
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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ומכשול עוד תורה של ענין הוא  כאן שהמדובר ככרוכיא  נצעוק  זאת
בעיקרם  הולכים זה סביב הדיונים  אבל כרת, באיסור הרבים 

סאטמער מפלגת עם הוא מי הפאליטיקע , להחשיב בנתיבות צריך (אותו 

ולהצדיק) ולהעלים ולהשתיק לחפות צריך שונא ועליו הוא  צריך ומי (ואותו
אופן) בכל דבריו ולסתור כי לבזות המפלגה מסגרת להחזיק  ושמחוייבין 

היהדות. זהו

גדולהאבל פרצה על  ובפרט פרצה על לשתוק  שמענו לא מעולם באמת
שקר אחר ללכת שמענו שלא ובודאי כאלה טעמים בשביל  כזאת
אצל  כזאת ראינו לא  גם גדול במכשול  ומכש "כ מכשול בלי  אפילו במזיד
לא ומעולם פאליטיקע  של  חשבונות להם שיהיה הראשונים רבותינו

מידי. לא ותו תרוה לנו יש  אלא כאלה , ונתיבות במשקלים  שקלו

היותרודרך המכשול הוא הוא  אחרים מכשולים שום בלי עצמו כשל זה
התורה על שהפאליטיקע  זאת ר"ל, התהום אל ישר  המוליך  גדול
להם  יש  עצמם שהם  או בתים  מבעלי המושפעים  רבנים  או בתים ובעלי
הי' הדרך וזה דרכם, לפי  התורה עניני את מוליכים  הם  בתים בעלי דעת
ר "ל. תחתית השאול אל ישר הולך בה ההולך שכל האגודה, של  כשלונה

נפטרים גם יום יום כי  בעווה"ר רואים אנו  עינינו שבמו לצעוק  יש 
מזה, מזוזעים  וכולם ילדים, מלא  בית ומשאירים  לימים צעירים
ואעפ "כ הצבור, כל את שהזעיקו  מאורעות וביניהם  יש  מקרים  שהרבה
להכנע רוצים  אין ולמה החלב  ענין את לתקן  פונים  ואין  מתאכזרים
יודע ומי  המעוררים , את ומבזים רודפים אדרבה אך האמת על ולהודות
הדור בעון נתפסים  צדיקים וגם מעלה, של  בב"ד מוסיף  זה אף חרון כמה

ל  דין  יש  אם אבל הפאליטיקע  בגרמת זה וכל למעלהח "ו דין אין מטה
שם  ויעויין פנחס גבי  כדאיתא  מועיל, זה גם  לצעוק , ועכ"פ  ונמתק ,
תורה של  בענין ובמיוחד הענינים בכל גדול  כלל להאריך, ואין  באוחה"ק
עפ"י  לברר  דהיינו צדדיים, דברים  שום ולא  תורה לדברי  רק מקום אין
חשבונות  עם  או אונטערעסים, עם לדון  ולא  שאומרים מה כל תורה
ומכש "כ תורה, של האמת להזיז בכוחם אין יהדות של חשבונות ואפילו

מקום . שום  ולא שחר לו אין  זה שקר המעוררים שדברי סתם לומר

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת חיי שרה | יז 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
בה

להשיג  בוחרים  היו וכו' והעכבר החזיר  בשר  מאוכלי שהם  הגם  הנכרים,

בישראל  מלפנים השחיטה  וגזירת מירוקיהם. פיגולי על הכשר  תעודת

ועדות ז "ל, דעמבא יצחק  לד "ר  והבדיקה  השחיטה בספר  כתובה  כבר 

זכרון ובספר  ז"ל, וינברג למהר"י  ח"א אש ובשרידי  מונק, לר"ע  נאמנה,

מהם) לקטתי דברים והרבה מ"ז. סי' ח "ג .יעקב 

"הומניי" חוקי חקיקת ע"י נגדינו מתחכמת הממשלה
כביכול

אחתב. היא השחיטה איסור גזירת בעוה"ר  הנה
מחמת פעם דור , מדור  המתחדשות הנוראות מגזירות
צער של  מסוה תחת ופעם  בגלוי , והעם הדת שנאת
אחרות עלילות של מסוה תחת או חיים, בעלי
ולא בעקיפין באו  כלל ובדרך  וכזבים . ושקרים 
להוציא לא נגדנו התחכמו רבים ובמקרים במישרין,
הומני  חוק לחקוק אלא השחיטה, לאסור מיוחד  צו
מפריעים האלו והתנאים שונים, בתנאים כביכול 
בקבלה אצלנו הנהוגה  ודקדוקיה, ובפרטיה בשחיטה ,

דורות. מדורי 

בסתר )מגמתםוכל  או  ולבזות(בגלוי  צעדינו, להצר  היה
ולחתור ולרומסה, ולהשפילה תוה"ק דת דתינו
יסוד  ולהרוס להרסה קדשינו, דת תחת חתירות
עם להיות ישראל , עם קדושת טהרת שזהו  קיומינו,
הם זוממים אסורות, ממאכלות בהבדל  לה' קדוש
שזה בידעם לאט, לאט ולשרש  לעקור  ושואפים

היסודי  להתבולל יהגרעין מבלי  אותנו השומרת 
ועמהם. ביניהם ולהתערב

מעמיד י) ודור דור בכל בעולם, החוזר גלגל היא בשחיטה הכשרות 
ישראל. לעם וטריפות נבילות להאכיל חיילותיו את הס "מ לנו 

כוחותיו  בכל הכשרות על שלחם שו "ת בספרו הרידב"ז שהעיד  כמו
והכיר  שראה עבור השורש מן אותו לעקור שרצו הרעבנים נגד 
לראות והרוצה  ואכמ"ל. הזהב, לעגל שנמכרים הרבנים של המצב 

והכשרות. הרידב"ז בספרי יעיין בשעתו אז שהי' מה  באריכות
הרב  של הברית  בארצות  כאן שאירע מה לדוגמא קצת  רק  נביא  כעת 
במה  מנדלוביץ פייוויל ר' הרב של דבריו את ונצטט זצ "ל . רי"י הכולל ,

שנה . ששים לפני  שאירע
זצ"ל  יוס יעקב הג"ר הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב  א 

זצ "ל יוסף יעקב רבי הצדיק  הגאון כאשר שנים ממאה יותר לפני כבר

המשך בעלון הבא
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לקיימן וכן הלא תעשה שהחיוב על האדם בזמן הזה 
כפי שמנאם הרמב"ם להמנע מלעשותם ו

 -והרבהמהראשונים ז"ל. וחילקתי אותו לב' חלקים. 
החלק האחד הוא המצות עשה, וחלק ב' הואחלק הלא 

נלקט ונברר בעזרת  -חלק א' חלק המצות עשה.  -תעשה 
 השם יתברך החונן לאדם דעת 

על ידי הצעיר שבכהונה ישראל מאיר ב"ר ארי' זאב הכהן 
 זלל"ה

ו"משנה ברורה", מהדורא תנינא בעהמח"ס "חפץ חיים" 
 ירושלים

 הקצר

  ספר החינוך  המחבר אגרת
 

 בראשית הקדמת המחבר. על רבינו בחיי
 

רבינו בחיי 
על התרי"ג 
מצות חלק 

  א'

 י"ג עמודים –מצות לא תעשה.  שבועות ערך
 

כד הקמח על 
 התרי"ג מצות

 

 בדף אחד
 

כד הקמח על 
  תרי"ג מצות

 

תפלה לפני  השנים מבעל מחבר ספר אור
אמירת 

 התרי"ג מצות
 

בתחלתו ובספר פועל צדק בדפוסים  צבי מספר לקוטי
 שונים

תפלה לפני 
אמירת 

 התרי"ג מצות

האלשיך  התרי"ג מצות על
 הקדוש 

בו יבואר מעלת וחשיבות לימוד התרי"ג מצות, וגודל 
הענין לחזור עליהם תמיד, כדי לזכור בעל פה כל התרי"ג 
מצות. מלוקט מפי ספרים וסופרים, וגם מעשה רב מכמה 

ולתועלת הענין העתקנו כאן התרי"ג  צדיקים שנהגו כן.
בעת ימי השבוע, כפי שנדפס מצות בקצרה שנתחלק לש

בהרבה ספרים כדי שיקל לחזור בקביעות ולגומרם בכל 
 שבוע ושבוע.

 

 תורה" כתר
מ תרי"ג שער

 צות

 תרי"ג מצות  מחולק לימי השבוע

סיפורים נפלאים מצדיקי 
מהגה"צ רבי שלום  -ישראל.

גראס אבדק"ק יהודה 
האלמין ברוקלין שנת 

תשמ"ג לפ"ק.

סיפורי צדיקי ישראל חלק ה

50יובל שנים של פעילות המערכה

7קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!
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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

בה

מצב הכשרות בימינו

שיעמידו שביקשתי , ש קרה אשר כל  את לרב סיפרתי
, כ לשחוט לי ואסור הרגשה לי אי , חימו תנור   במקו
אז הרגשה לי  כשאי אפילו אשחוט שאני רוצה הרב א

אחר. משהו זה

לי הרב שאי חש אני א שח"ו  ואמר  לרגע  חשב
לחזור הסכמתי ולא  לשחוט, להמשי לי אסור  הרגשה
עתק, סכומי יו באותו הפסיד הבית בעל . ש ולשחוט

עופות אלפי מתו קור הרגשת,מרוב את איבדו הנראה ככל  ה ג)

( ירח ה' ביותר, העז בקור  ג הרגשה  לה יש  הזקני  שהשוחטי נראה  א.
צרות  ש לו והיו שלו  המשאית את לשלוח יכל לא  הוא 
ישארו וה תסגר שהמשחטה רעדו  ש  השוחטי גדולות.
 החפצי את שיאספו ואמר  טלפ הבית הבעל פרנסה, ללא
הוא יותר , שוחט  לא  הוא השחיטה, את  ש מבטל הוא כי
צרות. לו יהיו לא ש יו, האוי בשביל כעת יעבוד
גרמתי  שאני הצרות על  ראש וחפויי  אבלי היו   השוחטי
ובשביל  מראש, הכל לכ אמרתי ,לה אמרתי ואז , לה
את  לעצמנו  גרמנו  אנחנו  הכל, לקבל יכולנו דולר כמה
 החפצי את ארזו   השוחטי כל בקיצור, הזאת. הצרה
 ערוכי במכונית  עמוסי כבר היו  החפצי , שלה
מדירה   שעוברי כפי בדיוק היה  נראה זה לנסוע . ומוכני
יסעו שלא הבית  מהבעל טלפו מגיע פתאו לדירה.
לאחר .החפצי את  בחזרה מורידי כול . ש ושישארו 
ואז כבר , נסעו   הא ושאל המכשיר הרב צלצל דקות 15
והורידו במקו להישאר  ציוה הבית שהבעל לו אמרו 
 כא הוא מי ואמר  התרגז הרב ואז ,החפצי את בחזרה
הרי  אני בקולו   שמעת מדוע הגוי, או הרב  הבית , הבעל
אבל  לנסוע, צריכי והיית הביתה לנסוע  לכ אמרתי
שמה. תשארו  אז חזרה  החפצי את  הורדת שכבר  מאחר

לעבוד למחרת תענוג ממש והיה הסקה במקו היה כבר
היה  מאתמול וההפסד 350$ עלתה  הזו ההסקה  א ש
הסחורה, את קיבלו  לא הסוחרי כי 10.000$מ למעלה
לו. שגרמתי מה את  לי שכח  לא  פע א הבית ובעל 
לו שנגרמו הבעיות כל  שאת שיידע , הבית לבעל אמרתי
עלי  והלשי הל הוא  כי שלו  העבודה מנהל רק בכל אש

שה  ואמר  הבית ש,לבעל לשחוט ימשי אני א יעזוב וא 
לעזוב, שרוצה מי את מעכב אינו שהוא לו  אמר הרב אבל
שוחט יתפסו  שא  חו , מש שוחט   א שולח לא הוא אבל
המהומה  כל לולא נו "ט. ח"ו  ומאכיל וחרד ירא אינו שהוא 

ולפלא זה, את להכשיר  יכול  אשר  בעולם יר"ש ת"ח עוד
שאינו אמר  ורק החששות, כל על  לי הודה עצמו שהמיניסטר 

הראשי... הרב על לחלוק מחויב
גראס יהודה  שלו
 האלמי אבדק"ק

יצ "ו יארק  נוא  ברוקלין

בעזהשי"ת

לפ "ק תנש"א ניסן כ"ד יום ברוקלין,
ראש על שמיא מן יחולו ממרומים, וברכות שלומים, שכינת
הרה "ג יד"נ ויקירא  רבא גברא האי רענן , כשני הנאמן , השליח
במעשיו , ותמים בדרכיו  צדיק  הרים, ועוקר  סיני המפורסם
בהרבצת בהלכה המצויינים בשערים ולתהלה  לשם נודע
רבותינו מתורת ומשקה דולה  לעדרים, וקדושה  טהרה תורה ,
לגלות לו  רב ידיו נרדמים , ומקיץ  ישנים מעורר הקדושים,
ולהרים הדרכים, לסקל  המאכלים, בכשרות נסתרים
בל  הברזל כעמוד ככה , שלו  אשרי תמימים, מהלכי מכשולים,
הנוגעים הדברים בכל החדשות של סערה  רוח נגד  ימוט
העיקרים עיקר היסודות  יסוד שהן  ישראל עם לקדושת
בונם שמחה  מוהר "ר  כש"ת ה "ה  קדוש, עם עמנו של לקיומו

לונדון  בענדין  דומ"ץ שליט "א, ליברמאן

למעכה"ר. כראוי אחדשה"ט

מתניתא ואייתי ואתא ויקירא  רבא גברא האי לפני בא
החשוב  ספרו השחיטה"בידיה בפרץ"בשבילי שעומד וראיתי

השחיטה וסדרי ממנהגי לשנות הרוצים נגד השחיטה, בענין
לבאר  שירד וראיתי גמירא, ועד מרישא ספרו כל  על  ועברתי
שחיטה ובעניני בכלל, מאכלות בעניני זהירות חמירא , כל
והן פשוטים, בתים לבעלי  הן  מאוד  ראוי והספר  בפרט,
את ולהזהיר להזהר איך  שידעו  הקהילות מנהיגי  לרבנים 
שידעו ומשגיחים, מכשירים, ולרבנים לשובי"ם, הן אחבנ"י,
בגם , בפת להתגעל מבלי נפשם  על  ולעמוד  להזהר  איך
בען , בעמידה  שחיטה  בענין ובפרט  ורוחם, נפשם ולפגום
ודקדוקי' פרטותי' בכל הענין את לבאר גדולה מלאכה עשה
בשחיטה שיש שחיטה הלכות הה ' כל של  החששות גודל 
החששות כל ראיתי  עיני במו  כי נסיון, כבעל  חכם ואין בען,
החששות רח"ל ממש, דבריו  צדקו כמה  עד ועוד, ועוד הנ"ל
וכסיל  דזקן כוחו  על סומכים וכאן ממש, וטריפות נבילות של
בו נכנס  כן אם אלא חוטא אדם  ואין לו , הותרה ושנה  דעבר 
ולא חלים לא מרגיש, שוטה אין חז"ל אמרו  וכבר שטות, רוח
גם בסנוורים לקו איך  להאמין  וקשה  יותר, כלל  מרגישים
מהס"מ שלוחים שער, בעטרת לבושים המכשירים  אותם
ישראל  כנסת מעל העטרה  להסיר להלן) (כמבואר וחייליו
את ויבינו  שידעו  ובינה  טהרה רוח עליהם יערה השי"ת  ה"י ,
להחזירה הקדושה והשחיטה  הדת קרן לרומם לפניהם אשר 
הקדושה תורתינו  רצון כפי שיתנהגו  תילה  על כבראשונה 
ממנהג אף יוד של כקוצו אף ישנו  שלא דור מדור  לנו  כמקובל 

יהיה . ברוך השחיטה למען לעשות בידו שיש מי וכל קל ,

שח רצון  על ויהי ולהזעיק להתריע יצליח, בידו  ה ' פץ 
הסיפים אמות לנוע  צריך אשר ח"ו, הנוראה  הגזירה אודות

המשך בעלון הבא
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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.

יותר מאוחר מתלונן בעל המאמר: "אדרבה, שהרבנים יסתובבו בין 
העם וישמעו היטב איך שאחד מדבר לשני ומה דעתם על הרבנים, 
ומי אשם בכך אם לא אותם הרבנים עצמם ההופכים הכל למען 
ביזנעס, המודדים כל דבר גדול וקדוש על פי כמות הכסף שקיבלו, 
יותר האם אינם אותם הרבנים סוחרים ממולחים העוסקים  ועוד 
זה  בענין  מאוד  מאריך  המאמר  בעל  ביותר?,  המולכלך  במסחר 
ומסיים, ולאחר כל זאת עוד יש טענות לרבנים מדוע אין שומעים 

המשך בעלון הבאומזלזלים בהם!!!

ְּ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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הוי  יתירה  אכילה  שעצם  כיון  הנ"ל  המאירי  דברי  בעזה"י  נבין  ועפי"ז 
עבירה שמביא לחטאים, אבל אם הוא עבירה לשמה הרי זה חשובה למצוה 
כיון שכוונתו לשם מצוות עינוי. כמו שרש"י ז"ל כתב דהכתוב קראו לאכילה 
בתשיעי בלשון ועיניתם. ועל אכילה מרובה כזו שהיא בעצם מצות התורה, 
ילכו בם. אבל רק כשמכוין לשמה לשם מצוה לא לשם  נאמר צדיקים  בזה 
אכילה בשם  התורה  קראה  למה  להבין  יש  והנה  מצוה.  הוי  אז  גסה  אכילה 
עינוי, י"ל כיון דעיקר אכילה בערב יוכ"פ היא לשם הכנה שיוכל להתענות 
ביוכ"פ לכן אכילה זו ג"כ נקרא בלשון עינוי. וא"ש דברי המאירי הנ"ל שכתב 
ולהפסוק שקראה  עינוי" כלומר שיוכל להתענות למחר.  כיון שמכוון "לשם 

לאכילה זו בלשון "ועיניתם".

והרחמן יזכנו בשנת גאולה וישועה כמו שמובא שבמוצאי שביעית בן דוד 
בא ונזכה בקרוב לקבל פני משיח צדקנו בבי"א.

ידידך הדושה"ט ומאחל לך כתיבה וחתימה טובה.

הק' חיים אלי' שטערנבערג
רב ור"מ דביהמ"ד וישיבת
"מחזיקי תורה" חיפה

יחד עם זאת חשוב להדגיש, כי האחריות המעשית לתיקון 
כתפי  על  ובעיקר  גם  רובצת   – הפסולים  התורה  ספרי 
מהסיבות  וזאת  הללו,  השקפים  עפ”י  שכתבו  הסופרים 
ב.  מוסמך.  לא  מ”תיקון”  שהעתיקו  העובדה  א.  הבאות: 
הפסולים.  התורה  ספרי  את  מכרו  למי  יודעים  הם  רק 
לאור הדברים הללו, חייבים כל הסופרים שעשו שימוש 
שקנה  מי  לכל  להודיע  זה,  סופר  של  סופרים”  ב”תיקון 
אצלם ספר תורה שהוא פסול לכל השיטות! אמנם ישנה 
תקנה כדי להכשיר את ספרי התורה, על-ידי קילוף שמות 
אלו, וכתיבת השמות שוב כראוי לשם קדושת ס”ת ולשם 
קדושת השם. )ומובא בפוסקים, שאפילו אם הסופר עצמו 
שכתב ס”ת זה בא ומתקן, חייב לומר שוב שמתקן לשם 
קדושת ס”ת, ולא יועיל אמירה ראשונה שאמר, כיון שכבר 
חייב  ומעתה  לקונה,  מסרו  כאשר  זה  מס”ת  דעתו  סילק 

לקדש שוב הס”ת, מלבד מה שמקדש גם השמות(.

לא רק הבדיקות שפורטו במאמר הוכיחו כי אנו עוסקים 
בהדפסת האותיות על גבי הקלף. סוחר רצועות מירושלים, 
ר’ דוד אריה קליין והכימאי ר’ ד”ר צבי שקדי, מדען וחוקר 
מוסמך ממכון ויצמן למדע, חברו יחד כדי לבדוק בתנאי 
מעבדה את המזוזות החשודות בכתיבה על גבי דפוס. גם 
כאן לא נוכל להביא בפני הקוראים את מכלול המימצאים, 
מדברות  התוצאות  תמציתי.  באופן  מהן  כמה  רק  ונביא 

בעד עצמן.

)התמונה  החשודה  מהמזוזה  נגזרה  “ובשכבך”  המילה 
בתוך  דקות  כ-15  למשך  והושרתה  “ובשכבך”(  הבהירה: 
 ,)DMSO – Dimethyl Sulfoxide( כימי  חומר  תמיסת 
אשר בתכונתו להמיס ולפרק את החומרים המרכיבים דיו 
סת”ם )שהם: קומא עפצים וקנקנתום(, אבל מרכיבי צבע 
אחרים, כגון צבע כימי הבא ממדפסת, אינו מפרק. והנה, 
אכן  הקלף,  גבי  מעל  שנמס  הדיו  וניגוב  ההשריה  לאחר 
נשארו בבירור האותיות המודפסות על הקלף, אותיות אלו 
שכוסו בתרמית עם דיו סת”ם )תמונות כהות: “ובשכבך”, 

“בכל לבבכם”(.

23קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי


