
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

ועוד.
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הדרךאמנם על שליט"א  רומע "ל את ראיתי שלא  הלב יכאב מאד  מה
הוא החלב בענין ההתעוררות הוא  החלב בענין דיוניו אלא הזה,
המוציא של בהרגישים לענין  וניגש ממונות, של  ומתן משא  כאיזה
הם  אחרים  אותן כאילו הענין, לו שיבררו ודורש  הראי ' עליו מחבירו 
ומן החרדה כל ואיפה לברר, ועליהם מרומע "ל  לענין נוגעים  יותר
אחר לרדוף וזיעה רתת נתמלא לא  למה  הכלל, אחריות ומן העבירה
ישראל  בני אשר אוזן  לשמע  חלחלה נתמלא לא  למה ולברר , הענין
למחות  בידו יש אולי הרבנים בין נחשב  בהיותו  גם ומה חלב , אוכלין
אם  למשמעתו, הסרים  ועכ"פ יהודים , איזה למנוע  בידו הי' אולי  ולתקן,

ל  או הקול  אמת אם נסתפק  מהאי אמנם גברא דהאי אולמי' מאי  אבל  א ,
ולהוכיח  להראות זה בשר ולהשיג לקנות השני יותר  יתחייב  למה גברא,
רומע "ל  חבל לא  למה בזה, מחוייב שרומע "ל ממה יותר חלב, שיש
ולהוודע יודעים, בלא  הענין אחר לחקור וערמות תחבולות שליט"א 

הגב. מאחורי האמת
שליט"א,ובכלל הרבנים  כל על גדולה שאלה צדיש  באיזה כלל לדעת (בלי

האמת) הזנחהנמצא שיש  הדבר אמת אם  לחקור באים אם  הנה
שהוא מי שירגיש  בלי  ותחבולה בערמה הצד מן  ולחקור לשמוע  צריך

חוקרין. מי  ואחרי חוקרין  מה ואת ענין  איזה חוקרין אם
ומודיעים אבל למנקרים קוראין  שהם  אלא  כך עשו  שלא  די  לא הם

פי  על לא  לסמוך  שאין מה על וסומכים לדעת, שרוצים מה אותם
תורה. פי על ולא שכל

הואוכי חטא יראת זאת וכי הוא האמת בקשת זאת וכי  היא , חקירה זאת
של  נסיון כל על קצף שצף מלאים  הם  הוא  נהפוך אלא  עוד ולא

ישרים דברים  דובר  כל ועל  אמיתית, פ 'חקירה אסיפת  של הטעיפ  על (כנשמע

לענין) לדבר שהתחיל מי  כל שבלבלו הרצוןבראשית, על באצבע  מורה וזה
הולך ישר וכל והעוברים , העבירה על ולחפות בזדון, המכשול להסתיר 

האמת. נמצא  צד באיזה רואה כבר  הרבנים של הגישה אופן  את בבחנו
נשטהוהצעקה איך  אבל מצויין, תירוץ זה ציוני, שהוא  מלאכי  על 

כי  הציונות, בענין  ובוערים מרגישים כך כל שהם  בעצמינו
לא קנאים, כך לכל אותם מכירים  אנו ואין הרבנים , את מכירים  אנו הלא 
הנוגע ענין  לאיזה מעצמם שיתעוררו שעברו השנים  כל אותם  ראינו
לרומע "ל  כידוע גדול כבידות הולך אותם כשמעוררים  וגם לציונות

היטיב. הדק שליט "א 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת וירא | ט מרחשון 
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

לחציפות  לעזות הגור הוא אורות  מאכלות 
בעזות גודל הצעיר שהדור אי בעוה"ר רואי אנו יז.
חדש  הפרי מתקבל. ולא מוב כלא הנראה דבר וחציפות ,

פ"א )כותב סי' לעזות(יו"ד הגור הוא אסורות שמאכלות
את לתת משתדלי וההורי שהמוסד והג לחציפות,

.במאמציה פירות רואי אינ ה ביותר הטוב החינו

אנו מדוע  ושאלו כשטענו וטובי גדולי אותנו עוררו ג חי .
שהוא  בלונדו השחיטה בשטח  ההפקרות בעני שותקי
ע"כ ?היתכ הכשרות, עניני בכל ולענה ראש פורה  השורש
.בעני לעשות וחייבי צודקת הטענה שאכ למסקנה הגענו

וג ברוחניות ג רח"ל  אסונות התרבו  האחרו בזמ יט.

בזוה "ק  איתא  קכ:)עוד דף לעכו"ם,(ח"ב דנתנסך יין  אינון רב דערב
שבכל לעבירות  משומדים ואפיקורסים מינים משומדים ומנהון 

כולה . התורה 
החמה  אור הרמ"ק)ובספה"ק  בשם נשא  גויי (פ' הם רב  הערב וז"ל, כתב

ושם החיצונים. נשמת  ע "ב)הארץ ק"כ  דף משפטים זוה"ק  מלחמה (על  וז"ל
וזרע באלו אלו נתערבו שכולם בישא  ערבוביא  שהם בעמלק לה'
שהם  מכולם נחשבים שהם ישראל רשעי ויש  בהם נתערב  עמלק 

וכו'. יצאו ממך ומחריביך  מהרסיך ישראל פריצי 
יששכר אדר)ובבני חודש הם (מאמרי בקרבנו  אשר רב  הערב  כתות  כתב ,

הדעת עמלק  משורש  המה הן אפיקורסים, מוסרים מינים יושבים,
הללו  בדורות  תראה  כאשר דע"ת גימטריא ר"ב  ער "ב  אחרא  דסטרא
על חמס כלי דקיימין אותן וגם האפיקורסות, נתרבה בעוה "ר אשר
טובים  לא  בחוקים רעות  בעצות מעליהם עורם את לפשוט ישראל

נשא. פרשת יוסף  יעקב  תולדות  בספה "ק ועיין  ע "כ. וד"ל,
בראשית פרשת  חי קי"ג)ובזוהר עם (דף  הדור רוב  ועתה וז"ל, כתב 

ע "כ. רב, מערב  הם שלהם הראשים
ביאת דלפני וז"ל, כתב ויקהל לפרשת בהשמטות  חיים דברי ובספר
כי  שם: חיים הדברי וז"ל כו ', רב מהערב הרבנים רוב  יהיו המשיח
לגרמייהו  דעבדי חסדים כל רב הערב אך קדושים בעצמן ישראל
המה  שבדור בתים והבעלי והחסידים שהרבנים בעליל כנראה עבדו
רק מעשיהם וכל הציבור על לשרור ורוצים רב  מערב רובן בעוה "ר 
באמת עובדים אם רק  להתחבר אין  ולכן וממון  כבוד לקבל לגרמייהו
עוד . עיי"ש ע"כ לעצמם, תועלת  שום לקבל לא לד' נפשם שמוסרים

נ דברים זה  מכל שלונמצא  הם בתים ובעלי הרבנים דרוב וראים,
די  לא ובעוה "ר גדולה , במלחמה נגדם ללחום וצריכים רב , הערב 
ובונים  אתם קשר להם יש אנשים הרבה  אלא נגדם נלחמים שאין 
להם  ויש רב, כסף  ממון להם ונותנים גדולים, ופלטרין  בנינים להם
יושבים  לה' המקושרים האמיתיים והצדיקים וגדולה, ויקר כבוד  שם
להרבות כראוי, שמים לצרכי ולעשות לפעול להם וא"א  ל"ע בעניות

שמים. וליראת לתורה פעלים
המשך בעלון הבא
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בני ברק

הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, 
המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא 
שכל העיר ווילנא אוכלים חלב דאורייתא, 
והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח עשרה 

גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן 
יררו כל מלאכת זצ"ל, וישבו זמן רב וב

והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר 
שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל 
העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך 

מקובץ ספרי  - לתקן הענין של הניקור
מהגה"צ רבי שלום  -. ניקור ט' כרכים,

יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין 
 שליט"א

לחם שערים

המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת 
 נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א

 דפורד היללס נוא יארקב
מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער 

שליט"א

 -ספר תיקון הכשרות 
ומכתב הצלה

 על מצב השחיטה והניקור

דיני שחיטה ובדיקה, מהרב נחשון מארץ 
בבל, ונתחברו עליו על הדף ב' ספרים, 

צפנת פענח וחזקת יד ממוהר"ר רבי יצחק 
 עונקינירא זצ"ל.

 ,ספר ראומה
 

יד -הלכותיו בהדורות שונות על פי כתבי
ודפוסים עתיקים עם מבוא והערות, מאת 

- אברהם עפשטיין, פרעסבורג, תרנ"א.
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק 

 .האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק

הלכות שחיטה ואו"ה 
הנקרא ארץ  ,לאלדד הדני

 ישראל,

- עם הגהות מבעל העיטור, מנטובה.
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

 האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

בדיקות, סדר הניקור,  
 ז"ל ילרש"

רבינו יהודה ב"ר  הוא מכתב יד גאון קדמון
מהגה"צ רבי  - נתן זצ"ל,נ"י שנת תש"ג.

שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 
 שנת תשמ"ג לפ"ק.

הלכות טריפות  ספר ריב"ן,
 לריב"ן זצ"ל

הודה החסיד מבעלי התוספות על רבינו י
 הלכות שחיטה.

 :ספר חוט המשולש, האחד

מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק 
 האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

הלכות שחיטה ה: והשני
 זצ"ל וטריפות להרז"ה,

ון קדמון מבעלי התוספות רבינו מאת גא
אליעזר מגרמיזא זצ"ל, בעל מחבר ספר 

מהגה"צ רבי  - רוקח, ברוקלין שנת תש"א.
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 

ספר ל"ו שערים על 
 ,ת הראיהטריפו

50יובל שנים של פעילות המערכה
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ
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מצב הכשרות בימינו

 א שוחט  אינו  סכינו  את לפגו  ה ג שיכלו קשות  מלח
. הסכי את לבדוק הדעת ישוב לו היה לא פע

א אצל הוא  טוב,  סכי תמיד ראיתי ... ר ' השני  השוחט 
בשביל  עופות להכשיר ובמיוחד קשה לעבוד רצה לא פע
הרב   ע ... הרב  המוכרי מהרבני  ששני ידוע ביזנעס.
לו היו לא א ... ר ' הראשו השוחט  אצל שוחטי היו ...
 אות  ונת עופות 6 לקח הראשו הרב אז   טובי חלפי
6070 לקנות נוהג היה הוא טוב היה וכשהסכי במתנה, לגוי
לוקח היה לא טוב  היה  לא כשהסכי השני הרב אבל עופות
שלו שהסכיני אי שראו  א על זאת ובכל בכלל, עופות
כי  לשחוט, אליו  ללכת ממשיכי היו  זאת בכל   טובי לא
לקחת  נזהרו בעצמ אבל  חשוב, יהודי של ש לו  היה
על  סמכו  אחרי רבי ויהודי טוב, מסכי שנשחטו  עופות
 ג משחיטת ואכלו , הרבני אות בשל שוחט אותו

. פגומי היו כשהסכיני

 מח  

אך  לשוחט , מעיר  חשוב  יהודי  דרסה  עם  שוחטים 
בשלו  ממשיך  הלה 

כמעטידוע ומוריד הובאה  ע רק שוחט ... ר' שהשוחט
ראיתי  דרסה, ע שוחט ... ר ' האחר השוחט הראש, כל את
לו כותב הוא שש ... ר ' המכשיר  בעל  הרב אצל מכתב
שאינו הנוצות עני על לו כתב ג הוא  ע"כ . חריפה בצורה
מלא שהיה ארו תשובה מכתב לו השיב הוא בכלל, מורט 

דבר. אותו  לעשות המשי והוא בשטויות,

 מט 

את פעם  אף מראה  אינו  שהוא  אומר  ידוע  שוחט 
רבנים  חשבון  על פה  ניבול מדבר  הוא   לרב הסכין 

הסכי השו"ב את פע  א מראה אינו  שהוא אמר ... ר'
 ע אחר סכי לו  להראות נוהג הוא לרב, בו  שוחט  שהוא 
 חוששי שהרבני בטענה לשחוט, נוהג אינו  שהוא  מה
פה  ניבול  לדבר נוהג היה הוא חד, כ"כ שהוא   סכי לראות
חלק  סכי להראות  צריכי שלרבני מתלוצ כשהיה

כמו...

בירור  ללא  הלכה  בשום להכריע ואין לו, יגיד מקלו אחד
לו לאחל  אלא לנו  אין  והאחרונים. הראשונים  במקורות יסודי 
רמת ולהרים תילו , על  הדת להעמיד במאבקו שיצלח
בספר  הרמב"ם כדברי ואתר, אתר בכל וכן  בבריטני ' הכשרות
האדם את מביאים אסורות במאכלות שהזהירות קדושה

גדולות. למעלות

קונטרס שער בעמידהנוסח "שחיטה בשבילימספר
הגדול"השחיטה  להגאוליבערמא בונ שמחה 

שליט"א 

שחיטה לענין הנוגעים וחששות דינים פרטי יבואר  בו
במכונה האמריקאי  בכלוב וההשתמשות בכלל בעמידה
לפני  שהצעתי שאלה בדרך הראש, ולמתוח להחזיק חשמלית
עולם של ברומו העומדים בדברים דעתם שיחוו  ישראל גדולי
ולהשפיע המשמר על  לעמוד אחב"י לב הדת,לעורר מעיקרי
הסכימו שהרבה  ואף דת, בעניני  יתערבו  שלא  הממשלה  על
ולא להלכה  לא  אינם דברי וכל שמותיהם, כל הבאתי לא  עמי

למעשה .

השחיטה" "בשבילי  בספר שנדפס  הגדול שאלה מהגאו
שליט"א  ליבערמא בונ שמחה

בני  עיה "ק אורח עובר פה לפ "ק תשמ"ח סיון ח ' יום ב"ה
יע"א. ברק

גדולי  ישראל שרי  אלופי כבוד  אל  שנשאלה  שאלה
לאיט "א. שיחיו  הגאונים הרבנים ההוראה 

רוצה הבריטית שהממשלה השחיטה  על הגזירה בענין 
ח"ו תוצאותיהן  וביארנו  עברנו  (וכבר  סעיפים 15 חק לחקוק
לתקן (4 (מספר אחד וסעיף עצתם ) יפר  ה' יתקבלו, אם
ותמיכת עמידה , במצב  הבהמה  את המחזיק כלוב  של  שימוש
בכח ומחזיקו ... למעלה  הראש  שמותח מתאימה . ראש

למעלה . מלמטה  והשחיטה חשמלי ,

רואים בהם, הרגלנו לא אשר  חדשים  דברים בכל כי והיות
ישירות חדשות בעיות שמולידים והתוצאות החסרונות אח"כ

ה בפרט ישירות . בלתי שעל או  חשמל, ידי  על  במכונה שימוש 
צריכים הסיפים, אמות להניע  יוכלו  בקל  הכפתור , דחיפת ידי 
ראש , בכובד להעריך גדולים, הוראה  ובעלי גדולים מומחים
דעתם חוות לדעת ובקשתי  בשאלתי נפשי ולכן התוצאות.
בזה ואציע שיחיו. ישראל מגדולי תורה  דעת הגדולה
כמה עם ודיברתי קצת שחקרתי  לאחר ופקפוקיי ספיקותיי 
מומחים רבנים ועם באומנתם, ומובהקים מומחים שוחטים
התשובות (ראה המטבחיים. בבית הממונים נסיון  בעלי 

שליט"א). מהרה"ג

לאור שיצא השחיטה" "בשבילי  לספר  ומכתבי הסכמות
שליט"א  ליבערמא בונ שמחה מוהר"ר הרה"ג ע"י

ופוסקים מש "ס ובקיאות בחריפות וגדוש מלא הוא הספר 
ובהשתמשות בכלל בעמידה  שחיטה  לענין הנוגעים בחששות
הראש. ולמתוח להחזיק חשמלית במכונה  האמריקאי הכלוב
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

ובאמת כי האדם האוהב את הקב"ה באמת אי אפשר שלא יזעק 
ולא יצעק מרה כשרואה בני אדם מורדים בהקב"ה )וראה רמב"ם הלכות 
עבודה זרה פרק א' הלכה ג', ועיין בהקדמה לספר נדחי ישראל להחפץ חיים ז"ל(, ומפטמים 

את גופם ודמם ונפשם ונשמתם עם אכילות של נבילות וטריפות 
ר"ל, אשר הן יסודי גופי התורה ובזה תלוי כל קדושת ישראל, ואם 
אינם מוחים בכל כוחם הרי נחשבים כאילו בעצמם אוכלים נבילות 
)כמבואר בשע"ת לר"י שגם הרב ומורה שאינו משגיח על השו"ב כראוי הוא בכלל מאכיל טריפות 

לישראל רח"ל( ועוד כי כל אחד ערב בעד חבירו. ]ועיין עוד באריכות 

בספרי שחיטת ואכילת בשר, ובשאר ספרים, ואכמ"ל[.
אלו  אפי'  עמנו,  מבני  שרבים  בראותינו  לבנו  יכאב  מאוד  ומה 
נכשלים  התורה,  מצוות  שומרים  והם  יום  בכל  ג"פ  שמתפללים 
ילדיהם בכל מיני פטומי דטמאות  גם את נפש  ומפטמים  במ"א 
ונבילות, אוי לעינינו שכך רואות. ומה יכאב לבנו שבעלי ההשפעה 
אינם מעוררים את לבב אחינו שלא יביאו ח"ו אסון עליהם ועל כלל 
ישראל על ידי אכילות נבילות וספיקי מאכלות אסורות, כמבואר 

ברמב"ם ושו"ת דברי חיים הנ"ל.
ואסיים בדברי הקדוש "מהרש"ק" זי"ע )שו"ת טוטו"ד ח"א בפתחי שערים שכ' 
הגאון שר התורה מהרש"ק זצ"ל עיי"ש, וע"ע שם בדף ס"א אות כ"ו, וע"ע בדרכ"ת סי' ל"ט סק"ז, 

ובשו"ת בית הלל סי' מ"ז, ובס' שמרו משפט להגה"צ בעמח"ס לב העברי מובא בס' משכיל אל דל(.

וזל"ק: ללמד דעת לדורות אולי יזדמן עוד מעשה כזה ידעו איך 
להתנהג ולקיים החכמה תחי' את בעליה בשני עולמות, "והלוואי 
זה מה שביערתי הרעה הזה מן  זכות  יפוק לקדמנא  כד שכיבנא 
העולם" וכן יאבדו כל אויביך ד'. ועלינו יערה רוח ממרום. )דברים הללו 
ככתבם וכלשונם נעתקו משו"ת טוטו"ד ח"א בפתחי שערים שכתב הגאון שר התורה מהרש"ק זצ"ל 

המשך בעלון הבאאודות השוחט רע מעללים מק"ק בארדיטשוב שזכה להרחיקו ולהעבירו(.

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm
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 הרב שלמה האלבערשטאם שליט"א
  כ"ק אדמו"ר שליט"א מבאבוב

 ברוקלין נוא יארק
האברך  חיבר  אשר  הקונטרס  עיני  למראות  הי׳  כי  להחויא  קדמי  שפר 

המופלג בתורה ויראה כש"ת מו"ה שלו׳ יהודא גראס נ"י.

אשר יצא לזכות את הרבים וללקוט שושנים מדברי גדולים וצדיקי עולם 
בהתעוררות ודברי מוסר להשמר ולהזהר מכשלון מאכלות אסורות ח"ו ואם 
אמנם שאין ספר כזה צריך לשום הסכמה אך למען לחזק ידי הרב האברך נ"י 

בזה ולמלאות רצונו באתי לעורר לבב בני ישראל לסייעו ולתמכו.
 וע"ז באעה"ח יום ה׳ לס׳ לא תאכלו כל תועבה, תשל"א לפ"ק
הק׳ שלמה האלבערשטאם

בשלהי קייטא דשנת תש”ע התבקש הוועד על-ידי הרבנים 
“אהבת  ישיבת  שע”י  בביד”צ  מדין  על  היושבים  הגאונים 
שלום” בירושלים עיה”ק, לחוות את דעתם בכל הנוגע להבחנת 
יריעות ס”ת ומזוזה שנמסרו לידם. כבר בראשית הדברים ועוד 
בטרם נפרט את פרטי הפרשה, נדגיש ונציין את פסק ההלכה 
של רבינו מרן הגרי”ש אלישיב שליט”א, אשר הורה שסת”ם 
שנעשו בכתיבה על גבי אותיות מודפסות הם פסולים לגמרי 
וכי אין לדון בדבר זה כלל. להלן נצטט מכתב מפורט בעניין זה.

כתיבת סופר על גבי אותיות מודפסות עם תגיהן, אינה דבר 
יודאיקה.  ועבודות  ונעשה לצורכי אומנות  חדש. הדבר מצוי 
אפורות  אותיות  מדפיס  האומן  הבאה:  בשיטה  נעשה  הדבר 
ולאחר  המנורה,  בצורת  “למנצח”  המזמור  כגון  קלף,  על-גבי 
מכן עובר על הכתב המודפס עם קולמוס ברזל ודיו. התוצאה 
ככתיבת  היא  ומנוסים,  לסופרים מומחים  ואף  לעין,  הנראית 
בקצוות  להבחין  יוכל  היטב  שמתבונן  מי  רק  רגילה.  סופר 
מהאותיות  חלק  שהן  האפור  מהצבע  בשיירים  האותיות 

המודפסות, זאת מאחר שהסופר לא דייק לכסותן בדיו.

והמזוזה  התורה  ספר  את  לבדוק  הוועד  התבקש  כאשר 
החשודים התבררו הפרטים הבאים, כפי שכתב הוועד בדו”ח 
מפורט לבית הדין; בכתיבה שלפנינו, האותיות תואמות זל”ז 
היטב להפליא. כמו כן, הרווח שבין האותיות והתיבות מדוייק 
לסופר  אפשרי  בלתי  שהוא  דבר  כלל,  משתנה  ואינו  וקבוע 
סת”ם להגיע לרמת דיוק כזו בכתיבה רגילה, גם אם הוא כותב 
באמצעות שולחן אור, שהאותיות משתקפות דרך הקלף, אם 
לא שיעביר קולמוסו על גבי אות המודפסת כבר על הקלף. 
כאן המקום לציין, כי השימוש בכתיבה ע”ג דפוס אינה נעשית 
בקולמוס קנה או נוצה, אלא בברזל וכדו’ שאינו משנה את עובי 

קווי האות.

בהמשך הדו”ח נכתב עוד, כי ביריעות של ספר התורה שהובא 
בהירים  קצוות  בהן  שנשתייר  אותיות  יש  לבדיקה,  לפניהם 
בהן  במקומות  בעיקר  נמצאת  זו  תופעה  המודפסת.  מהאות 
קשה לכותב לכוון באופן מדוייק את מקום הנחת הקולמוס 
דוגמאות:  מספר  להלן  המודפסת.  האות  ע”ג  ממש  וסיומו 
במקום בו מתחיל במשיכת גג האות, במקומות שצריך לעגל 
האותיות  ירכי  בסיום  וכדו’,  למ”ד  כ”ף  כגון:  האותיות,  את 
יו”די האל”ף שבכמה מקומות  ועוקצי האותיות, ראה עוקצי 
הן כפולים – האחד מראהו בהיר ומשנהו שחור ועוד כיוצ”ב 

בעוקצי עקב הבי”ת.


