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 ד"בס

  להסיר מכשול-מכתב 

 א "שליט................... ר"ח מוהר"לכבוד הרה
איך וויל אייך שרייבען א גרויסן דאנק וואס איר האט 
געשריבען און מעורר געווען וועגן דעם גרויסן מכשול 
וואס כמעט אלע אידן זענען נכשל געווארן וואס האבן 

אר עד היום געלייגט פסולע תפילין ביז די לעצטע פאר י
 .הזה

איך דארף אייך עקסטער דאנקען ווייל איך בין א 
פארקויף איך , אבער מער ווי איך שרייב, קליינער סופר
און איך בין ליידער נכשל געווארן מיט , תפילין ומזוזות
 . ע תפילין ומזוזות'ע פסול'פארקויפן אמת

איך האב מיך ארום געדרייט ביי אלע גרויסע סופרים 
ך וויל נישט מזכיר בשמם זיין ווייל איך לערן מומחים אי

און הגם דער חפץ חיים שרייב אז , אסאך חפץ חיים
,  לאפרושי מאיסורי מעג מען און עס איז א מצוה לפרסם

אפשר פאר אייך , אבער איך זעה נישט אז דאס איז א מוז
וועל איך פערזענדלעך זאגען די נעמען כדי איר זאלט 

ר קענט זיך דאס אליין און אי, וויסן דעם אמת
 .איבערצייגע ן עד היום הזה

איך האף אז בקרוב וועט קומען א צייט וואס דער 
 .מכשול וועט ארויס גיין  פון סטייל

דער הויפט פראבלעם וואס איך בין אריינגעפאלן מיט 
וואס איך האב מיך , )וכן אלע אנדערע סופרים(פארקויפן 

 פון ירושלי ם  פארלאזט אויף איינעם א גרויסען סופר
ר קלף  'ק וואס ער האט מיר געזאגט אז דער פסולע"עיה

וואס האט נישט קיין הכשר און איר האט מגלה געווען 
מיט נאך א (ער , לעיני כל העולם כולו די מכשולות

וואס האלט , חשובער באקאנטער סופר פון וויליאמסבורג
האט מיר געזאגט ) זיך פעסט מיט די שיטה קעגען ציונות

וואס דורך דעם האב ,  דער קלף איז דער בעסטער קלףאז
ווייל איך האב מיך , איך זיך פארלאזט אויף די צוויי
און אזוי זענען אלע , איינגערעט אז אין להרהר אחריהם

רבנים מדקדקים בקלה כבחמורא האבן זיך אויף זיי 
 .פארלאזט

איך מוז אייך זאגן נאך דעם וואס איר האט געשריבן  
אויך דער בלאט האט אסאך געשריבען , געוועןאון מגלה 

ץ פון עדה החרידית בין איך ממש "אין נאמען פון דעם בד
איך האב נישט קיין מנוחה פון , אויפגעשויד ערט געווארן

איך לויף ארום פון איין ערליכן רב צום , דעמאלטס אן
צווייטען פרעגען אויב איך בין מחויב צוריק צוצאלען 

עטליכע האבן מיר , נע קוניםדאס געלט פאר מיי
. ט אז איך בין מחויב צוריק צוצאלן דאס געלט'געפסק

דער אמת איז איך שלאף נישט אדארך כמעט קיין איין (
 )נאכט

אינטערסאנ ט איז ווען איך בין געגאנגען צו איין 
גרויסן פרומען ערליכען רב וואס איז נאנט מיט יענען 

ב געזאגט אז האט מיר דער ר, באוואוסטן קלף מאכער
אבער איך האב , איך דארף נישט צוריק צאלען דאס געלט

געלערנט אסאך דעם ספר הקדוש ראשית חכמה וואס 

איינער פון די רבנים וואס האבן מסמיך געווען לסופרות 
האט מיר דאס געהייסן לערנען און נאר אויף דעם סמך 

 .האט ער מיר געגעבן סמיכה
 יאר 120 אויב נאך על כן האב איך געפרעגט דעם רב

אויב ביים בית דין של מעלה וועט מען זאגען אז דארף 
אראפ קומען בגלגול צוריק צאלען פאר אלע מיינע 

אויב ער איז מקבל אויף זיך אראפ צו קומען א , קונים
 ?שטאט מיר

 !!! ניין ניין ניין -האט ער מיר געענפערט דאס בלא
נט דער על כן וואויל איז אייער חלק וואס איר זע

שופר פון כלל ישראל און איר זענט מעורר אויף דעם 
גרויסען מכשול וואס אדאנק די התעוררות פון עטליכע 
ערליכע רבנים מיט אייך בתוכם האט א חלק מציל זיין 

 .כלל ישראל פון אט די גרעסטע מכשולת
אגב פריי איך מיך זייער דאס דער ארגאנטינע קלף 

היינט , שט אריין געלאזטוואס האט עד היום קיינעם ני
איך האף אז די אנדערע קלף , האט ער שוין א הכשר

מאכערס וועלען נאך טוען די זעלבע וממנו יראו וכן 
 .יעשו
ץ פון עדה החרידית גיט שוין א הכשר "ה אז דער בד"ב

און אויף הרב וואזנער  , פאר צווי אידישע פאבריקען
 בזה אשרי חלקם, א גיט א הכשר אויף עטליכע"שליט

 .ואין לך זכות גדול מזה, שמזכים את הרבים
, אבער איך האלט אז דער הכשר אליין איז נישט גענוג

מען מוז ארויסשרייבען פינקטלעך אויף וואס דער הכשר 
, און אויב זיי לייגען אליין אריין דעם קלף אין סיד, איז

אבער , אויב דאס איז עבודת יד, אבער די גוים טוען דאס
ב איז מען נישט מודיע די פרטים איז דאס אוי, נישט

אין מעו , מען פאפט אויס די קונים, וייטער גניבה ואונאה
איך האט אז די , וועט אוודאי דארפן אפגעבען דין וחשבון

רבנים וואס גיבן א השגחה זאלן ארויס שרייבען אויף 
 !!!וואס די השגחה איז

כלים אויך וויל איך מעורר זיין אז אויף אלע מיני מא
וואס רבנים גיבן א הכשר דארף שטיין אויפגעשריבן וואס  

ווייל אז נישט , פאר א ברכה מען מאכט אויף דעם מאכל
איז מען עובר אויף ברכות לבטלות אין די טויזנטער 

 . ואין פוצה פה, יעדען טאג
 ,איך האף אז איר וועט אריינלייגען דעם מכתב

 .מיט דאנק
ם"גרין סופר סת' אשר גדלי


