
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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על הלא  חלב  עם בשר  שליט"א לרומע "ל הביא  נ"י ווייסמאן  משה ר' גם 
אוי  צועק  אני לבי  מקרב  זאת כל ואחר  בראשית, פ ' של האסיפה
על  לסמוך ושאפשר נורא לא  שהוא  כזה מצב על לומר  אפשר איך ואבוי
אדרבה נגדית אחת טענה אפילו אמרו לא  שהמכשירים בשעה המכשירים
ולמעשה אחוריים, חלק לפעמים שנכנס הודאה נפלט דבריהם מתוך
וחותרים  שונאים הם  וקאשוי לערעור, מקור שום  ואין שקר שהכל כפלו
במקום  סמיכה איזה יש  בכזה האם ובי' מני ' עצמם וסתרו מידי לא  ותו

יודעי  שכולם ובשעה כרת השגחהאיסור החניות על היתה לא  שמעולם  ם
על  והנאמנים הכל על האחראים הם  הם  בעצמם  הבוטשער  אלא  ראוי'

כזאת. הנהגה שמע או ראה ומי הכל

רבגם זמן מקאששוי  הגה"צ דמדשתיק  האסיפה על שם שאמרו מה
מהמעשה ראי' והביאו נאמן  אינו לכן במכתב יצא  עתה ורק 
רצוץ קנה משענת ועל חילוקים, כמה לחלק  יש  הלא  דבארדיטשוב,
יותר מי כי לחלק, האריכות למותר אבל דאורייתא, באיסור  סומכין
עוד  פעל וכן שתק  לא  מקאששוי שהגה"צ יודע  שליט"א מרומע "ל
וכבוד  בצנעה טובא  זמנים זמן  פעלו בניו וכן  ובכבוד בצנעה שנים מכמה
וכמבואר מזה יודעים רבנים  שאר  וגם וחרבן בזיון  לידי יבא שלא  כדי

לאור  הוציא  מסיגעט  שהרה "ג  קאששוי  ממכתבי משה )בא' יוסף ר' (מכתב

יתוודעו  שלא  כדי בסתר  שיתוקן ומקוים רבנים לכמה בסתר פנו שתיכף
שתקו  ואיך המעלילים , העלילו איך  כן  ואם שם , יעויין  האויבים,
מותר איך וגם שקר , שהוא  שידעו בשעה זו לעלילה הנ"ל באסיפה
של  הבזיונות הם הלא  העת, כל ששופכים צדיקים דם שפך על לשתוק
תחת  כזה דבר עם להיות  מותר  האם  שליט "א , ובניו מקאששוי הגה"צ

גג  אחד.קורת

צלעעוד בענין  לדבר מרבים שליט"א  הרבנים  הנה ככרוכיא , נצעוק  זאת
ירושלים  מנהג באמעריקא  להנהיג  שרוצים אומרים ועוד י"ב ,
נשמע ועוד שם שיצא  מקום  חומרי בענין ומתפלפלים זה נגד וטוענים 
מדברים  ועוד לא, או החומרות כל להנהיג  אם  שמתפלפלים  הטעיפ  על
מלפנים  שהי ' כמו ושהוא  טוב שהוא הניקור סדר על וצועקים בטעיפ שם
הרבה בירושלים  רומע "ל  כשהי ' וכן  כך, הנהיג בסאטמער ז "ל מרן ושגם
על  שנתעוררה שהצעקה כאילו טוב הוא  אמעריקא של שהסדר לטעון
הסדר על להרהר  שאין הזהירו דירושלים הבד"צ  שגם  יצא  ומזה הוא, זה

שבאמעריקא. הניקור  של

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת וירא | יב 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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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
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את להסוות מצליח  דבר" ה"בעל דבר, עושה  אינו המשגיח  .2
עובד הבית הבעל  לוקח הצבור עי את להסוות ובכדי עיניו,

"משגיח " התואר את לו ונותני המשגיחפשוט הבהמות (בשחיטת 

(בלאמבעס) התויות  את   שש זה מישהוהוא  זה  ובעופות הבהמות, על 
מינתה ידועה השגחה   האחרו ובזמ פעיל), תפקיד לו שיש

.הסכיני לבדוק רק הוא תפקידו שכל משגיח 

לכוחותיו מעל עובד השוחט הקצב, ממו תאוות בגלל 
ככל משתדל  הוא רבי מליוני לעשות רצונו  בשל  הקצב .3
והבודקי השוחטי נאלצי ולכ בהוצאות, לצמצ האפשר

כפולה. עבודה לעשות נאלצי וה ,לכוחות מעל לעבוד 

על ולפקח לשמור תפקידו שכל מנהל ממנה  הבית הבעל  ל.
ובמיוחד טריפות, מדי יותר שעושה  ומי מדי , לאט שעובד מי
במתינות לשחוט השוחטי את לעורר שמנסי אלו  על 

.הסכיני את יותר ולבדוק הדעת וישוב

משיח  ביאת  עד ויעמדו מאוד, גדולות השחיטה  ניונות 
צדקינו

בית להקי המבקשי ,ושלמי יראי יקרי יהודי לא.
מאוד, גדולות ה השחיטה שנסיונות תדעו בישראל  כשר

צדקנו משיח ביאת עד יעמדו להגאו ואלו גילה  צדיק שאותו (כפי 

זצוק"ל) קאלאמייער הלל ר' כשר הצדיק בבשר להשתמש המפתח  ,
.בידכ מונח 

,לתק הקצבי וחייב ,למעוררי נשמעי  שאת זה
המהודרות  השחיטות  לפחות

נשמעי תמיד שאת וכוחכ  בזכותכ רק כי דעו לב .
וכ ,אות מלאכול ונזהרי הבהמה בשר נגד  למעוררי
בעלי  חשי זאת שאת העופות, משחיטת  נזהרי
אינו שהעול נזכרי ה כ ,בכיס והקצבי האיטליזי
אות ויחייב  ,רוח על העולה  ככל לעשות  אפשר ואי  הפקר
למע ש ששוחטי במקומות לפחות תיקוני להכניס

המהודרת. השחיטה 

!לתקו יכוי כל  מכשיל  דבר הבעל
שהצבור  מאוד , חבל  .רחוקי אנחנו  עדיי התיקו מעול לג.
סדר  לעשות פע שנצליח סיכוי יש כ רק כי תובע אינו
שעות היושבי את לגייס מצליח  דבר הבעל בר זה. בתחו
סיכוי  כל מכשיל והוא התפילה , בעת  והמשוחחי במקוה ,

ממש . של  מפעולה
המשך בעלון הבא
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מטרת הספר לעורר ולהזהיר על כמה ענינים שיחידים 
ה, מטריחין על הציבור, והציבור יושבין ושוהין לבטל

וגורמת הרבה קלקולים כמו: ביטול הזמן, הפסד ממון, 
קלות ראש בתפילין, ביטול שלום בית, איבוד פרנסה, 

-איסורים ויותר 22ביטול תלמוד תורה דרבים, עד 
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 

שנת תשמ"ג לפ"ק.

"טיר קונטרס
חא דציבורא"

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' 
סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש 

שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, 
 אם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם.ו

א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום 
 הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות.

 ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל.
ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה 

 באמצע.
או שום נימוס בית ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות 

- הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין  

 ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

 שמע ישראל
לא  -

פסעתלחשות
ק דין עם 

מע" חתימות
א זקני הדור 

שנת תרכ"וב

קול קורא על המכשול הגדול בהרבה בתי כנסיות 
החרדים שהתחילו לעשות בימה סמוך לארון הקודש, 

ואינם יודעים שיש חרם על הנכנס להתפלל בבית הכנסת 
מהגה"צ רבי שלום יהודה  -אשר אין לה בימה באמצע

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

בימה באמצע

הקונטרס רב גווני הלזה מושיט להקורא בלשון קל וצח 
כל ענינים השכיחים שנכשלין בהם ומבטלין ציבור 

המתפללין, ומכיל בתוכו שלל של ידיעות נחוצות בנושא 
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין  -זה

"ג לפ"ק.ברוקלין שנת תשמ

קונטרס 
מבלבלי 
ציבור 

המתפללין

אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא  –קול קורא א: 
תרפ"ו איסור וחרם -וארץ ישראל בשנת תרפ"ה

הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן 
ראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, שהאנשים לא י

ר' חיים עוזר אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ 
אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי 
בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר 

אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, 
מהגה"צ רבי  -ןר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלי

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

קול קורא 
–מחיצה א'

מהחפץ חיים  
זצ"ל

אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא  –קול קורא ב: 
פ"ו איסור וחרם תר-וארץ ישראל בשנת תרפ"ה

הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן 
שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, 

 קול קורא ב'
–מחיצה 

מהחפץ חיים  
ועוד צדיקים 

50יובל שנים של פעילות המערכה

5קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



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

אחד  שכל מה כל הכל, את ראה שממנה פנימית  טלויזיה
פרוטקציה אצלו לי היתה .עובדי מהירות באיזו  (כיעושה,

שוחט) צרי היה לי הוא שיאפשר אותו  לשכנע  והצלחתי ,
אותי  ראה אחת פע ישירה. שיחה  בטלפו להשתמש
הטלויזיה, על תראה  לי ואומר  ,הטלפו ליד הבית הבעל
ששוחט אי ראיתי אז  ,שוחטי שהשוחטי אי וראיתי
,הסכי את כלל בודק ואינו  עופות 200 שוחט  חסיד ידוע 

שהיה  הבית הואוהבעל רואה אתה לי אומר  ישראל פושע
יבא א כי ,הסכי את כלל  בודק אינו הוא טוב, עושה לא
המשחטה, כל  את לי לפסול עלול הוא יורק מניו רב לכא
אותי  ללכוד כדי חנופה דברי סת היו הללו הדברי
כשר. יהיה שהכל רוצה שהוא כאילו שאבי בכדי ברשתו ,
ראה, לא  שהוא  מה טלויזיה באותה ראיתי הזדמנות באותה 
הכל  וממילא  אחד, סימ אפי' בודק אינו כלל שהשוחט 
 הרבני ע "י נאסרה לא  טלויזיה שאותה נראה  רח"ל, נבילה
נדירות   פעמי  באי ה כי זאת, ראו לא  פע א ה כי
את  עליו  נותני ה שש השחיטה את לבדוק  למקו
איסור שהוא  הפטנט  את  מכירי אינ בודאי וה ההכשר ,

שורו על השור  בעל צדק)של זבחי זבחי  שו"ת  בספרי  .(עי '

 נג  

הראש  על עומדים  גויים   השחיטה  בעת  נסיונות
שוחט   מוכן  אינו  כשהסכין  אפי' לשחוט  ומוכרחים 

סכינים  מעט  עם 
הרה"חנסעתי השו"ב  ע ביחד עופות לשחוט לאוהיא

שוחט היה הוא טוב, תפילה כבעל ידוע  היה הוא  ... ר'
6 ובשעה בלילה, 12 בשעה  בער למלו הגענו  ... בקהילת
 שנוסעי לפני ולהתפלל לקו  צריכי היינו כבר בבוקר 
מגיע כשהוא  מיד שוחט שעושה הראשו הדבר  לשחיטה.

 הסכיני את לבדוק התקלקלו(חלפי )הוא  ה חלילה אולי ,
,טובי היו שלי  סכיני 6 מתו 4 ב"ה  שנסעו. בעת בדר
האחר השוחט אצל  התקלקלו. הנותרי  השני ואילו 
שלו הסכיני את לתק החל הוא .טובי היו לא  הסכיני
כי  טוב רואה לא  הוא  אולי שוב ניסה הוא ,הל לא  זה  א
,רגועי להיות וחייבי עצבני, להיות אסור  סכי להכנת
לו את שאני לו אמרתי רגוע. היה ולא עצבני  היה הוא ואז
, כ על לשמוע  מוכ היה לא הוא לשחוט, שלי הסכיני את
שלו , הסכיני את לסדר מנסה אחד כל  השחיטה באמצע כי
לא בודאי הוא  כראוי להכי יכול אינו הוא שלו את  וא

לקיבוץ במהרה נזכה  אשר  עד תלה , על  הדת ולהעמיד
בב "א. ביג"צ  ע"י לישרים אור וזריחת  הנפוצות

וישועה . לגאולה  מצפה  ובלונ "ח  הדושת "ה ידידו כעתירת

איזראעל מאיר אברה הק'
הוניאד אבד "ק
תצ"ו  ברוקלי חופ"ק

תובב"א עיה"ק ירו"ם  פה לפ "ק, תש"נ שלח פ' ועש"ק  בס"ד,

ה ' ואתר  אתר בכל די החשובים הג ' והרבנים  אחב"י לכל 
יחיו עליהם

לקרא ועוד כיהודה  הגאונים הרבנים  עם מצטרף הריני
ובכל  קדם מימי הנהוגה מהשחיטה  דבר  שום לשנות שלא
ואין ממתנינו  עבה  קטנם אשר הגאונים ע"י  שנוסדה מנהגי'
ממנהג אף יוד של  כקוצו  לזוז שלא חיזוק צריכין  דבריהם 

יהי '. ברוך השחיטה  למען לעשות בידו שיש מי וכל  קל,

פה לפ "ק תש "נ שלח פ' ועש"ק היום שמי חתמתי ולראי'
ירו"ם עיה "ק

שאול אבא ציו  ב
צדקה  יאודה 
 זילברשטיי שלמה  הרב
להוראה תלמוד בית אברכי כולל ראש

בני ברק  גור דחסידי ורב

ושחט  לס' תמוז  ב' ב"ה,

מהו "ר  לשול "ת המפורסם  הגאון הרב  מאז  היקר ידידי כבוד
שליט"א ליברמן בונם שמחה  כש"ת החסיד 

יקרים חידושים ובהם השחיטה " "בשבילי ספרו ראיתי 
העיקר  אבל הנפלאים, בחיבוריו גברא איתמחי  וכבר מפז,
על  שנתחבר זה  היקר  שבספרו  התוכן  אודות בזה , שבאתי
למשה עד דור מדור לנו  המסורה  השחיטה , על הגזירה  אודות
אנגלי', שבמדינת היהדות פני על המרחפת מסיני , ע "ה רבינו
מי  כל על קדוש, חוב מוטל  לזה, זה  ערבים ישראל  וכאשר
לשקוט  ולא לנוח לא בעיניו  יקר ד ' ודבר  בלבבו ד' שיראת
כי  ח"ו , לפועל  תצא לא  זו שגזירה  שאפשר מה  כל ולעשות
שניתן והיהדות  התורה ביסודות פגיעה היא זו פגיעה ניסיון 
הדור  פוסקי  לנו  ופסקו שסדרו וכפי בסיני, ממרע "ה לנו 
כל  על להתנהג  איך  עולם , מדורות ישראל  וקדושי גדולי
ניסיון הי ' כאשר  בישראל ולפנים והדקדוקים, הפרטים פרטי
הדור  גדולי היו השחיטה ממנהגי פרט איזה  לשנות שהוא  כל
עבור  למשחית ליתן לבל בצורה כחומה בפרץ  עומדים

בגבולנו .

נפשו מסר  זצוק"ל אדלר נתן  ר ' הרה"ק הדור שגאון  וידוע 
בזה וראה  מסיר "נ  עד  בזה ונלחם השחיטה חומת לבצר 
ישועה , מחיש הי' רצונו  כל  משיג  הי' ובאם הגאולה עיכוב
מרן בזה  הי' פנינו שלפני  בדור ענין באותו  לענין מענין וכן
שיצא א"א, בעל  זצוק"ל  אדמו "ר כ"ק אריאל גואלת  ראש
תת לבלי תילה על  השחיטה דת להעמיד הק' במכתב בעוז 

וסידרה השחיטות על  זרים שיצאעול  בעמיו עשה טוב  ולכן ,
ול  להתריע  ובגאון  ח"ו בעוז הנוראה הגזירה אודות על הזעיק

אתר  בכל ישראל קהלות של הסיפים  אמות לנוע צריך אשר

המשך בעלון הבא

3

המשך בעלון הבא



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

  הגה"צ רבי שרגא פייוויל מענדעלאביץ זצ"ל
צועק שהרבנים בראש האשמה

פייוויל  שרגא  הרב  זה  הוא  מי  יודעים  לא  שעדיין  להקוראים 
מענדעלאוויטש זצ"ל, ראוי ליתן סקירה קצרה:

כותב באחד מאותן  ז"ל  פייוויל מנדלוביץ  רבי שרגא  הרב הגאון 
"הניתוח  הכותרת  תחת  ברשימה  בעיה  אותה  בענין  החוברות 
החשוב" הוא פותח בעובדה שהוא קרא בשבוע האחרון הודעה של 
מספר רבנים שהתאספו והחליטו להודיע שהיות וחנויות לממכר 
"פילעי" תולים על המוצרים תויות "כשר" על בשר טריפה כאילו 
הן כשרות, הם מזהירים את הצבור שיזהרו, הם גם מזהירים את 
כי  והודיע  וטריפות,  נבילות  ימכרו  שלא  לנקניק,  החרושת  בתי 

העירו להם ש90- אחוז מתוצרת הנקניק הינן טריפה.
ועל כך כותב בעל הרשימה:

"אני שואל את אותם רבנים, איזה יהודים הינם מזהירים: שישמרו 
ולא יקנו טריפות? בשביל אותם היהודים שפרקו מעל עצמם עול 
ולא איכפת להם לאכול טרף?, הללו מסתפקים בכך  יהדות  של 
שכתוב על חלון החנות "כשר"! לדעתי לאותם היהודים כלל לא 
תעזור הזהרה, לא הם ישמעו לקול האזהרה של הרבנים, והרבנים 
לא  והרבנים  וימות",  "הלעיטהו לרשע  לדאוג להם  זקוקים  אינם 
חייבים לעשות  להזהיר  כשרוצים  ולכן  לדבר,  יותר אחראים  יהיו 
לא  הם  אלא  כשר,  רק  המחפשים  האחרים  היהודים  למען  זאת 
נזהרים מספיק, אבל אותם היהודים לא יכנסו בשום אופן לקנות 
שהינו  הקצב  את  מכירים  אינם  בעצמם  במקום שהם  כשר  בשר 
איש נאמן, או שתולה אצלו שלט מרב שהוא נותן השגחה על אותו 

המשך בעלון הבאחנות.

ְּ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 חיים אלי' שטערנבערג 
רב ור"מ ביהכנ"ס וישיבת "מחזיקי תורה" חיפה

ב"ה, עיה"ק חיפה ת"ו, יום ג' לס' ושמחת בכל הטוב תשל"ג לפ"ק.
כשמוע קול שופר, יוחק לחיים בספר, מע"כ ידידי רב חביבי, חקוק במורשי 
לבבי, ה"ה האברך המצוין חו"ב זוכה ומזכה את הרבים, הרב החסיד המפואר 
ברא כרעא דאבוהו וכו׳, מוהר"ר שלום יהודא גראס שליט"א מחבר ספר נפש 

ישעי׳.

אחרי מבוא הברכה ברכת שנה טובה מעוטרת כל טוב.

יקרת ספרך המצוין נפש ישעי' )ע"ש אביך המנוח זצ"ל( האיר מול עיני ועיינתי 
כלי  כל  אוצר  במינו  מיוחד  ספר  לאור  להוציא  אותך  זיכה  שה׳  ושמחתי  בו 
חמדה מלא וגדוש עם מאמרים נפלאים מכל גנזי התורה ומדרשי חז"ל ומאמרי 
קדושים מראשונים ואחרונים ומצדיקי הדור זי"ע על חומר הענין של מ"א ועל 

אלישיב  הגרי”ש  מרן  רבינו  הורה  קודם,  שציינו  כפי 
שליט”א הלכה למעשה בענין הדפסת ספרי תורה והעברת 
הגאון  של  במכתבו  מובאים  והדברים  הכתב,  גבי  על  דיו 
רבי מרדכי פרידלנדר שליט”א, רב קרית שומרי החומות 
ולציבור  לכ”ת  צערי  עמקי  להביע  “אבוא  שלמה.  ברמת 
השערוריה  על  ללבבם,  נוגע  סת”ם  קדושת  אשר  הרחב 
הגדולה שנתפרסם לאחרונה שסופר סת”ם שחונן בכתב 
כתב,  גבי  על  כתב  בתחבולת  שנים  כו”כ  זה  כותב  נפלא 
וכבר כתב כמה וכמה ס”ת והרבה תפילין ומזוזות בסגנון 
זה, והכשיל בזה עשרות ואפי’ מאות אנשים תמימים רח”ל.

“והנה מיד שנודעתי והוכחתי על אמיתת השמועה הנ”ל 
באי  גדול מוותיקי  ודייקן  וסביר  גמיר  גדול  בקשתי מרב 
ביתו של הגאון האדיר הרב אלישיב שליט”א, שילך וישאל 
את פי הרב שליט”א על הנושא הזה, ותשובתו של הגאון 
הזה,  בדבר  כלל  לדון  שאין  פשוט  בזה”ל:  הי’  שליט”א 
ולא זה בלבד שמה שכתב בתחבולת כתב ע”ג כתב שהם 
פסולים גמורים, אלא אפי’ כל מה שכתב הסופר זה באופן 
הכשר טעונים גניזה, הואיל מאז שהתחיל בדרך )הנלוזה 
עניני  שום  על  נאמנות  שום  לו  אין  כבר  שלו  כתעג”כ( 
סת”ם, עכת”ד הגאון הרב אלישיב שליט”א. וכפי הנשמע 
כמו  במדינות שבאמעריקא  עדיין מסתובב  הלזה  הסופר 
ודבר שנוגע לחילול כבוד  וכדו’ וממשיך בדרכו.  שיקאגו 
שמים ומכשול נורא חייבים לפרסם ולזעוק מרה עד לב 
כל  שאחר  נשבר  ולב  עמוק  צער  מתוך  הכו”ח  השמים 

היגיעות וכו’ עדיין נמצאים במצב כזה”.
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