
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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והשרישוגם שהשאיר עתה שאכתוב  מה על  ימחול נא  שליט"א  רומע "ל
חומרות  וסביב  הניקור סדר סביב  רק הוא  שהמדובר רושם בירושלים 
גורם  וזה שליט"א , רמ"א  הרהגה"צ ומכתב הב"ד ואזהרת כרוז יצא  ומזה
הכרוזים  כל  ובאמת דאורייתא  בחלב  נכשל להיות יהודים  להרבה
רק כאילו העולם על רושם ועושים  לענין שלא הם והצעקות והמכתבים
על  ולכסות רגשותיהם  ולקרר הקהל לבלבל המדובר  מנהגים מחילופי

הזה. הנורא  הפשע 

מקומם אבל יהי ' לא  וכי הדין ליום יענו מה לבלבל אפשר הקהל את אם
דאורייתא מחלב מכשול  כאן שיש  שידעו אחרי הרבים מחטיאי  בין
חלק ושנכנס הטעיפ  על כנשמע הפקירות שיש  מודים בעצמם  הלא 

ההת  באסיפת זה בכל הודו וכן  ביןאחוריים, שיצא  ובהכרוז אחדות
רבה הזנחה  שיש  מבואר תמוז א' קרח ג ' תשמ"ב שנת  אשתקד המנקרים
יסוד  שום שאין  פעמים כמה להכריז לנסות יבושו לא ואיך בניקור
הקהל  את מסיתים וכולם עוז , בכל לקבוע שרוצים הוא שזאת להערעור,
משמעות  חצי  איזה לתת שליט "א  לרומע"ל מותר האיך לאכול, עוז  בכל
מה חלב, באיסור להכשל שלא  להמזהירים ורפיון  ובלבול וחלישות להם

נמצאים . אנו עולם  באיזה כאן, נעשה

לאוידע  רבנים כמה כי  בו תלוי  הדבר שעתה  שליט"א רומע"ל נא 
וגם  בו התלוי גדול  צבור  יש וממילא  בלעדו יחתומו  ולא  יסכימו 
גדולה, והאחריות בו תלויות שעיניהם הרבה רבנים אותן מבלעדי

לבות. בוחן לפני הוא  והמשקל

בעניןוהנה זי "ע  עילאה דבי להארי' משה הישמח  שכתב מה ידוע 
ממתני  עבה קטנך בזה כי  בנצחון עמו יבא  שלא  לא"י נסיעתו
לא אצלם הסתם ומן הקיר אזובי  יענו מה שלהבת נפלה בארזים  ואם
בדומה והשני  הנצחון ענין  מאד גדול עכ"פ  ובפשטות, בעביות הי'
יותר עלה כבר ההפסד כי  חוזרים המתירים  היו וכבר העולם מן הבושה
מלתא ולאו גדול נסיון זה באמת כי ענינים השני אלה לולא  המשוער  מן 
אתה יהודא כמאה"כ  בזה נשתבח יעקב בן יהודא  שהרי הוא  זוטרתא
במעשה יונתן ובתרגום בהיתת ולא  אודית אתה ומתרגם אחיך  יודוך
בעוה"ב מלהתבייש  בעוה"ז אתבייש  מוטב יהודא  שאמר מאריך  דתמר 
אעפ"י  האמת על שהמודים ידוע באמת אבל הצדיקים, אבותי לפני
היו  ומתקנים מודים  היו ואילו בעוה"ז, גם כבוד נוחלים הם קשה שהוא 

והעוה"ב. העוה"ז נוחלים 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת וירא | יד מרחשון 
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

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

לידו בא  חטא אי הרבי את  המזכה  כל 
ציצית ללקט מתני ושנסתי חלצי כגיבור אזרתי לזאת אי 
בעני המוסר, ומגדולי הראשוני וספרי חז "ל  מדברי ופרחי
עפ"י  המחוייבת והשמירה והזהירה ,המאכלי קדושת
,שבה איסור נדנוד  חשש מכל להתרחק הקדושה תורתינו
מהמכשלה כמוני אנשי לזכות זכות ידי על יתגלגל אולי
את המזכה כל רז"ל הבטחת בי ויתקיי הזאת, הנוראה
להשמר  ממנה אנכי ג ואבנה לידו, בא חטא אי הרבי

.וטהרת המאכלי בקדושת

ולא  חיינו, ימי  כל מכשול מכל  להשמר  שנוכל  יעזור  והרחמ
,עול עד זרעינו וזרע  זרעינו ומפי מפינו  התורה ספר ימוש

.אמ בימינו במהרה ברנה צדק גואל לביאת במהרה  ונזכה

בעניני  גדול  תיקו או הש קידוש יביא  זה שספר מקוי אנו
קדושה אצלנו שיתרבה  תרצה, בידינו ה' ופועל שחיטה
גואל ביאת עד וישראל התורה  קר אצלנו ושיתרומ וטהרה

.אמ וחסדיו רחמיו ברוב דיד במהרה צדק

,שמי לרחמי המצפה  המלקט הכ "ד

גראס גראס גראס גראס הק ' יהודהיהודהיהודהיהודה  שלו שלו שלו שלו
יצ"ו האלמי אבדק"ק
יארק נוא  ברוקלי

מהרב לאור שיצאו 'קורא מהקול  חלק כא  ימדפי אנו
במלחמתו שליט"א ליבערמא בונ שמחה רבי הגאו
,בלונדו כשר" "גלאט  הנקרא הטמא הבשר נגד הקדושה 
 עול מהבורא  רק מפחדי שאינ האמיתי והרבני
מי כל חז"ל  מאמר בזה וקיימו הזה, הבשר נגד אז יצאו

וכו'. מיחה ולא  למחות בידו שיש

עוד ביניה יש עדיי בלונדו החרדית  ליהדות גדול זכות
נגד ובפרט  הדת, עוקרי נגד ומחו שיצאו צדיקי רבני

.וד חלב  וטריפות נבילות ומפיצי המאכילי

א פרק
השחיטה פולמוס 

באנגליה השחיטה  מאבק
השחיטהא. ההלכה,חגזירת לאור  בישראל,

תורה דעת שדעתם דורו וגדולי  חז"ל , והשקפת

והמסמכיםח ) מהמכתבים גדול חלק וכן הזה  (דאקומענטען )הפרק 
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הלכות לבנית בית הכנסת, ושהבימה יהיה באמצע הבית, 
וקדושת בית המדרש. מספר חק לישראל פרשת בלק 

ודה גראס אבדק"ק מהגה"צ רבי שלום יה -ופרשת פינחס
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

קול קורא על 
קדושת בית 

המדרש

בו נקבצו חלק מקול קורא'ס בעניני אמן וקדושת בית 
הכנסת ובית המדרש, לעורר המון בית ישראל להזהר 

מהגה"צ  -אמנים כדבעי.  בקדושת בית המדרש ואמירת
רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין 

 שליט"א

קול קורא 
לקדושת בית 

המדרש

על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע 
רכות נכונות להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והד

להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס 
ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, 
על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. 

ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם כולל עשרה ספרים 
מהגה"צ רבי שלום  -חדשים על קדושת בית המדרש.

דק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג יהודה גראס אב
לפ"ק.

מקדש מעט 
השלםהוצאה

מטרת הספר לעורר ולהזהיר על כמה ענינים שיחידים 
על הציבור, והציבור יושבין ושוהין לבטלה, מטריחין 

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"

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

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

ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

קונטרס 
מבלבלי 
ציבור 

המתפללין

ן הדרכה לשליח ציבור על פי שולחן ערוך להיות חלקו בי
מזכי הרבים, ולא חס ושלום... שליח ציבור יאמר הברכות 

מהגה"צ רבי שלום יהודה  -בקול רם ומתינות, ועוד.
גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

ספר מדריך 
לשליח ציבור 
ובו ד' פרקים

לשון שמירה הנזכר בתורה. ומבאר איסור גילוח כולל כל 
הזקן בכל מיני גילוח ואפילו בסם. ומתאר בפרוטרוט רוע 
מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל. על פי 

מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב 
במדינה זו. ונוספו בו מראה מקומות מכל הש"ס להלכה 

חיים מאיר בן מרדכי ז"ל באלל,  למשה מסיני. מאת הרב
מהגה"צ רבי שלום יהודה  -שו"ב. ניו יארק שנת תרפ"ה

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

שמירה טובה

מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין  -
שמ"ג לפ"ק.ברוקלין שנת ת

חשיבות 
כיסוי הראש 
בטלית בזמן 

תפילה

50יובל שנים של פעילות המערכה

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 6

זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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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

בוקר לפנות ש להיות בכדי , למקו החג צאת לאחר 
במוצאי  ג דבר אותו  הסוכות. חג לפני לשחוט ולהספיק
 פותחי ר"ה לפני עוד החג, צאת ע מיד נוסעי ר"ה

הח לאחר  מיד לעבודה   ובתכנוני ומתי בהכנות יסעו מתי ג 
בעבודה. יתחילו 

יו השו"ב  במוצאי שניסע תכניתו את לנו  הציע המנהל
נתחיל  בבוקר  7 ובשעה בבוקר, 6 בשעה  ונגיע  כיפור
,אופ בשו לכ  מוכ איני כי מיד לו הודעתי אז  בעבודה,
אהיה   א כי לנוח, חייבי הלילה  כל של נסיעה לאחר כי

אשחוט. לא בוודאי אני עיי

את נתתי  להפסיק יכול  שהרופא  כמו בדיוק עצה לו
 משל בית  כשהבעל אפילו  שעות לכמה המשחטה
אנחנו ג דבר  אותו ,שלה העבודה שעות עבור  לשוחטי
שכולנו לאחר   בצהריי 12 בשעה בעבודה להתחיל  , יכולי
יכול  לא  שזה ואמר  ממני , צחק הוא  אז . מהדר קוד ננוח
תפשוט המשחטה אז  כי  יקרה  שזה חלילה ואסור להיות
בערב  ובמיוחד !לאיטליזי להגיע חייבת הסחורה רגל,
אנחנו למשחטה, לדאוג  צרי לא  שאתה לו  אמרתי החג,
הלילה  כל לנסוע  יוה"כ צו לאחר במנוחה להיות  חייבי
בלתי  דבר  זה לשחיטה  ללכת ומיד מהנסיעה  ולהתעיי
אז ,כ היה  כ  ג שבעמפייר לי השיב הוא אז  אפשרי,
ואז טריפות, שחטו שבאימפייר יותר  גבוה בטו לו עניתי 
לו עניתי אז  אימפייר, של השחיטה את להצדיק החל הוא 
של  היא  שחיטה ואותה לשעה 1200 ש ששוחטי  בפרצו
לשכב   נאל הוא סיד, כמו לב נהיה הוא וטריפות. נבילות
,בפרצו סטירה מעי לו היו שלו   הדברי כי המיטה על
צחוק  ממנו עשיתי ורב כפרי מעצמו  שאחז  הזה השוחט 
טריפות. מאכיל  שהוא  וקבעתי  השוחטי כל של  לעיניה

והואהויכוח גבוה לטו אותו העלו שהדברי עד נמש
לו עניתי לשעה, 1200 לשחוט שיוכלו  לי יראה שהוא אמר
הצלחתי  אני ,מכא אותו  אזרוק אני , פע א יקרה לא שזה
 את לא  ואני כשרה שחיטה כא להנהיג  רבי במאמצי
לו צעקתי אני וטריפות. נבילות ויאכילו  אותה שישברו 
לשחוט רוצה אתה  א בעמפייר, לא כא שאתה בחזרה

אימפייר אז  בכבוד,טריפות ש אות ויקבלו בפני פתוח
לשער אי עד שמחו השוחטי טוב . קרדיט  ש ל יש
לא שזה  ידעו ה א גאוה, בעל אותו  את משפיל  שאני
אני  ואז ונוטר.  כנוק ידוע  הוא כי בשקט , כ כל יעבור

גזרו יותר עוד  לדפוס ספרו  שניתן  שאחר אני רואה  ואכן
פנים ממש אשר הורידים  חתוך  בענין  החדשות בתקנותיהם 
ר"ל  נוספות בחששות השחיטה  מעשה את הלבישו  חדשות
יש אם אני ותועה  כלום , ולא  השחיטה  מכשרות נשאר ולא
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

 פישביי ישראל הרב
ברק  בני
אביב תל  לעיר המטבחיי בית רב

תש"ן תמוז ד' ד', יום ב"ה ,

רבי  רבים, ומזכה  בפרץ עומד  המפורסם הגאון  הרב  כבוד
שליט"א , ליברמן בונם שמחה 

וכט"ס , וברכה שלום

כח ויישר השחיטה" "בשבילי  החשוב ספרו לידי  הגיע
השייכים רבים ענינים בשבוץ  הנפלאה עבודתו על  לכת"ר

לרבים. תועלת יהי' וודאי  לשחיטה

בעניני  החדש החוק תמצית את גם לנו  המציא כת"ר והנה 
בעניני  שבקי  מי וכל אנגלי', במדינתו לחוקק שרוצים שחיטה 
עלולים שח"ו העצומים המכשולות את רואה  שחיטה 
שנוגעים זה מחוק סעיפים כמה אפילו יתקבלו אם להתהוות
הדבר  גוף ובכלל שחיטה. בהלכות  ברורות הלכות לכמה 
מדור  לנו  שמסור השחיטה  במנהגי שינויים לכפות  שרוצים 
בענינים לשנות לנו ואסור  לבטלה שחייבים גזירה  שזה דור
נפסק לחנם ולא הלכות, לכמה  שנוגע ובפרט כלום אלו
ומדבר  שמלמדו  משוחט כתב לקבל חייב שהשוחט להלכה,
מדור  במסירה  להתנהג חייבים  שחיטה שעניני למדים אנו זה 

שינויים. בלי לדור 

ולעשות להשפיע  שבידו  מי כל את ולעורר לזרז לנו  ויש
עומד  שזכותם  הרבים ממזכי ויהיו  אלו  גזירות ביטול תלמען

לעד.

ה' ולחסדי  טובות לבשורות המצפה
 פישביי ישראל
 פלדמ הלוי  זאב 
חיי ע תורה דק"ק רב
יצ"ו  לאנדא

יצ "ו לונדון  פה לפ "ק, תש"ן סיון י' בס"ד,

ובקי  החריף ומגדול, מעוז הגדול, הגאון הרב כבוד מעלת
שמחה מוה"ר  כש "ת ולתעודה, לתורה  הפעלים רב עצום,

השחיטה . בשבילי בעמח"ס שליט"א ליבערמאן בונם

כראוי, הכבוד יקרת ברב אחדשת"ה 

העמוקה תודתי רגשי את מלהביע  להתאפק אוכל לא הנה 
החשובה היזמה על חדא בתרתי, שליט"א  לכת"ר לב מקרב
ובכל  שחיטה, של הרחב הענין בבירור  שליט"א כת "ר  של
בשבילי  הנפלא בספרו  באר לנו הרחיב כאשר המסתעף,
שהי' כזה  וענין פלאות, מפליא  העצום ההיקף אשר השחיטה,
ספרי  ממאות כשמלה  לנו מתברר  מאוד  כפשוט נראה
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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.

כשאני קורא את אותן הכתבות עומדים לי דמעות בעינים כשאני 
רואה איך שההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואיך שארץ הזהב )אמריקה 
"הקדושה"( מסולת לעוור את עיני החכמים ולסלף את דברי הצדיקים, 

את  לצדו  לסחוף  הרבים  בעוונותינו  יכול  סעם"  "הדוד  של  כוחו 
אותן היהודים עד שהם יכולים לומר על האסור מותר...

נגע  היתה  מעולם  אשר  מאד,  יקרה  בנקודה  נפגשים  אנו  ]כאן 
מרקד  השטן  עדיין  ובעוה"ר  בארצה"ב,  היהדות  לעם  מספחת 
בינינו: הרבנים שצריכים להיות עיני העדה מדריכיהם ומנהיגיהם, 
וכשאנו  הרבנות,  מסוה  תחת  שולל  ישראל  הכלל  את  מוליכין 
מדגישין "רבנים" כולן בכלל! הן הפחותין וגם היראים! הא כיצד? 
וכסף,  זהב  אחר  לחפור  קרדום  מרבנות  עושין  שבהם  הפחותין 
זורקין הכשרים לכל המבקש עד שבין יום ולילה יצמחו כמן הארץ 
עשיריות חנויות מוכרי בשר כשר למהדרין מן המהדרין לאורכה 
ולרוחבה של רחבי המדינה, והכל לצבור הון תועפות, והמצב הגיע 
בצע  אחר  ברדיפה  ורובן  ראשן  משוקעים  שהרבנים  כך  כדי  עד 
כסף עד שאין מוכן לזוז אצבע קטנה אם לא בעד בצע כסף. זאת 
אומרת אין בין הרבנים ובעלי הבתים ולא כלום. הללו והללו עסקם 
שהבעה"ב  בפרק  שבו  ביניהם,  המבדיל  ומסך  "ביזנעס"  במסחר 
מסתחרים בדרך היתר הרבנים מובילין לשוק למכור את כל הקדוש 
לנו כמו כשרות, שבת, צניעות ושארי גופי תורה דאחר שלהוטין 
לגרוף הון חונפין לבעלי בתים, ואין מוכיחין על שום דבר ומתקיים 

"כסף וזהב מטהר ממזרים" רח"ל[.
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מאכל או כל מיני מאכל, הועד הזה יעשה לו רשימה מכל שומרי התורה של 
עדתם ואת האדרעסין ולבקר בביתם לפקח ולחקור בדברי נועם, כי דרכיה 
דרכי נועם, ולברר אם ח"ו אינם קונים דבר מאכל או קופסאות שכתוב עליהם 
סתם כשר, בלי שידעו אם יש השגחה מרבנים יראי השם וליתן להם הדרכה 
את חומר הענין ואת הצרה והפגם שמביאים חס ושלום עליהם ועל בניהם 
יכולים  הם  מקומות,  באיזה  הדרכה  להם  ויתן  ישמרו,  לא  אם  דורות  לדורי 
להשיג כל המאכלים שהם בהשגחה טובה, ואגב יחקרו אם אין ח"ו בבתיהם 
או  ערוה  באשה  קול  מהרדיו  לשמוע  שאסור  ולברר  וכדומה  "טעלעוויזיע" 

נאומים של מינות וכדומה.

בין  תורה  בתלמוד  ישעי׳"  "נפש  הזה  החשוב  הספר  ללמוד  שינהגו  ב( 
וכן מגידי שיעורים בבתי מדרשות שילמדו ספר  הכתות הגדולות ובישיבות 
זה בין שאר ספרי מוסר כדי שידעו להבדל ממכשולים של מאכלות האסורות 

מקטנותם ואז גם כי יזקין לא יסור ממנו.

מכתב הבד”ץ

בביה”ד  מו”צ  שליט”א,  שטרן  מאיר  יעקב  רבי  הגאון   
וואזנר שליט”א, כתב  של הגאון הגדול רבי שמואל הלוי 
מכתב בענין זה אל הרה”ג רבי דוד ליב גרינפלד שליט”א 
אודות  בזה  “הנני  בארה”ב.  סת”ם  משמרת  וראש  מייסד 
ונתגלה  נודע  ולצערנו  הואיל  כבודו לדעת,  הענין שחפץ 
דבר נורא ומבהיל שאחד מהסופרים שבארץ ישראל עשה 
תחבולה להדפיס סת”ם על קלף דרך המחשב, ואחרי זה 
הוסיף עליהם בחלק מהאותיות דיו דרך כתיבה כדי שלא 
בעיני  וכשראיתי  דפוס,  מעשה  שהוא  הדבר  ניכר  יהיה 
הדבר נזדעזעתי ונחרדתי למכשול הגדול והעצום שנעשה 
יד  מתחת  יצאו  סת”ם  של  אלפים  ואולי  שמאות  עי”ז, 
הסופר הנ”ל שהם פסולים גמורים, ואין שום ספק שמצוה 
גדולה וחוב קדוש להודיע לכל אלו שיש להם סת”ם הנ”ל 
להודיעם שהם בכלל קרקפתא דלא מנח תפילין ואין להם 
מזוזה בבתיהם וכן בס”ת העולים מברכים ברכה לבטלה 

ר”ל”.
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