ התפילי כל שג אכתוב בעליא)
הכשרות) על דולרי מיליוני שמרוויחי ,וחריוה המכשירי ,הבתי'יהי

מוויפר "חורה" לה(והזהב הכ לה לדברינו(כי יאמינו שלא
לכל. אשר הכל ליפו אנחנו כי ,כלו

שליט"א:ואמר וועכטער הרב לי

הרילמאי וא"כ ,עליכ ומדברי ,שונאי כבר לכ יש כ בי
איש הנני אנכי משא"כ .דבר עוד על עליכ ידברו א נפק"מ

.אתי לקרות יוכל מה יודע ומי פשוט,

אותו[סוף ושתפ וועכטער מנדל 'ר הרב ע קרה מה ו (עלכל
התניא) פר תלמידיו ע שלמד החמור עו,בצווארו אותו וחתכו

כיה כי נ היה ועוד אותו, לשחוט וצרי בהמה הוא כי שחשבו
מקומות 17ב אותו וחתכו ,שצרי כמו חד היה ולא ,פגו היה

.[בעיתונות היה זה וכל .ב"ה נשחט ולא

המעשה:בואו לכ ונפר

היה:מעשה כ שהיה

הבתישלשה לתק ופרל הלכו אהר תולדות מחידי אנשי
מהבתי הצבע את הוריד ופרה ,התפילי את ולבדוק
כל כי ,מהבתי שלימות חתיכות נפלו ופתאו מחדש לתקנו כדי
היו האלו האברכי 3ו [פלאטערינג], בטיח משוחי היו הבתי
יצחק, מנחת בעל :גדולי רבני לכמה לשאול והלכו ,שמי יראי
מאיר ור' ,וואזנער הרב ח"ולהבחל זצ"ל, לנדא הרב
והבתי ,וליפ שהתפילי קופ וכול ,שליט"א דארפערבראנ

.הכ להחזיר צרי מאכער

הבתי,האברכים לבדוק התחילו וכול שלה לחברי יפרו
גדולה, שערוריה ונעשה טיח, ע היו שכול ומצאו
והבתי שהיות יצחק מנחת בעל זצ"ל וויי הרב על שאיימו
צריכי ושלא בדיעבד, להתיר עליו כ על מאנ"ש, הוא מאכער

.הנורא המעשה כא עד המעות, להחזיר

שליט"אהמעשה טייטלבוי דוד משה 'ר להרב הגיע הזאת
לבתי הגדול המומחה היה שהוא מוויליאמבורג,

פר רצועותהבתי שכל כ ג מצא והוא עליו, מכו וכול שיות,
טיח. ע מלאי היו

אבלהרב ,כא שתראו הזה קורא הקול כתב טייטלבוי דוד משה
הזאת המודעה שיכני מהאלמי הרב ע ע לדבר פחד הוא
,וועכטער מנדל הרב חבירו את שלח כ על לכשרות, במדרי

זי"ע. רביה"ק תלמידי של גולה מיחידי שהיה

בסוף הזאת המודעה תיהכנ ו לכשרות"כל מדרי"ירחו)
הקהלות לרבני)הדהתאחדות רצו וכול העיר, כל ותהו ,

קופ הגדולי והרבני ,שלה התפילי על שאלות לשאול
.וליפ שהתפילי

ואלו:שמותיה

יצחקבעלהגאון גאב"דמנחת גאב"דפאפאזצ"ל, צעליזצ"ל,
גאב"ד גאב"דקאפישזצ"ל, יבלח"טשארמאשזצ"ל, זצ"ל,

.(א"ע קכ"ח (דכף תרומה בפרשת בזהר וכמ"ש .שתרצה מה כל קח ,לפניך
.עכ"ל

וז"ל:ב. כ'), סעיף ל"ב סימן) תפילין הל' או"ח שו"ע הסופרעיין עונש
השם לדבר וחרד שמים ירא מאוד להיות צריך לכן ,מרובה.עכ"ל כו',

המתלמדים לנערים ליתן שלא מכ"ש וז"ל: שם, זקנים בעטרת ע"ז וכתב
כ"ע הדין. את ליתן עתיד ובודאי ,תפילין ופלךלכתוב פלך בכל למנות ראוי

ובודקים שוחטים שממנים כמו מהוגנים תפילין כותבי ועיר עיר עכ"ל.ובכל ,
וז"ל: ,ט"י ק"ס זהב) (משבצות ג"בפרמ זה על יותרוכתב הסופר עונש בוודאי

במ"ע מכשיל וזה לאו דזה טריפות, מאכיל תפילין.מהשוחט מניחין שאין ,
או"ח עיין] לבטלה ברכה מ"מ ,(ק"פ (יבמות מעשה חמור ל"ת נאמר אם ואף
.עכ"ל ,['ו ק"ס שם מג"א [עיין יום בכל ד"ת תשא לא דהוה [ד]י"א רט"ו [סימן

הואג. וכעת ,זצ"ל מסאטמאר אדמו"ר ק"כ של גדול וחסיד תלמיד הי'
בקהילת ומשפיע כרב ומכהן ,ל"זצוק מליובאוויטש אדמו"ר ק"כ מחסידי

.הקודש בארץ חב"ד
ג'.ד. אות במודעה להלן עיין

תשל"ה-ל"ו.ה. אלול-תשרי ב'), כרך) 'י קונטרס ב', שנה
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ומזוזות תפילי שקוני האנשי סוגי

אצלביותרהמדקדק התפילי את קונה ,התפילי כשרות על
ומזוזות תפילי וקונה ,שמי וירא חכ תלמיד ופר

והמזוזות התפילי יקרות אודות לו איכפת ולא ,ביותר מהודריא,
.ההידור בתכלית שיהיו אצלו העיקר כי

והרצועותואם הבתי על או כראוי, שאינו הקל על ישמע שמוע
כי ,אחרי בתי או אחרות פרשיות קונה הוא וכדומה,
בזמני כ מפזרי וא הכשרות, בתכלית שיהיה אצלו העיקר
על לפזר שצריכי שכ כל דאכילה, מידי על או בגדי על אלו

ומזוזות. כתפילי וחשובות גדולות מצוות
במצוותסתם שמי,מדקדק וירא חכ תלמיד ופר אצל קונה

בזול. שיהיה דוקא רוצה אבל
החנותפשוטיאנשים בעל אצל וקוני ,פריה לחנות הולכי

ופיאות) בזק שמעוטר יהודי הוא כלל דבדר)לקנות ומבקשי
מהודרות. ואפילו ,כשרי תפילי זוג או מזוזה

לדאבונינווליפ ומזוזות תפילי בקניית אלו קוני נכשלי
.בעוה"ר ולרבבות, לאלפי היו שנפוצי ,לגמרי

המוניולרביע)הע לשליש למחצה הוא יהדות שתוק)הולכי
גדולה בחנות וקוני למאנהעטדעפארטמענט (הנקראת

כשרות.טאר) חזקת שו לה שאי ,ת ומזוזות תפילי

 
עומדי מדריגה באיזה המבח בכיסו)כור ...ניכר אד)

בקנייתהאד של התקרבותו מידת ניכרת והמזוזות התפילי
להשי"ת.

א'אם מסוג לאהוא אזי ,התפילי כשרות על ביותר שמדקדק ,
או תפילי דוקא רוצה הוא כי ,כ עולה א ליה איכפת

.ביותר ומהודרי כשרי מזוזות
ב'אם מסוג כהוא לשל שמוכ הרי במצוות, מדקדק ת ,

מור אינו אבל ,למהדרי כשרי המזוזות או התפילי שיהיו

מהודרי מזוזות או תפילי מוצא אינו וא ,זה בעד נפשו את
.מצא לא דהרי זה, בעד נפשו ורימ לא ,ביותר

ג'אם מסוג שנקראיהוא האנשי מאות הוא ,די ביז איד "א
"קעשענעתפילי לקנות מעוניי אינו ,ולכי כבר נוגע דא ,

"כלבו"... בחנות זה את יקנה א בעבורו ודי ,ומהודרי כשרי

 
שליט"א זירקינד אליעזר ר' הרב ע ,מהקל נורא מעשה

רביבחודש בת בשער נודע ,"תשד תפיליאדר של שהקל
בארצינו ה' לדבר החרדי ישראל מבני אנשי שכמה

,בה משתמשי לאר ובחו שלהקדושה חרושת בבתי נעבד
סימני או השגחה שו בלי ,"עכובלי אז נשתתק והדבר ,

ורעש. ופיר
החידברם הרב לטוב, האיש אותו זירקינדזכור אליעזר ר'

שכלשליט"א לו שכשנודע חב"ד, ידח ,חשוב ושו"ב ופר ,
פרי כל נכתבו הלכה ועפ"י ממש, וליפ היו אז שמכרו הקל
אליו שאבוא ,בטלפו אלי התקשר בפול, ומזוזות תפילי תורה,

.האפשרי הכי בהקד
איכשהגעתי לי, יפר החרדיתלביתו, יהדות שרוב

ל"ע פסולי ומזוזות בתפילי משתמשיוקוראי ,
יראי אינ ופרישה משו לא וזאת, ,וליפ תורה פריב
מציאות לי והביר בפול. נעשה שהקל משו אלא ,ושלמי

.העניני שאוהשתלשלות הלכה, בפרי המקורות לי הראה ג
:לי ואמר לעשות, מה כדת אותי, שאל כ אחר .וליפ בדיעבד
הש למע תעשו ע"כ ,זה דבר לפר והאמצעי הכח לכ יש

.שביכלתכ מה
זירקינד:על להרב עניתי זה

,ראשיתהעתוני בכל לפר גדולצריכי מכשול שנתהוה
תפילי כתיבת עבור קוני חרדי "סת שסופרי בקל

בעוה"ר פסולי שכול ,ומזוזות,בעתוני כבודו נא יפר ע"כ ,
היה שלא הקל על ומזוזות תפילי תורה פרי לה שכתב שאלו
שנכתבו תורה ופרי ומזוזות תפילי לה ויכתוב אליו יבואו ,כשר

.כ אי חינ הכשרות, בתכלית שנעשה כשר קל על

הצדקהא. בענין וז"ל: צדקה), (מצות עקב פ' להאריז"ל המצוות שער עיין
. . כלל קמצן היה לא ,תפילין,והמצות כגון ,מצוה איזה קונה כשהיה גם

ההיא במצוה יתן כמה לדעת מקפיד היה לא אתרוג, כלאו פורע היה אלא ,
המעות הרי ,למוכר אומר והיה ,(ראשונה) בפעם לו שואלים שהיו מה

בעתוהרב והדפיו ,אתר על מכתב כתב שליט"א זירקינד
בכל ג המכתב של צילו לתלות וציוה ,"רע "דזשואיש

מדרשות, ובתי כניות תפיליבתי מחדש לכתוב מוכ שהוא
בחינ עשהומזוזות לא אחר ופר שו לדאבונינו אבל עשה. וכ ,

זירקינד הרב של בכמעשהו.
ולשלחשנית, המראימקומות, מכל צילומי לעשות צריכי

כדי זה, עני אודות תשובות שיכתבו ,הרבני לגדולי
,לאשורו המצב את תיכ ידעו ,אד בני אות ישאלו שכאשר

למעשה. הלכה ויענו
והפוקיישבנו השו"ע פרי מכל צילמנו אחת, לילה אגב,מש)

יקרי פרי אלפי שהכילה ענקית, 'פרי לו יש שליט"א זירקינד הרב
הרבניהמציאות) לכל הצילומי את שלחנו לילה באותה ועוד ,

.החשובי
אב[אגב, שבביתו, במרת קל מעבד הי' שליט"א זירקינד להרב

ג"כ לקנות והוצר ,שלו הקוני כל בעד פיקמ הי' לא
.אחרי ממקומות

ישראל,בעזר מבני אנשי וכמה שכמה אז, בידינו עלה הש
באר אחד יהודי אצל קל אז קנו ,ובארה"ב ישראל באר
שעלה וא ,ו ועד מתחילה הקל את מעבד שהיה ישראל,
של קל כל בעד דאלאר ששה או ארבעה אז שילמנו .ביוקר
מאה מומחה ופרל שילמתי שנה ושתי עשרי לפני .מזוזה
.[מזוזות ואחת עשרי אז קניתי הכל וב ,מזוזה כל בעד דאלאר

למועד.ויש חזו עוד ואי"ה זה, מעני עוד להארי

 

לא שהבתי ,פסולי תפילי יו כל מניחי היו מאחב"י רבבות כמה
מרובעות היו

חבשנת"הרה אלי טילפ שליט"אתשל"ה וועכטער מענדל ,גר'
המכשולות הקדושה בארצנו שנתוודע מה על לי ויפר
בעני שעוק הבית שבעל ,התפילי של הבתי בעני הגדולות
הבתי שרוב ידו, מתחת גדול מכשול הוציא ,הבתי עשיית

טיח ע נמרחו זהדשעשה בנדו מודעה שאכני ממני וביקש ,
לכשרות"ב מדרי".עול לאור אז שהוצאתי

עלאמרתי שמו שיכתוב בתנאי אבל ,לזה כימ שאני לו
פ מפחד שהוא ,זה על לי ענה וועכטער הר"מ .המודעה
ואני שהיות לו, אמרתי .המוכרי או "ת ופרי אותו יהרגו
כי אלו, עניני 'ב לערב אפשר אי ,המאכלי כשרות על מעורר

שלי השונאי עיקר אז ,וליפ התפילי כל שג אכתוב בעליא)
הכשרות) על דולרי מיליוני שמרוויחי ,וחריוה המכשירי ,הבתי'יהי

מוויפר "חורה" לה(והזהב הכ לה לדברינו(כי יאמינו שלא
לכל. אשר הכל ליפו אנחנו כי ,כלו

שליט"א:ואמר וועכטער הרב לי

הרילמאי וא"כ ,עליכ ומדברי ,שונאי כבר לכ יש כ בי
איש הנני אנכי משא"כ .דבר עוד על עליכ ידברו א נפק"מ

.אתי לקרות יוכל מה יודע ומי פשוט,

אותו[סוף ושתפ וועכטער מנדל 'ר הרב ע קרה מה ו (עלכל
התניא) פר תלמידיו ע שלמד החמור עו,בצווארו אותו וחתכו

כיה כי נ היה ועוד אותו, לשחוט וצרי בהמה הוא כי שחשבו
מקומות 17ב אותו וחתכו ,שצרי כמו חד היה ולא ,פגו היה

.[בעיתונות היה זה וכל .ב"ה נשחט ולא

המעשה:בואו לכ ונפר

היה:מעשה כ שהיה

הבתישלשה לתק ופרל הלכו אהר תולדות מחידי אנשי
מהבתי הצבע את הוריד ופרה ,התפילי את ולבדוק
כל כי ,מהבתי שלימות חתיכות נפלו ופתאו מחדש לתקנו כדי
היו האלו האברכי 3ו [פלאטערינג], בטיח משוחי היו הבתי
יצחק, מנחת בעל :גדולי רבני לכמה לשאול והלכו ,שמי יראי
מאיר ור' ,וואזנער הרב ח"ולהבחל זצ"ל, לנדא הרב
והבתי ,וליפ שהתפילי קופ וכול ,שליט"א דארפערבראנ

.הכ להחזיר צרי מאכער

הבתי,האברכים לבדוק התחילו וכול שלה לחברי יפרו
גדולה, שערוריה ונעשה טיח, ע היו שכול ומצאו
והבתי שהיות יצחק מנחת בעל זצ"ל וויי הרב על שאיימו
צריכי ושלא בדיעבד, להתיר עליו כ על מאנ"ש, הוא מאכער

.הנורא המעשה כא עד המעות, להחזיר

שליט"אהמעשה טייטלבוי דוד משה 'ר להרב הגיע הזאת
לבתי הגדול המומחה היה שהוא מוויליאמבורג,

פר רצועותהבתי שכל כ ג מצא והוא עליו, מכו וכול שיות,
טיח. ע מלאי היו

אבלהרב ,כא שתראו הזה קורא הקול כתב טייטלבוי דוד משה
הזאת המודעה שיכני מהאלמי הרב ע ע לדבר פחד הוא
,וועכטער מנדל הרב חבירו את שלח כ על לכשרות, במדרי

זי"ע. רביה"ק תלמידי של גולה מיחידי שהיה

בסוף הזאת המודעה תיהכנ ו לכשרות"כל מדרי"ירחו)
הקהלות לרבני)הדהתאחדות רצו וכול העיר, כל ותהו ,

קופ הגדולי והרבני ,שלה התפילי על שאלות לשאול
.וליפ שהתפילי

ואלו:שמותיה

יצחקבעלהגאון גאב"דמנחת גאב"דפאפאזצ"ל, צעליזצ"ל,
גאב"ד גאב"דקאפישזצ"ל, יבלח"טשארמאשזצ"ל, זצ"ל,

.(א"ע קכ"ח (דכף תרומה בפרשת בזהר וכמ"ש .שתרצה מה כל קח ,לפניך
.עכ"ל

וז"ל:ב. כ'), סעיף ל"ב סימן) תפילין הל' או"ח שו"ע הסופרעיין עונש
השם לדבר וחרד שמים ירא מאוד להיות צריך לכן ,מרובה.עכ"ל כו',

המתלמדים לנערים ליתן שלא מכ"ש וז"ל: שם, זקנים בעטרת ע"ז וכתב
כ"ע הדין. את ליתן עתיד ובודאי ,תפילין ופלךלכתוב פלך בכל למנות ראוי

ובודקים שוחטים שממנים כמו מהוגנים תפילין כותבי ועיר עיר עכ"ל.ובכל ,
וז"ל: ,ט"י ק"ס זהב) (משבצות ג"בפרמ זה על יותרוכתב הסופר עונש בוודאי

במ"ע מכשיל וזה לאו דזה טריפות, מאכיל תפילין.מהשוחט מניחין שאין ,
או"ח עיין] לבטלה ברכה מ"מ ,(ק"פ (יבמות מעשה חמור ל"ת נאמר אם ואף
.עכ"ל ,['ו ק"ס שם מג"א [עיין יום בכל ד"ת תשא לא דהוה [ד]י"א רט"ו [סימן

הואג. וכעת ,זצ"ל מסאטמאר אדמו"ר ק"כ של גדול וחסיד תלמיד הי'
בקהילת ומשפיע כרב ומכהן ,ל"זצוק מליובאוויטש אדמו"ר ק"כ מחסידי

.הקודש בארץ חב"ד
ג'.ד. אות במודעה להלן עיין

תשל"ה-ל"ו.ה. אלול-תשרי ב'), כרך) 'י קונטרס ב', שנה
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בעל הגאוהלוי בעלשבט הגאו ,הלכותשליט"א שליט"א,משנה
ועוד.

להבחל"חוגם זצוק"למחותני מקלויזנבורג אדמו"ר כתבכ"ק
ישראל וב"ה האלו. הבתי על ורלאי באריכות תשובה
אחד, לא כבר האמינו לא העני שנתפר שמאז ,ה קדושי

בטיח. אות טחו שלא בחוש שרואי ,לבני בתי רק ולקחו
שעושיומאז ושלימי יראי אברכי כמה עוד בעז"ה נתרבו

אברכי אצל לקנות יכולי וכעת ,טוב היותר צד על בתי
.הנאמני המה מי לברר צריכי אבל ,אלו

 

לכשרות"נוסח מדרי"ב שנדפסה המודעה

לכשרות":ז"ל מדרי"ב תשל"ה בשנת שנתפרמה המודעה
במצוות,היות המדקדקי אנ"ש בי ג נפר האחרו שבזמ

ידיעה רוח ומחמת ,ביד הבא מ ומזוזות תפילי שקוני
מדקדקי שאינ משו ,דאורייתא עשה במצוות לפעמי נכשלי
ה ,תפילי של בהבתי הדבר נפר וביותר נכתב. ממי להזהר
כמה נמצא כי בחו"ל, שנעשו בהבתי וה בא"י שנעשו בהבתי
חשש שיש באופ בתחילה שנעשו יר"ש אנשי ע"י שנעבדו

.בכשרות
ע"כבלי שיהי' במצוות המדקדקי לאנ"ש להודיע לנכו ראינו

יו בכל שנוהגת דאורייתא עשה במצות ובפרט ,פקפוק שו
אוויו"שא והג .להל שאזכור הדברי בכל עכ"פ שיזהרו ,

:להזהר צריכי דאפשר במה מ"מ ,תילה על הדת להעמיד
יר"שא) שהוא מובהק מסופר רק ומזוזות תפילי לקנות ,שלא

וכיר"ש שהוא מומחה מאומ רק בתי יקנה הכללא ועושה
או "היימישער שיהי' לה שדי כההמו ודלא מו"צ. הוראת ע"פ
הוראת פ"ע הכל נעשה שיהי' צרי באמת אבל ,"איד ידישערח

מו"צ.
במחירב) לדקדק עליו,שלא יושת אשר כפי ישל רק ,כדי

המהדרי מ למהדרי 'אפי ומהודרי כשרי .שיהיו
שלאג) כדי ,לבני עדיי כשה לראות יזהר ,בתי כשקונה

לריבוע שמעכב במקו דבק או טיח הבתיזיהי' ,ולשלימות
כמו ודלא .ממש במקומ לבית בית בי החרי נראה שיהי' וכדי
שלא חרי עושי הבתי את שמשחירי שאחר ,הרבה שעושי

.יותר ומהודר נאה שיהי' כדי במקומו
עבודתד) ע"י רק נעשי יהיו ,להעשות שצריכי הדברי שכל

מאשי שו בלא .יד,
דפוסה) ע"י ולא צבת, ע"י ,בידי נעשה 'יהי הבתי של "השי,

תוכות. חק נקרא שזהו ובריש המחמירי דעת לצאת כדי

ופריוז"ל ט')הקול באות לאחיו שכ' באגרת),תפילי דרת וכאשר :
כי ,הבתי ריבוע מקוד אומ,תמדוד חזקת על לסמו אי

חזקת מגיע היכ עד רואות עינינו עושיכי היו בתחילה כי ,
ג עתה. כ"משא ,הבתי ג ופריה,לבני הבתי ל ישלחו

בה נעשה מה לראות תוכל שלאלמע וכ"ש ,נקבי בה אי א ,
עכ"ל. ממש, בה שיש עבה בטיחה מוטחי יהי'

להזהרוכ"ז צריכי שבודאי עכשיו וכ"ש ,הקדו בדור נכתב
הנ"ל. בכל פ"עכ

המעוררים

ק"כתפילי יניחו תלמידיו שכל הוראה נת מקלויזנבורג אדמו"ר
דבק היה לא א אותו שבדקו שניי או אחד זוג ,(טיח)על

קריאת ואמרו ויו יו בכל מתלמידיו מאות בשורה עמדו וכ
האלה. הכשרי התפילי על שמע

שכלכמעשהו ,נתניה צאנז בקרית מעשהו כ הברית בארצות
ולקראת תפילי להניח בשורה עמדו ובחורי האברכי
בתי מצאו תלמידיו שכל עד כשרי תפילי על שמע קריאת
בתשובה שכתב כמו ,כהלכתו מרובה הוא א אותו שבדקו כשרי

באריכות. זה על

שהאדמומה בגלל ,אטמאר חידי שכלעשו אמר מקויזנבורג "ר
נעשה אנחנו אז ,וליפ כהלכה ריבוע לה שאי התפילי

תפילי ונניח להיפו בדיוק קאפויר עדמשה יודע ומי ,וליפ
וליהפ הבתי עוד שמניחי מאנ"ש אנשי כמה הזה היו

הדיעות. לכל וליפ שה האלה

 

התשב"ר מבתי המזוזות מורידי  חדשה שערורי'

אשרהנה ,אנשי של חדש וג יש האחרו המזוזותבזמ מורידי
תשב"ר של תורה התלמוד ובזהמבתי רח"ל, הרפורמי כמו ,

והחטיא שחטא נבט ב ירבע של דרכו עפ"י ומדיחי יתימ
.הבא לעול חלק לה ואי ,הרבי את

וכל,הרבי את והחטיאו שחטאו י"ע לה בא והאכילוזה שאכלו
וד חלב וטריפות, נבילות עדלבנ"י כ כל מוח ונטמט ,

התחתונה לדיוטא ממש הגיעו, לא כלל ומרגישי רואי שאי
רח"ל.

 

בתחיית שכפרו אחת מדינה אנשי אודות "מהרמב נורא מעשה
אסורות במאכלות שנטמטמו מפני התורה מ המתי

פענחובא צפנח פה"קב הובא ז"ל, "הרמב שכתב מה וראה
אפרי מחנה דגל פה"קוב(עקב ש(פרשת מהבעל ששמע ,

אפשר,ו. נראה וכן וז"ל: שכתב, בסופו תכ"ג סימן חינוך מנחת דגביועיין
יותר חמור הוא ,בעשה עובר רגע דבכל ,מזוזהגבי ביומא ן"הר כסברת ,

לענין וגם זה. בחלק פעמים כמה והבאנו ,מסקילה חמור דלאו נפש פקוח
.עכ"ל ע"ז, להאריך ואין ,הזה מטעם דחמור אפשר תשובה

גודלז. אודות שכתב (ל"ט סעיף ל"ב סימן תפילין הלכות) ברורה משנה עיין
מושבן מקום לרבע וצריך שם: השו"ע וז"ל כדין. מרובעין שיהיו החומרא
מושבן וז"ל: קע"ז), (ס"ק שם ברורה במשנה זה על וכתב עכ"ל. הבתים, וגם
ניכר שיהא כדי צדדיו מב' המעברתא שיחתוך דהיינו ,התיתורא והוא -

זה כל כי זה על מאוד להשגיח וצריך מ"ד. בסי' וכדלקמן ,התיתורא ריבוע
שהסופרים מחמת כי התפירה, בענין להשגיח יש וגם בדיעבד. אפילו מעכב
שוות התפירות אין ועי"ז לצדדין החוט נמשך קצת, גדולים נקבים עושין
ובין מלמעלה בין מרובע להיות צריכה והתיתורא .יוצא וזה נכנס זה ,בריבוע

.מרובעיןמלמטה שיהיו תפיליהן על משגיחין שאין הרבה בעו"ה ועכשיו
הבתים ראש על אם כי משגיחין שאין יש במצוות המדקדקין אפילו כדין,
מעיקר ג"כ שהוא התפירות ועל התיתורא על משגיחין ואין מרובעין שיהיו

עכ"ל.הדין לתקן, הנקל דבר והוא ,

אחת מדינה אנשי שאלו אחת שפע ,ע"זי חטוב"להרמב במכתב
חז"ל שדרשו ומה .התורה מ לה לומר המתי תחיית על ז"ל
רצה ולא .אחר באופ לדורש שיש אמרו ,וקיהפ מ בגמרא
תבו אב שמואל 'ר לתלמידו אמר א דבר, בעצמו הוא להשיב

.ישיב שהוא

מאכלוזה מיני מכל כי הטבע, חכמת פי על בקיצור דבריו תוכ
עולה ומהכבד הכבד, אל יורד ומהד ,ד נעשה ומשקה
וש המוח, אל והדק המובחר יורד ומהלב הלב, אל הברירות

.האד של וחיות השכל ממאכלותשורה עצמו ששומר ומי
והטמא והאסור וטהורי,המותרות צלולי דמיו נעשו לב, לו ויש

טהורות חיות נעשה שלו והחיות והמוח אמיתיתטהור, להשיג
.כול את 'המחי העולמות כל של אלקות שהיא החיותומי

ותורתו, 'ד דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש יותר, עצמו ששומר
ומתקדשי איבריו רמ"ח לכל השכל והוא אב, בני מזה נעשה

ומתטהרי.
וכןח"ו להיפו,,זרות בדעות ומעופש עקור שכל אב בני נעשה

מת בחינת נעשה שלו וכו',וחיות הטומאה אבות אבי והוא ,
ממנו ונעל ,דבר לכל יקרא טמא וטמא נטמאי איבריו ורמ"ח

,העולמות כל של אלקות שהיא החיות ונופלאמיתת ונטמא
וזבחי מתי אלמי אלילי ה ,אחרי ואלהי זרות לדיעות

לה יקראו מתי.
לכןואמוראי התנאיה המשנה וחכמי המדות שמרוובעלי

האירו ולכ משתיו, וביי הזק בג בפת יתגאלו שלא נפש
הקודש רוח עליה שורה והי' שכלבדת תו מאמר כל לפרש ,

ואורייתא הוא אשר ,אלקי כח עליה שרתה כי ,הקדושה התורה
ינתק לא אשר המשולש חוט הוא ג"כ נשמת ואור חד כולא

.עולמי ולעולמי ונטמאולעול טמאי בודאי הללו אנשי אבל
האסורות במאכלות נטמט שלה ומוח לב ומש ,דמ

ואפיקורסות למינות נוטה שלה החיות ולכ ,ולאוהטמאות ,
שכל עפ"י הבנוי מאמרינו דברי צו נופת מתיקות לקבל יכלו
פתאו ,לחו ויצאו פניה והעיזו והואיל .עליו ומל עול אלקי
עלתה וכ .לה אשר וכל אות יכרתו וכרות הכורת, עליה יבוא
והרג גדול מל עליה בא אשר עד מועטי ימי היו לא כי ,לה

.דבריו תוכ ע"כ ,לה אשר כל וביזז אות

 

תשובה? דמי היכי

שעושיזכור! בתנאי אבל הוה, דהוה מאי !מדי מאוחר אינו עדיי
חז"ל אמרו ?תשובה דמי והיכי ע"ב)תשובה. פ"ו ד :(יומא

תשובה בעל דמי דברהיכי לידו שבאת כגו ,יהודה רב אמר ,
הימנה... וניצל ושני' ראשונה פע באותועבירה אשה, באותה

מקו באותו תשובהפרק, 'בהל "הרמב קפ וכ עכ"ל. (פ"ב,
גמורה,ה"א) תשובה היא זו אי וז"ל: שעבר, דבר לידו שבא זה

התשובה מפני עשה ולא ופירש לעשותו, בידו ואפשר ,לאבו ,
כח... מכשלו ולא גמורהמיראה תשובה בעל עכ"לזהו .ט,

במיכותויש להיות צריכה שהתשובה לזה דהטע בזה, ילהו
דעת את היצה"ר מבלבל אח"כ כי העבירה, עשיית לזמ
צריכי מעט ועוד ח"ו, לורו חוזר ואז הזה, עול בהבלי האד

הקב"ה. המלכי מלכי מל לפני וחשבו די לית

ולמעולכן .בניכ ולטובת לטובתכ ההזדמנות, את תחמיצו אל
.הבא ובעול הזה בעול לכ ייטב

 

המחשבי עיד(ס"יוטערקאמ)

המחשבי.אפילו ע הזה כהיו למדוד אפשר יהדות
בלע"ז) "קאמפיוטער)היהודי של יהדותו מדת אמנ .

מזוזה, לו שאי מישראל בית כל והמזוזות. התפילי ע"י נמדדת
של המל היא המזוזה כי ,יהודי בית שהוא כלל עליו ניכר אינו

היהוד י.הבית

ורבותי!מורי

מטהיהודי יורד מזוזה, מצות בעיקרי כופר א או ,מזוזה לו שאי
רח"ל הפירצהמטה אודות כשחושבי אחזתנו רעדה .

בתמוז, עשר שבעה ביו ,מאנראו בעיר שקרה ששמענו הנוראה
אבינו" ר בקול המפגיני שאמרו שבשעה .החרדי הפגנת בעת

וצעק: הקהל ראש לש בא אתמלכינו", יש ה"אבינו"לכ
"דולרי מיליוני יש לנו אבל עפ"ל.מלכינו", ,

עצמובואו שחושב לאד אפשר אי ,עול של חשבונו ונחשוב
.מפיו כאלו דיבורי להוציא מעשה, ואנשי ידיח בי

ראשו על שטריימל שחובש אבר הוא הזה איוהאיש ואולי ,
רח"ל, כאלו דיבורי מפיו שיוציא היתכ ,בשב"ק לבני בגרביי
שיוציאו חידוש זה הי' ישראל במדינת "מפ לאנשי אפילו אשר
להוריד שנכשלו המכשול בגלל אלא זה אי .כאלו דיבורי מפיה

מטה. מטה ירדו זה ידי ועל ,פריה בתי מדלתות המזוזות את

 

ותפילי מזוזה מצות קיו חיזוק אודות לעורר צרי אחד כל

מכללהיות גדול חלק ברשתו לארוב ה"מ בידי עלה ולדאבונינו
רבטיביוהקונ הרפורמי כתנועת שנעשו ישראל,
את שונות, באמתלאות ישראל, כלל מתו לעקור רח"ל, למיניה
אחד כל צרי כ"ע מזוזה, ומצות תפילי מצות שה הדת, יודי
הפירצות על שאת ביתר לעורר שהוא, מקו בכל מישראל, ואחד

מזוזה. ומצות תפילי מצות חשיבות ועל האלו,

נדבר,מה ומה ביטולנאמר על מוחי ואינ שותקי הרבני
ותפארתינו מקדשינו בית נחרב שעי"ז מזוזה, (כדלעילמצות

כ"ט) וקיררואות והשפילו שביזו ,יאע אצל המזוזה קדושת ער

אלף.ח. ע' כמספר זו שאלה על וחתמו :יתרו 'פ פענח בצפנת

לוט. אפשר שאי ובעת זקנותו בימי אלא שב לא ואם וז"ל: שם, ומוסיף
לו היא מועלת ,מעולה תשובה שאינה פי על אף עושה, 'שהי מה לעשות

.עכ"ל ,הוא תשובה ובעל
בדרךי. ממליץ זצ"ל מקלויזנבורג ר"האדמו 'מחו כ"ק 'הי אלו כגון ועל

תיבותשב"תצחות: ת'פילין,ראשי ב'מקום ב'מקוםש'טריימל ש'טריימל

ת'ורה ב'מקום ש'טריימל ראשםת'פילה, על חובשים שאם שחושבים .
.רח"ל שבתורה עבירות כל לעבור להם מותר ,שטריימל

לשוןיא. וז"ל: ,בדרך קר"ך אשר יח) ,כה תצא) עה"פ רש"י וחוםעיין קור,
ומבואר בשלח. פ"וס כאן תנחומא במדרש ה"וכ .מרתיחתך והפשירך צננך
להכניס ,"בדרך קר"ך אשר" היתה עמלק של ורצונו חפצו שעיקר ,ק"בספה

.'ה דרך בדרכם ישראל בני בלבבות קרירות
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בעל הגאוהלוי בעלשבט הגאו ,הלכותשליט"א שליט"א,משנה
ועוד.

להבחל"חוגם זצוק"למחותני מקלויזנבורג אדמו"ר כתבכ"ק
ישראל וב"ה האלו. הבתי על ורלאי באריכות תשובה
אחד, לא כבר האמינו לא העני שנתפר שמאז ,ה קדושי

בטיח. אות טחו שלא בחוש שרואי ,לבני בתי רק ולקחו
שעושיומאז ושלימי יראי אברכי כמה עוד בעז"ה נתרבו

אברכי אצל לקנות יכולי וכעת ,טוב היותר צד על בתי
.הנאמני המה מי לברר צריכי אבל ,אלו

 

לכשרות"נוסח מדרי"ב שנדפסה המודעה

לכשרות":ז"ל מדרי"ב תשל"ה בשנת שנתפרמה המודעה
במצוות,היות המדקדקי אנ"ש בי ג נפר האחרו שבזמ

ידיעה רוח ומחמת ,ביד הבא מ ומזוזות תפילי שקוני
מדקדקי שאינ משו ,דאורייתא עשה במצוות לפעמי נכשלי
ה ,תפילי של בהבתי הדבר נפר וביותר נכתב. ממי להזהר
כמה נמצא כי בחו"ל, שנעשו בהבתי וה בא"י שנעשו בהבתי
חשש שיש באופ בתחילה שנעשו יר"ש אנשי ע"י שנעבדו

.בכשרות
ע"כבלי שיהי' במצוות המדקדקי לאנ"ש להודיע לנכו ראינו

יו בכל שנוהגת דאורייתא עשה במצות ובפרט ,פקפוק שו
אוויו"שא והג .להל שאזכור הדברי בכל עכ"פ שיזהרו ,

:להזהר צריכי דאפשר במה מ"מ ,תילה על הדת להעמיד
יר"שא) שהוא מובהק מסופר רק ומזוזות תפילי לקנות ,שלא

וכיר"ש שהוא מומחה מאומ רק בתי יקנה הכללא ועושה
או "היימישער שיהי' לה שדי כההמו ודלא מו"צ. הוראת ע"פ
הוראת פ"ע הכל נעשה שיהי' צרי באמת אבל ,"איד ידישערח

מו"צ.
במחירב) לדקדק עליו,שלא יושת אשר כפי ישל רק ,כדי

המהדרי מ למהדרי 'אפי ומהודרי כשרי .שיהיו
שלאג) כדי ,לבני עדיי כשה לראות יזהר ,בתי כשקונה

לריבוע שמעכב במקו דבק או טיח הבתיזיהי' ,ולשלימות
כמו ודלא .ממש במקומ לבית בית בי החרי נראה שיהי' וכדי
שלא חרי עושי הבתי את שמשחירי שאחר ,הרבה שעושי

.יותר ומהודר נאה שיהי' כדי במקומו
עבודתד) ע"י רק נעשי יהיו ,להעשות שצריכי הדברי שכל

מאשי שו בלא .יד,
דפוסה) ע"י ולא צבת, ע"י ,בידי נעשה 'יהי הבתי של "השי,

תוכות. חק נקרא שזהו ובריש המחמירי דעת לצאת כדי

ופריוז"ל ט')הקול באות לאחיו שכ' באגרת),תפילי דרת וכאשר :
כי ,הבתי ריבוע מקוד אומ,תמדוד חזקת על לסמו אי

חזקת מגיע היכ עד רואות עינינו עושיכי היו בתחילה כי ,
ג עתה. כ"משא ,הבתי ג ופריה,לבני הבתי ל ישלחו

בה נעשה מה לראות תוכל שלאלמע וכ"ש ,נקבי בה אי א ,
עכ"ל. ממש, בה שיש עבה בטיחה מוטחי יהי'

להזהרוכ"ז צריכי שבודאי עכשיו וכ"ש ,הקדו בדור נכתב
הנ"ל. בכל פ"עכ

המעוררים

ק"כתפילי יניחו תלמידיו שכל הוראה נת מקלויזנבורג אדמו"ר
דבק היה לא א אותו שבדקו שניי או אחד זוג ,(טיח)על

קריאת ואמרו ויו יו בכל מתלמידיו מאות בשורה עמדו וכ
האלה. הכשרי התפילי על שמע

שכלכמעשהו ,נתניה צאנז בקרית מעשהו כ הברית בארצות
ולקראת תפילי להניח בשורה עמדו ובחורי האברכי
בתי מצאו תלמידיו שכל עד כשרי תפילי על שמע קריאת
בתשובה שכתב כמו ,כהלכתו מרובה הוא א אותו שבדקו כשרי

באריכות. זה על

שהאדמומה בגלל ,אטמאר חידי שכלעשו אמר מקויזנבורג "ר
נעשה אנחנו אז ,וליפ כהלכה ריבוע לה שאי התפילי

תפילי ונניח להיפו בדיוק קאפויר עדמשה יודע ומי ,וליפ
וליהפ הבתי עוד שמניחי מאנ"ש אנשי כמה הזה היו

הדיעות. לכל וליפ שה האלה

 

התשב"ר מבתי המזוזות מורידי  חדשה שערורי'

אשרהנה ,אנשי של חדש וג יש האחרו המזוזותבזמ מורידי
תשב"ר של תורה התלמוד ובזהמבתי רח"ל, הרפורמי כמו ,

והחטיא שחטא נבט ב ירבע של דרכו עפ"י ומדיחי יתימ
.הבא לעול חלק לה ואי ,הרבי את

וכל,הרבי את והחטיאו שחטאו י"ע לה בא והאכילוזה שאכלו
וד חלב וטריפות, נבילות עדלבנ"י כ כל מוח ונטמט ,

התחתונה לדיוטא ממש הגיעו, לא כלל ומרגישי רואי שאי
רח"ל.

 

בתחיית שכפרו אחת מדינה אנשי אודות "מהרמב נורא מעשה
אסורות במאכלות שנטמטמו מפני התורה מ המתי

פענחובא צפנח פה"קב הובא ז"ל, "הרמב שכתב מה וראה
אפרי מחנה דגל פה"קוב(עקב ש(פרשת מהבעל ששמע ,

אפשר,ו. נראה וכן וז"ל: שכתב, בסופו תכ"ג סימן חינוך מנחת דגביועיין
יותר חמור הוא ,בעשה עובר רגע דבכל ,מזוזהגבי ביומא ן"הר כסברת ,

לענין וגם זה. בחלק פעמים כמה והבאנו ,מסקילה חמור דלאו נפש פקוח
.עכ"ל ע"ז, להאריך ואין ,הזה מטעם דחמור אפשר תשובה

גודלז. אודות שכתב (ל"ט סעיף ל"ב סימן תפילין הלכות) ברורה משנה עיין
מושבן מקום לרבע וצריך שם: השו"ע וז"ל כדין. מרובעין שיהיו החומרא
מושבן וז"ל: קע"ז), (ס"ק שם ברורה במשנה זה על וכתב עכ"ל. הבתים, וגם
ניכר שיהא כדי צדדיו מב' המעברתא שיחתוך דהיינו ,התיתורא והוא -

זה כל כי זה על מאוד להשגיח וצריך מ"ד. בסי' וכדלקמן ,התיתורא ריבוע
שהסופרים מחמת כי התפירה, בענין להשגיח יש וגם בדיעבד. אפילו מעכב
שוות התפירות אין ועי"ז לצדדין החוט נמשך קצת, גדולים נקבים עושין
ובין מלמעלה בין מרובע להיות צריכה והתיתורא .יוצא וזה נכנס זה ,בריבוע

.מרובעיןמלמטה שיהיו תפיליהן על משגיחין שאין הרבה בעו"ה ועכשיו
הבתים ראש על אם כי משגיחין שאין יש במצוות המדקדקין אפילו כדין,
מעיקר ג"כ שהוא התפירות ועל התיתורא על משגיחין ואין מרובעין שיהיו

עכ"ל.הדין לתקן, הנקל דבר והוא ,

אחת מדינה אנשי שאלו אחת שפע ,ע"זי חטוב"להרמב במכתב
חז"ל שדרשו ומה .התורה מ לה לומר המתי תחיית על ז"ל
רצה ולא .אחר באופ לדורש שיש אמרו ,וקיהפ מ בגמרא
תבו אב שמואל 'ר לתלמידו אמר א דבר, בעצמו הוא להשיב

.ישיב שהוא

מאכלוזה מיני מכל כי הטבע, חכמת פי על בקיצור דבריו תוכ
עולה ומהכבד הכבד, אל יורד ומהד ,ד נעשה ומשקה
וש המוח, אל והדק המובחר יורד ומהלב הלב, אל הברירות

.האד של וחיות השכל ממאכלותשורה עצמו ששומר ומי
והטמא והאסור וטהורי,המותרות צלולי דמיו נעשו לב, לו ויש

טהורות חיות נעשה שלו והחיות והמוח אמיתיתטהור, להשיג
.כול את 'המחי העולמות כל של אלקות שהיא החיותומי

ותורתו, 'ד דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש יותר, עצמו ששומר
ומתקדשי איבריו רמ"ח לכל השכל והוא אב, בני מזה נעשה

ומתטהרי.
וכןח"ו להיפו,,זרות בדעות ומעופש עקור שכל אב בני נעשה

מת בחינת נעשה שלו וכו',וחיות הטומאה אבות אבי והוא ,
ממנו ונעל ,דבר לכל יקרא טמא וטמא נטמאי איבריו ורמ"ח

,העולמות כל של אלקות שהיא החיות ונופלאמיתת ונטמא
וזבחי מתי אלמי אלילי ה ,אחרי ואלהי זרות לדיעות

לה יקראו מתי.
לכןואמוראי התנאיה המשנה וחכמי המדות שמרוובעלי

האירו ולכ משתיו, וביי הזק בג בפת יתגאלו שלא נפש
הקודש רוח עליה שורה והי' שכלבדת תו מאמר כל לפרש ,

ואורייתא הוא אשר ,אלקי כח עליה שרתה כי ,הקדושה התורה
ינתק לא אשר המשולש חוט הוא ג"כ נשמת ואור חד כולא

.עולמי ולעולמי ונטמאולעול טמאי בודאי הללו אנשי אבל
האסורות במאכלות נטמט שלה ומוח לב ומש ,דמ

ואפיקורסות למינות נוטה שלה החיות ולכ ,ולאוהטמאות ,
שכל עפ"י הבנוי מאמרינו דברי צו נופת מתיקות לקבל יכלו
פתאו ,לחו ויצאו פניה והעיזו והואיל .עליו ומל עול אלקי
עלתה וכ .לה אשר וכל אות יכרתו וכרות הכורת, עליה יבוא
והרג גדול מל עליה בא אשר עד מועטי ימי היו לא כי ,לה

.דבריו תוכ ע"כ ,לה אשר כל וביזז אות

 

תשובה? דמי היכי

שעושיזכור! בתנאי אבל הוה, דהוה מאי !מדי מאוחר אינו עדיי
חז"ל אמרו ?תשובה דמי והיכי ע"ב)תשובה. פ"ו ד :(יומא

תשובה בעל דמי דברהיכי לידו שבאת כגו ,יהודה רב אמר ,
הימנה... וניצל ושני' ראשונה פע באותועבירה אשה, באותה

מקו באותו תשובהפרק, 'בהל "הרמב קפ וכ עכ"ל. (פ"ב,
גמורה,ה"א) תשובה היא זו אי וז"ל: שעבר, דבר לידו שבא זה

התשובה מפני עשה ולא ופירש לעשותו, בידו ואפשר ,לאבו ,
כח... מכשלו ולא גמורהמיראה תשובה בעל עכ"לזהו .ט,

במיכותויש להיות צריכה שהתשובה לזה דהטע בזה, ילהו
דעת את היצה"ר מבלבל אח"כ כי העבירה, עשיית לזמ
צריכי מעט ועוד ח"ו, לורו חוזר ואז הזה, עול בהבלי האד

הקב"ה. המלכי מלכי מל לפני וחשבו די לית

ולמעולכן .בניכ ולטובת לטובתכ ההזדמנות, את תחמיצו אל
.הבא ובעול הזה בעול לכ ייטב

 

המחשבי עיד(ס"יוטערקאמ)

המחשבי.אפילו ע הזה כהיו למדוד אפשר יהדות
בלע"ז) "קאמפיוטער)היהודי של יהדותו מדת אמנ .

מזוזה, לו שאי מישראל בית כל והמזוזות. התפילי ע"י נמדדת
של המל היא המזוזה כי ,יהודי בית שהוא כלל עליו ניכר אינו

היהוד י.הבית

ורבותי!מורי

מטהיהודי יורד מזוזה, מצות בעיקרי כופר א או ,מזוזה לו שאי
רח"ל הפירצהמטה אודות כשחושבי אחזתנו רעדה .

בתמוז, עשר שבעה ביו ,מאנראו בעיר שקרה ששמענו הנוראה
אבינו" ר בקול המפגיני שאמרו שבשעה .החרדי הפגנת בעת

וצעק: הקהל ראש לש בא אתמלכינו", יש ה"אבינו"לכ
"דולרי מיליוני יש לנו אבל עפ"ל.מלכינו", ,

עצמובואו שחושב לאד אפשר אי ,עול של חשבונו ונחשוב
.מפיו כאלו דיבורי להוציא מעשה, ואנשי ידיח בי

ראשו על שטריימל שחובש אבר הוא הזה איוהאיש ואולי ,
רח"ל, כאלו דיבורי מפיו שיוציא היתכ ,בשב"ק לבני בגרביי
שיוציאו חידוש זה הי' ישראל במדינת "מפ לאנשי אפילו אשר
להוריד שנכשלו המכשול בגלל אלא זה אי .כאלו דיבורי מפיה

מטה. מטה ירדו זה ידי ועל ,פריה בתי מדלתות המזוזות את

 

ותפילי מזוזה מצות קיו חיזוק אודות לעורר צרי אחד כל

מכללהיות גדול חלק ברשתו לארוב ה"מ בידי עלה ולדאבונינו
רבטיביוהקונ הרפורמי כתנועת שנעשו ישראל,
את שונות, באמתלאות ישראל, כלל מתו לעקור רח"ל, למיניה
אחד כל צרי כ"ע מזוזה, ומצות תפילי מצות שה הדת, יודי
הפירצות על שאת ביתר לעורר שהוא, מקו בכל מישראל, ואחד

מזוזה. ומצות תפילי מצות חשיבות ועל האלו,

נדבר,מה ומה ביטולנאמר על מוחי ואינ שותקי הרבני
ותפארתינו מקדשינו בית נחרב שעי"ז מזוזה, (כדלעילמצות

כ"ט) וקיררואות והשפילו שביזו ,יאע אצל המזוזה קדושת ער

אלף.ח. ע' כמספר זו שאלה על וחתמו :יתרו 'פ פענח בצפנת

לוט. אפשר שאי ובעת זקנותו בימי אלא שב לא ואם וז"ל: שם, ומוסיף
לו היא מועלת ,מעולה תשובה שאינה פי על אף עושה, 'שהי מה לעשות

.עכ"ל ,הוא תשובה ובעל
בדרךי. ממליץ זצ"ל מקלויזנבורג ר"האדמו 'מחו כ"ק 'הי אלו כגון ועל

תיבותשב"תצחות: ת'פילין,ראשי ב'מקום ב'מקוםש'טריימל ש'טריימל

ת'ורה ב'מקום ש'טריימל ראשםת'פילה, על חובשים שאם שחושבים .
.רח"ל שבתורה עבירות כל לעבור להם מותר ,שטריימל

לשוןיא. וז"ל: ,בדרך קר"ך אשר יח) ,כה תצא) עה"פ רש"י וחוםעיין קור,
ומבואר בשלח. פ"וס כאן תנחומא במדרש ה"וכ .מרתיחתך והפשירך צננך
להכניס ,"בדרך קר"ך אשר" היתה עמלק של ורצונו חפצו שעיקר ,ק"בספה

.'ה דרך בדרכם ישראל בני בלבבות קרירות
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בניוישראל לחנ ישראל, בר לשו הדעת על עולה שאינו מה ,
הגידו לרבות וג ח"ו, מזוזה ללא המזוזותובנותיו את שהסירו

ספריה מבתי בטענה,וביטלו באו התלמידי הורי וכאשר .
המנהלי ענו ,פרה בית דלתות מעל המזוזות שהורידו היתכ
שאי רופא אצל ילדיכ ע פע א היית לא "וכי וצחוק: בלעג

שומעות. שכ לאזני אוי הפתח?" על מזוזה ש
פאבליקגם שיהי' ,עקשטיי ע"ש אחד בני במאנראו ש בנו

.מעול מזוזות שמו לא ההוא הבני ועל לאדתי, קול

 
צור שאי אומרי כ ואחר ,שלומ אנשי את מרמי בתחילה

וכלל כלל במזוזות

המודבעת בני עבור מהממשלה רשיו לקבל שרצושערי"
הבני,חמלה" שבתו הדלתות מכל המזוזות את הורידו ,

אנשי בדיקת קוד הבני את "להכי" כדי ,זו מטרה לש
המימשל.

היוהיתה,דרכם המימשל, של המבקרי מש שהלכו שאחר
הפתחי על המזוזות את עשרהמחזירי במש הי' כ .

היו המימשל, אנשי לביקורת שהתכוננו פע שבכל ,חדשי
אנשי מש וכשהלכו ,הפתחי מעל המזוזות את מורידי

.הפתחי על המזוזות את מחזירי היו הביקורת,
המזוזות,לבסוף את להוריד ,המנדבי דרישת פי על ,החליטו

,לבדק כדי המזוזות את שמורידי לאבאמתלא והמזוזות
להדלתות לגמריהוחזרו שכחו כי בזה, פלא שו אי ובאמת .

מהקב"ה.
אמרבדרשת תשנ"ג, אב מנח כ"ז ביו שלה הרבני אחד

על הילדי את שמעבירי ,ברחוב צעקה עשו :כ בער
.הפתחי על מזוזות שמי אי כי רח"ל, שמד בגזירת כמו דת
של הבתי בעלי ה מי הפתח? על מזוזה צרי בידואר וכי
לזה טובה הכי 'והראי יארק. ניו לעיריית שיי המוד המוד?
אי וא אותו, מקיימי ,דהמו בקיו השופטי רוצי שא ,הוא
שומו ובריח. ורג עליו ושמי המוד את וגרי בקיומו, רוצי

!אלו דברי על שמי

 
ותפילי מזוזות גוטניק הכה יצחק יוס הרב מפי ישראל באר

הספר מבתי המזוזות מורידי ובארה"ב ישראל, נערי לאלפי

לעודהכשהייתי מודעה ניאהאכ בבית ראיתי ישראל, באר
החיד הנגיד שמארג ,"מצוה "בר חגיגת רבתי,

הרב והמפור שליט"אהנכבד גוטניק הכה יצחק יוס ר'
הרב טשערנאביל. לילדי ובפרט בכלל, יאמרו עולי לילדי
,ידור ,תפילי זוג הברמצוה מילדי אחד כל עבור קנה גוטניק
בר חגיגת הללו הילדי של מצוה הבר לכבוד ומארג ועוד. חת"ת
אחר .מל הדרת ע ברוב המערבי הכותל ברחבת ענקית מצוה
והרב כנ"ל. הפע עוד וראיתי ישראל, באר הפע עוד הייתי כ

ישראל. מבני ורבבות לאלפי מזוזות כ"ג מחלק הנ"ל
הכה[אגב, יצחק יו 'ר הרב של בשבחו להזכיר המקו כא

עבור תפילי לקנות ומאודו מהונו שמנדב ,א"שליט גוטניק

רויה, מגלות שיצאו ישראל לילדי ובפרט ישראל, ילדי אלפי
וכנ"ל].
רואיאמנם אחד דמצד ,ראשינו שערות תמרנה אגי לאיד

מזוזות לה נותני החולי טשערנאביל שילדי אי
המזוזות, מה גזלו אטמארב הבריאי הילדי אבל ,לפתחיה

המדינה. מחוקי הוא שכ באמתלא

 
שנה? 'כ בעוד בארה"ב יהיו כשרי חדרי כמה

חדשיזה שותקכמה שאני היתכ ,אחד גור חיד אותי שאל
מדלתי מזוזות שמורידי הלזו השערורי' נגד מגיב ואינני
מיחו לא שאחרי זמ דכל ,לו ועניתי .אטמארב פר הבתי
נגד ולמחות זה על להגיב הוצרכתי ,שני כמה מש ,בדבר
הדור וצדיקי גדולי לנו יש הש שברו כעת אבל שונות, פירצות
גדולי דבמקו בזה, וקלע צרי אינני זה, על שמוחי א"שליט

תעמוד. אל
דעתוואמר דלפי הנ"ל, תלמודלי ש 'יהי לא שנה עשרי בעוד

סקול פאבליק כמו יהי' הכל רק ח"ו, כשירה ובשבועתורה .
של המודות בני שעל בשלט ,בורגשבוויליאמ עוד, לי יפר הזו

עליו כתוב שהי' אקאדעמי"אטמאר, תלמודיקעל ,"יונייטעד
תיבות רק והשאירו "תלמודיקעל", תיבת מהשלט הורידו

אקאדעמי" ."יונייטעד
שומעות.אוי שכ לאזני ואוי רואות, שכ לעיני

ממשלתהסרת לפני בכניעה באונ מצותה וביטול המזוזה
תירתו יעבור, ועל יהרג בגדר אצל הוא הכופרי
,ברצו כ בצע עבור ,הכפירה כדרישת ציוויה ועקירת המזוזה
משגיחי אי זה על רח"ל, שמי במלכות מרידה באמת שהוא
באופ נגד לצאת ישראל כל ועל .לה מותר הכל רק וכלל, כלל

.גלוי

 
?כשרי באמת ה הא  לנו שיש המזוזות

השינה,אנו קוד ערב בכל המזוזה את לנשק בנינו את מלמדי
לה הביתואומרי על שמירה היא בששהמזוזה כמרומז ,

ר"תשד"י שהוא ,המזוזה גבי י'שראלשעל ד'לתות (אוש'ומר
י'שראל ד'ירת ומר'לעיל)ש בארוכה כמשנ"ת ,(כ"ב אות .(ח"א

וכמ"שאמנם כשרה. באמת היא המזוזה א לדעת מאוד נחו לזה
משה מהר"בדרכי בש מהמרדכי ד', אות רפ"ו ימ ,)יב(יו"ד

שווז"ל: אי כהלכתה, במזוזה מתוק בית שכל אני, מובטח
בו לשלוט יכול האריז"למזיק ידורוב עכ"ל. מזוזה)יג, כתב,(מצות

ניצלוז"ל: הבית שאז תמיד, כשירה שתהי' המזוזה לבדוק צרי
רעות ומרוחות משדיודר הג פרב כ"ג כתב זה וכעי עכ"ל. ,

לעיל שנעתק ה)משה"כ אות "וד(ח"א בעני ז"זאותיותמזוז"ת,
"מו"תוהול "שזז כשרה", מזוזה בו שיש ועיי"שמהחדר עכ"ל. ,

.נפלא יפור
פסוליבעוה"ראבל ה בזמנינו מהמזוזות אחוז 97.

הרבהוהבנים כי .זה גדול מעני הוריה את לעורר צריכי
המזוזות שרוב ,בזה מרגישי ואי יודעי אי פעמי
המה. וליפ וכדומה פריה בחנויות כהיו שמוכרי הקטנות

לתחילתו.יב. קרוב 'כ אות לעיל ג"כ יעקביג.ועיין תולדות בעל רבינו בן ז"ל, שמשון אברהם ר' ק"הרה יד כתיבת

 

משה ודר הג מספר נורא מעשה

משהז"ל ודר הג פר(ואיל ע"א י"ח ד  עשר אחד ליו)ואי :
,פיה במדינת המעשה לכ מלהודיע להתאפק יכול אני
מזוזות אצל באר אחד יהודי בית בתו וברק הרעמי שהכה

היזק שו בלי הביתהמזוזות לבדוק ההוא לעיר באתי וכאשר ,
.המאורע את הנ"ל היהודי לי יפר ,שמאכמנהגי :לו אמרתי

שקניתי מועטי ימי זה לי: אמר פסולה, היא אתהמזוזה
כ.המזוזה פי על א לו אמרתי חסר. ומצאתי אותה ובדקתי

וכו' ירבו למע אהפסוק מזוזותיו לבדוק אחד כל יזהר כ על .
עכ"ל. באו, מקרוב חדשי ה א

 

המזוזה את בדקו שלא בגלל בניברק, בעיר גדול אסו

אחדעובדא אצל :'הי כ שהי' ומעשה ברק, בני מעיר שמענו
בניברק החרדית העיר ל"עמאנשי מבניו א' הלנחלה .

השכני מליובאוויטשאחד האדמו"ר ויפר(שליט"א)לכ"ק זצ"ל,
,הרבי לו אמר .שכנו ב של מחלתו אודות כללו תיכ שיבדקו

המשפחה שבדירת מתנגדהמזוזות בהיותו ,הילד אבי בר .
הישיבה מראשי אחד את לשאול הל ,ידייח "לאדמורי
המזוזות. בדיקת של זו לעצה ישמע א ,מפור גדול ,הליטאי

,ישיבה הראש לו ואמרחסידיי סיפורי זה כל ,עהחסידישע)

לדבריומעשיות) תחוש לשאולידואל צריכי ל"ע נחלה ילד א ...
.לא ותו ,ברופא

זמןלעולמו והל ל"ע הילד נעדר כ"אח באקצר המנחמי ובי ,
אדמו"ר כ"ק בעצת לשאול שהל הנ"ל השכ ג
מהמזוזות אחת הוריד שלו צדיקי אמונת ומגודל מליובאוויטש,

מצא, פליאתו ולגודל הדירה, שבפסוקשבתו "בניכ" שתיבת
בהמזוזה! חסרה היתה וגו'" ימיכ ירבו למע"

שיכולראו ומה המזוזה, של כוחה גודל ,מגיעי הדברי היכ עד
דלת על כשרה מזוזה של וההצלה השמירה כשחרה לקרות

והבית. החדר

ואיתאישמח" ומזוזהבפה"ק תפילי ,ציצית שבמצוות ,"משה
וכמבואר ,ודקדוקיה פרטיה בכל לדקדק צריכי

בפרינו שלו"באריכות מזוזת".

מע"כ למהדרי כשרה שתהא מזוזה בקניית מאוד ליזהר צריכי
.המהדרי

 

ניצלו יהודי 5 ורק אד בני 179 ע שנפל מאוירו נורא מעשה

פארקלפני בבארא המדרש בבית ברבי דרשתי שנה כעשרי
והמזוזות. התפילי קדושת מעני

ארגענטינא:באותה במדינת נורא מעשה קרה שהיושבוע מטוס
אלפי עשרת בגובה בהיותו התרסק ,אד בני 179 עליו

מאחבנ"ירגל אנשי ששה ג היו הזה המטו עינו בי אחד,. (רב
(יהודי ארבע ועוד אחד והנהמשגיח .היהודי ששה מבי חמשה

בחיי נשארו היזקהללו שו בלי ,איל על תלוי נמצא מה אחד .
ל"ע, נשברה האחת רגלו אבל ,האיל על ג"כ 'הי מה א' ,בעז"ה
אז נהרג והששי ,קלי פצעי ע גבוה הר על היו מה ושלשה

ל"ע.

הששיעלה שאולי התאונה, של מהניצולי אחד של בדעתו אז
.ביתו בדלתות כשרות מזוזות לו היו לא ל"ע שנהרג

,שנלב"ע הששי היהודי משפחת את לנח אתוכשהל בדק
המזוזה בנרתיק ומצא הנהרג, יש שהי' בחדר המזוזה

פשוט(מזוזההאלטער) נייר על ימודפ שהיו הדברות !!!עשרת
.תמהו כ ראו הנוכחי כל

זי"עוכידוע יו הבית מר רפ"המ"ש ימ ל:)טו(יו"ד"וז שמירת,
בה שאי בתי בשאר שהדרי נגלה, נס הוא הבית

ניצול מזוזה בו שיש בבית והדר ,נזקי עכ"ל.מזוזה ,

בעתוכול המאורע, אודות ביבהה עיתוני כל דיווחו (אההוא
(הנכריעמו את שומר שהקב"ה אי בחוש שרואי הויפו,

ה' רק ,המטו מתאונת ניצול לא מהנכרי אחד שא ישראל,
גדול. הש קידוש מזה 'והי ,י"מאחבנ אנשי

 

המזוזות? סוחרי ,את איפה

שלפניכשהייתי מבראזיל, אחד חב"ד חיד לי יפר בבראזיל
והממשלה באמת, חולי ילדי של מוד ניהל שנה 22
שיורידו בתנאי ,גדולי פייכ מענקי לה לית מוכנה היתה
שא ,לה אמר הנ"ל חב"ד חיד המנהל אמנ המזוזות. את
צרי אינו אז המזוזות, את שיורידו בתנאי רק הכ לתת רוצי
בלי ג הכ את לתת המלוכה אנשי הכימו וולב ,פכ את

.הש קידוש והי' המזוזות. את שיורידו

כששאלתימזוזות להוריד היתכ מוויליאמבורג, אחד לחיד
ידימח לכ תתביישו לו: ואמרתי ,קדושי דותבמו
ואת ומזוזות תפילי ישראל איש כל אצל 'שיהי שפועלי חב"ד
קיו את מפיצי דיי"החב א :כ לי ענה המזוזות, מורידי
מזוזות, להוריד ,מזה ההיפ לעשות צריכי אנו אז מזוזה, מבצע

רח"ל.
אלוובצאתי מצות שג' עולמי כל לבורא בתפלה כפי אפרוש

בכל ונצליח ורעות, קשות גזירות מכל עלינו יג
קיעו וקיימי חיי בני ובני בני לראות ושנזכה מעשינו,
לראות ונזכה השלימה, הגו בריאות מתו לשמה ובמצוות בתורה
במהרה המשיח ומל זל"ט הנביא אליהו בביאת עולמי בישועת

.ר"אכי בימינו

:ואתחנ מפרשת המש

הפוקונראה ברמז עוד ילהו ליכהני ממלכת לי תהיו ואת
קדוש פירשוגוי זה וקפ על הטורי בבעל דהנה .

.ה"תשנ בני-ברק דפוס-צילום, ז"ל. יוסף
ח"איד. לעיל (נעתקו ה"רפ ס"ר יו"ד ע"ושו בטור שמובא מה ,לדאבונינו

שם) מ"ו-מ"ה ובהערות י"ז אות ימיוסוף יאריכו מזוזה במצות הזהיר דכל

יתקצרו בה זהיר אינו ואם בניו, וימי,"מעשיות חסידישע" אצלם נקרא -
.וד"ל

י"ח.טו. אות ח"א לעיל בארוכה נעתק
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בניוישראל לחנ ישראל, בר לשו הדעת על עולה שאינו מה ,
הגידו לרבות וג ח"ו, מזוזה ללא המזוזותובנותיו את שהסירו

ספריה מבתי בטענה,וביטלו באו התלמידי הורי וכאשר .
המנהלי ענו ,פרה בית דלתות מעל המזוזות שהורידו היתכ
שאי רופא אצל ילדיכ ע פע א היית לא "וכי וצחוק: בלעג

שומעות. שכ לאזני אוי הפתח?" על מזוזה ש
פאבליקגם שיהי' ,עקשטיי ע"ש אחד בני במאנראו ש בנו

.מעול מזוזות שמו לא ההוא הבני ועל לאדתי, קול

 
צור שאי אומרי כ ואחר ,שלומ אנשי את מרמי בתחילה

וכלל כלל במזוזות

המודבעת בני עבור מהממשלה רשיו לקבל שרצושערי"
הבני,חמלה" שבתו הדלתות מכל המזוזות את הורידו ,

אנשי בדיקת קוד הבני את "להכי" כדי ,זו מטרה לש
המימשל.

היוהיתה,דרכם המימשל, של המבקרי מש שהלכו שאחר
הפתחי על המזוזות את עשרהמחזירי במש הי' כ .

היו המימשל, אנשי לביקורת שהתכוננו פע שבכל ,חדשי
אנשי מש וכשהלכו ,הפתחי מעל המזוזות את מורידי

.הפתחי על המזוזות את מחזירי היו הביקורת,
המזוזות,לבסוף את להוריד ,המנדבי דרישת פי על ,החליטו

,לבדק כדי המזוזות את שמורידי לאבאמתלא והמזוזות
להדלתות לגמריהוחזרו שכחו כי בזה, פלא שו אי ובאמת .

מהקב"ה.
אמרבדרשת תשנ"ג, אב מנח כ"ז ביו שלה הרבני אחד

על הילדי את שמעבירי ,ברחוב צעקה עשו :כ בער
.הפתחי על מזוזות שמי אי כי רח"ל, שמד בגזירת כמו דת
של הבתי בעלי ה מי הפתח? על מזוזה צרי בידואר וכי
לזה טובה הכי 'והראי יארק. ניו לעיריית שיי המוד המוד?
אי וא אותו, מקיימי ,דהמו בקיו השופטי רוצי שא ,הוא
שומו ובריח. ורג עליו ושמי המוד את וגרי בקיומו, רוצי

!אלו דברי על שמי

 
ותפילי מזוזות גוטניק הכה יצחק יוס הרב מפי ישראל באר

הספר מבתי המזוזות מורידי ובארה"ב ישראל, נערי לאלפי

לעודהכשהייתי מודעה ניאהאכ בבית ראיתי ישראל, באר
החיד הנגיד שמארג ,"מצוה "בר חגיגת רבתי,

הרב והמפור שליט"אהנכבד גוטניק הכה יצחק יוס ר'
הרב טשערנאביל. לילדי ובפרט בכלל, יאמרו עולי לילדי
,ידור ,תפילי זוג הברמצוה מילדי אחד כל עבור קנה גוטניק
בר חגיגת הללו הילדי של מצוה הבר לכבוד ומארג ועוד. חת"ת
אחר .מל הדרת ע ברוב המערבי הכותל ברחבת ענקית מצוה
והרב כנ"ל. הפע עוד וראיתי ישראל, באר הפע עוד הייתי כ

ישראל. מבני ורבבות לאלפי מזוזות כ"ג מחלק הנ"ל
הכה[אגב, יצחק יו 'ר הרב של בשבחו להזכיר המקו כא

עבור תפילי לקנות ומאודו מהונו שמנדב ,א"שליט גוטניק

רויה, מגלות שיצאו ישראל לילדי ובפרט ישראל, ילדי אלפי
וכנ"ל].
רואיאמנם אחד דמצד ,ראשינו שערות תמרנה אגי לאיד

מזוזות לה נותני החולי טשערנאביל שילדי אי
המזוזות, מה גזלו אטמארב הבריאי הילדי אבל ,לפתחיה

המדינה. מחוקי הוא שכ באמתלא

 
שנה? 'כ בעוד בארה"ב יהיו כשרי חדרי כמה

חדשיזה שותקכמה שאני היתכ ,אחד גור חיד אותי שאל
מדלתי מזוזות שמורידי הלזו השערורי' נגד מגיב ואינני
מיחו לא שאחרי זמ דכל ,לו ועניתי .אטמארב פר הבתי
נגד ולמחות זה על להגיב הוצרכתי ,שני כמה מש ,בדבר
הדור וצדיקי גדולי לנו יש הש שברו כעת אבל שונות, פירצות
גדולי דבמקו בזה, וקלע צרי אינני זה, על שמוחי א"שליט

תעמוד. אל
דעתוואמר דלפי הנ"ל, תלמודלי ש 'יהי לא שנה עשרי בעוד

סקול פאבליק כמו יהי' הכל רק ח"ו, כשירה ובשבועתורה .
של המודות בני שעל בשלט ,בורגשבוויליאמ עוד, לי יפר הזו

עליו כתוב שהי' אקאדעמי"אטמאר, תלמודיקעל ,"יונייטעד
תיבות רק והשאירו "תלמודיקעל", תיבת מהשלט הורידו

אקאדעמי" ."יונייטעד
שומעות.אוי שכ לאזני ואוי רואות, שכ לעיני

ממשלתהסרת לפני בכניעה באונ מצותה וביטול המזוזה
תירתו יעבור, ועל יהרג בגדר אצל הוא הכופרי
,ברצו כ בצע עבור ,הכפירה כדרישת ציוויה ועקירת המזוזה
משגיחי אי זה על רח"ל, שמי במלכות מרידה באמת שהוא
באופ נגד לצאת ישראל כל ועל .לה מותר הכל רק וכלל, כלל

.גלוי

 
?כשרי באמת ה הא  לנו שיש המזוזות

השינה,אנו קוד ערב בכל המזוזה את לנשק בנינו את מלמדי
לה הביתואומרי על שמירה היא בששהמזוזה כמרומז ,

ר"תשד"י שהוא ,המזוזה גבי י'שראלשעל ד'לתות (אוש'ומר
י'שראל ד'ירת ומר'לעיל)ש בארוכה כמשנ"ת ,(כ"ב אות .(ח"א

וכמ"שאמנם כשרה. באמת היא המזוזה א לדעת מאוד נחו לזה
משה מהר"בדרכי בש מהמרדכי ד', אות רפ"ו ימ ,)יב(יו"ד

שווז"ל: אי כהלכתה, במזוזה מתוק בית שכל אני, מובטח
בו לשלוט יכול האריז"למזיק ידורוב עכ"ל. מזוזה)יג, כתב,(מצות

ניצלוז"ל: הבית שאז תמיד, כשירה שתהי' המזוזה לבדוק צרי
רעות ומרוחות משדיודר הג פרב כ"ג כתב זה וכעי עכ"ל. ,

לעיל שנעתק ה)משה"כ אות "וד(ח"א בעני ז"זאותיותמזוז"ת,
"מו"תוהול "שזז כשרה", מזוזה בו שיש ועיי"שמהחדר עכ"ל. ,

.נפלא יפור
פסוליבעוה"ראבל ה בזמנינו מהמזוזות אחוז 97.

הרבהוהבנים כי .זה גדול מעני הוריה את לעורר צריכי
המזוזות שרוב ,בזה מרגישי ואי יודעי אי פעמי
המה. וליפ וכדומה פריה בחנויות כהיו שמוכרי הקטנות

לתחילתו.יב. קרוב 'כ אות לעיל ג"כ יעקביג.ועיין תולדות בעל רבינו בן ז"ל, שמשון אברהם ר' ק"הרה יד כתיבת

 

משה ודר הג מספר נורא מעשה

משהז"ל ודר הג פר(ואיל ע"א י"ח ד  עשר אחד ליו)ואי :
,פיה במדינת המעשה לכ מלהודיע להתאפק יכול אני
מזוזות אצל באר אחד יהודי בית בתו וברק הרעמי שהכה

היזק שו בלי הביתהמזוזות לבדוק ההוא לעיר באתי וכאשר ,
.המאורע את הנ"ל היהודי לי יפר ,שמאכמנהגי :לו אמרתי

שקניתי מועטי ימי זה לי: אמר פסולה, היא אתהמזוזה
כ.המזוזה פי על א לו אמרתי חסר. ומצאתי אותה ובדקתי

וכו' ירבו למע אהפסוק מזוזותיו לבדוק אחד כל יזהר כ על .
עכ"ל. באו, מקרוב חדשי ה א

 

המזוזה את בדקו שלא בגלל בניברק, בעיר גדול אסו

אחדעובדא אצל :'הי כ שהי' ומעשה ברק, בני מעיר שמענו
בניברק החרדית העיר ל"עמאנשי מבניו א' הלנחלה .

השכני מליובאוויטשאחד האדמו"ר ויפר(שליט"א)לכ"ק זצ"ל,
,הרבי לו אמר .שכנו ב של מחלתו אודות כללו תיכ שיבדקו

המשפחה שבדירת מתנגדהמזוזות בהיותו ,הילד אבי בר .
הישיבה מראשי אחד את לשאול הל ,ידייח "לאדמורי
המזוזות. בדיקת של זו לעצה ישמע א ,מפור גדול ,הליטאי

,ישיבה הראש לו ואמרחסידיי סיפורי זה כל ,עהחסידישע)

לדבריומעשיות) תחוש לשאולידואל צריכי ל"ע נחלה ילד א ...
.לא ותו ,ברופא

זמןלעולמו והל ל"ע הילד נעדר כ"אח באקצר המנחמי ובי ,
אדמו"ר כ"ק בעצת לשאול שהל הנ"ל השכ ג
מהמזוזות אחת הוריד שלו צדיקי אמונת ומגודל מליובאוויטש,

מצא, פליאתו ולגודל הדירה, שבפסוקשבתו "בניכ" שתיבת
בהמזוזה! חסרה היתה וגו'" ימיכ ירבו למע"

שיכולראו ומה המזוזה, של כוחה גודל ,מגיעי הדברי היכ עד
דלת על כשרה מזוזה של וההצלה השמירה כשחרה לקרות

והבית. החדר

ואיתאישמח" ומזוזהבפה"ק תפילי ,ציצית שבמצוות ,"משה
וכמבואר ,ודקדוקיה פרטיה בכל לדקדק צריכי

בפרינו שלו"באריכות מזוזת".

מע"כ למהדרי כשרה שתהא מזוזה בקניית מאוד ליזהר צריכי
.המהדרי

 

ניצלו יהודי 5 ורק אד בני 179 ע שנפל מאוירו נורא מעשה

פארקלפני בבארא המדרש בבית ברבי דרשתי שנה כעשרי
והמזוזות. התפילי קדושת מעני

ארגענטינא:באותה במדינת נורא מעשה קרה שהיושבוע מטוס
אלפי עשרת בגובה בהיותו התרסק ,אד בני 179 עליו

מאחבנ"ירגל אנשי ששה ג היו הזה המטו עינו בי אחד,. (רב
(יהודי ארבע ועוד אחד והנהמשגיח .היהודי ששה מבי חמשה

בחיי נשארו היזקהללו שו בלי ,איל על תלוי נמצא מה אחד .
ל"ע, נשברה האחת רגלו אבל ,האיל על ג"כ 'הי מה א' ,בעז"ה
אז נהרג והששי ,קלי פצעי ע גבוה הר על היו מה ושלשה

ל"ע.

הששיעלה שאולי התאונה, של מהניצולי אחד של בדעתו אז
.ביתו בדלתות כשרות מזוזות לו היו לא ל"ע שנהרג

,שנלב"ע הששי היהודי משפחת את לנח אתוכשהל בדק
המזוזה בנרתיק ומצא הנהרג, יש שהי' בחדר המזוזה

פשוט(מזוזההאלטער) נייר על ימודפ שהיו הדברות !!!עשרת
.תמהו כ ראו הנוכחי כל

זי"עוכידוע יו הבית מר רפ"המ"ש ימ ל:)טו(יו"ד"וז שמירת,
בה שאי בתי בשאר שהדרי נגלה, נס הוא הבית

ניצול מזוזה בו שיש בבית והדר ,נזקי עכ"ל.מזוזה ,

בעתוכול המאורע, אודות ביבהה עיתוני כל דיווחו (אההוא
(הנכריעמו את שומר שהקב"ה אי בחוש שרואי הויפו,

ה' רק ,המטו מתאונת ניצול לא מהנכרי אחד שא ישראל,
גדול. הש קידוש מזה 'והי ,י"מאחבנ אנשי

 

המזוזות? סוחרי ,את איפה

שלפניכשהייתי מבראזיל, אחד חב"ד חיד לי יפר בבראזיל
והממשלה באמת, חולי ילדי של מוד ניהל שנה 22
שיורידו בתנאי ,גדולי פייכ מענקי לה לית מוכנה היתה
שא ,לה אמר הנ"ל חב"ד חיד המנהל אמנ המזוזות. את
צרי אינו אז המזוזות, את שיורידו בתנאי רק הכ לתת רוצי
בלי ג הכ את לתת המלוכה אנשי הכימו וולב ,פכ את

.הש קידוש והי' המזוזות. את שיורידו

כששאלתימזוזות להוריד היתכ מוויליאמבורג, אחד לחיד
ידימח לכ תתביישו לו: ואמרתי ,קדושי דותבמו
ואת ומזוזות תפילי ישראל איש כל אצל 'שיהי שפועלי חב"ד
קיו את מפיצי דיי"החב א :כ לי ענה המזוזות, מורידי
מזוזות, להוריד ,מזה ההיפ לעשות צריכי אנו אז מזוזה, מבצע

רח"ל.
אלוובצאתי מצות שג' עולמי כל לבורא בתפלה כפי אפרוש

בכל ונצליח ורעות, קשות גזירות מכל עלינו יג
קיעו וקיימי חיי בני ובני בני לראות ושנזכה מעשינו,
לראות ונזכה השלימה, הגו בריאות מתו לשמה ובמצוות בתורה
במהרה המשיח ומל זל"ט הנביא אליהו בביאת עולמי בישועת

.ר"אכי בימינו

:ואתחנ מפרשת המש

הפוקונראה ברמז עוד ילהו ליכהני ממלכת לי תהיו ואת
קדוש פירשוגוי זה וקפ על הטורי בבעל דהנה .

.ה"תשנ בני-ברק דפוס-צילום, ז"ל. יוסף
ח"איד. לעיל (נעתקו ה"רפ ס"ר יו"ד ע"ושו בטור שמובא מה ,לדאבונינו

שם) מ"ו-מ"ה ובהערות י"ז אות ימיוסוף יאריכו מזוזה במצות הזהיר דכל

יתקצרו בה זהיר אינו ואם בניו, וימי,"מעשיות חסידישע" אצלם נקרא -
.וד"ל

י"ח.טו. אות ח"א לעיל בארוכה נעתק
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:וז"ל .כפשוטו "כהני",גדולי כהני כול היו ישראל זכו אילו
לה תחזור לבוא ו)שנאמרולעתיד א, ה'(ישעי' כוהני ואת

.תקראו

באבוהנה לתשעה מאליו)בקינות קוננו אלי איכה ד"ה):נאמר
מזוזות סתירת נעומחאת לבזות, החלו ענתותי חזו , 

הקינות אמירת בשעת ברעיוני ועלה להבזות. לחומו ענמי
בני קיימו לא החורב דבזמ ,רואי דמכא ,העבר באב בתשעה
על הקדושה המזוזה את ביזו עוד ואדרבה, מזוזה, מצות ישראל
מחטאת" הקינה וכלשו ,בתיה דלתות מפתח אותה שתרו ידי

מקדשנו.סתירת בית חרב זה ובגלל מזוזות",

אנוומובא צריכי באב בתשעה הקינות אמירת דבעת ,פריב
בעל לנו רמז וע"כ .הזה הדור ופירצות חורב על ג לקונ

דהוא לבזות, החלו ענתותי חזו מזוזות תירת מחטאת ,הקינות
לתק צריכי וע"כ בעוה"ר. ,הזה בדור הגדולות מפירצות ג"כ

שאת. ביתר זה דבר

מזוזהועפ"י מצות שביזו זה עו בגלל ג"כ נחרב דביהמ"ק הנ"ל
רומז זה דעל ,לומר יש ,בתיה מפתחי המזוזה את ותרו

הנ"ל, וקהפ ג"כ,"אר"תואת,תמ,מפילינקיי דא זוזות,
בית לחורב שגרמה יבהוה החטא לביטול נזכה אלו, מצוות

יבהה בטלה וכאשר והגלות, המובב,(החטא)המקדש בטל
שאז ,בימינו במהרה המקדש בית לבני וזוכי ,והחורב הגלות

בנו יקויי ואז וכו', בדוכנ ולוי בעבודת כהני ממלכתיהיו
קדוש וגוי כהניהמקדש בית בעבודת ישמשו שהכהני כפשוטו,

.בב"א

דף האדרא רבא
סדר הי"ג מדות דתיקונא דדיקנא דא"א 
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