
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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וג "כוכן שליט"א ארי ' משה ר ' מהרהגה"צ חריף מכתב עתה יצא
הניקור  סדר  על  המהרהרים  על  מעצמםצועק קצת  בס"ד  נדבר (להלן

והצעקות המכתבים) הדברים שמכל להראות עתה רוצים שאנו מה אך
בענין נסחאות משינוי הוא  המדובר  כאילו פנים  שמעמידים נראה הנ"ל
הגה"צ  מכתבי  בשני  כמבואר  מעיקרא הטענה זאת לא  ובאמת הניקור,
דכו"ע , אליבא דאורייתא  מחלב הוא  שהמדובר היטיב באר מקאששוי 
עליהם  ישגיחו ואפילו בניקור עוסקים קלים  הרבה שיש  הוא והטענה

את וכששולפים החלב חוטי הוציאו  אם יודע  ונשארמי ונפסק החוטים
אחריהם  לבדוק אפשר  אי גם  אחריהם, מחטטין אם  יודע  מי בפנים
שקר הוא  שיעשו אומרים ואם כך יעשו לא  ולעולם חתיכה, כל 
ועוד  יתרשלו, מחר  יעשו  היום  דאם יכחישו  דעת בר  שכל מפורסם
סדר ויודעים ה' ויראי אנ"ש והנקראים הניקור  היודעים שגם טענה
אחריהם  מצאו כן כאשר גמור, חלב ומשאירים מזניחים הניקור
ומוכרין אחוריים חלק  שמכניסים טענה ועוד מרובה, במדה בעווה"ר

גדולים מכשולים  כמה יש ובזה ניקור , בלא שזהא )אותו הדבר עצם
אחוריים,ב)נכנס לנקר  למדו לא  כי  יכולים אין  לנקר ירצו  שאפילו

כי ג ) אחוריים לנקר  רשות להם אין לנקר יוכלו וגם ירצו שאפילו
ע "ז , קבלה ולקחת זאת ללמוד מוכרח זאת חלקי ד )לנקר שיש 

קאלנער , הטרייפענער  כגון ניקור בהם  מועיל  שאין הנכנסים אחוריים
כאשרה) זאת מה לדעת ובלי  ניקור  בלי לכתחילה אותו שמוכרים

עדיות, כמה זה על והכל ו)יש  ע"ז רשות להם ויהי' ינקרו שאפילו
אצלינו  נהגו  כי אחוריים חלק  רוצה שלנו הצבור אין אבל כתורה,
רק לאכול  המדקדקים מן  להיות בנפשם מדמין  והצבור לאכלו, שלא 
וביניהם  רבנים  וכמה ר"ל דכ"ע  אליבא  דאורייתא  בחלב ונכשלים פנים 
מי  והי ' אחוריים, חלק לפעמים שנכנס הודו שליט"א מסיגעט הרה"ג 
נראה וכאשר פעמים. הרבה אמרו ואחרים נכנס פעמים שרוב שאמר 
שלא במיוחד זאת להדגיש שברצונו  האסיפה על רומע"ל מדברי גם
השגחה וחוסר  מהזנחה דאורייתא חלב שיש אלא  י"ב מצלע  לדבר 

דבריו. שמבלבלים אלא

המדוברואוי מנהלים  הנ"ל  כל על ככרוכיא  לצעוק  במקום ואבוי
ועושים  וטוענים המר והאמת העיקר מן  ומתעלמין לצדדין
העולם  על רושם לעשות כדי צדדים ענינים על וכרוזים  צעקות

מנהגים . חילופי סביב רק  הם הטענות כאילו

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת וירא | יג מרחשון 
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המשך בעלון הבא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי
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ה
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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

לעמוד ראוי אני  אי כי ערכי מ ידעתי ג ידעתי והנה 
לנפשי  יאמרו ורבי מוסר, בתוכחת להוכיח גדולי במקו
לקנות דורש הוא  עצמו לכבוד אלא שמי לש כוונתו  אי
הקדוש  בספר  שראיתי נכבד משל לפני אציג כ על ,ש לו 
מנהג  דהנה  זצ"ל, מוכיח יואל מו"ה הרב  בש לישרי אור
את להוכיח לעיר מעיר מוכיחי שנוסעי הוא, תורה ישראל 
מפני  ,לדבריה שומעי ואי טועי ע מהמו ורבי ישראל ,
אינו שתוכחת ואומרי הדרשה , בשביל ממו לוקחי שה
ונשא  .שמי לש  כוונת ואי בה לחפור קרדו אלא
בתי  לה הי' שלא קטנה, אחת בעיר  כי ויאמר, משלו  עליה
והיו ,בתב מכוסי והגגות היער עצי בתי א כי גזית אבני
אחת פע הגג, תחת  בעלי' דרי שהיו ואשה איש ש
נר  לו והי' ניעור בעלה  הי' ועדיי ליש האשה  הלכה בלילה 
דלוק, הנר והניח   ליש הל הוא ג הנר יכבה וטר דלוק.
כל ותשר מהנר אחד ניצו יפול  ח"ו אולי אשתו  אליו צעקה

כולו. הבית
כנה! תבא שלא  הנר, על  להשגיח שמכריזי מה שמע

הע להזהיר והכריז העיר שומר בא  עמו  מדברת עודה
ח"ו. שריפה  לידי תגרו שלא והנרות האש על להשגיח
מכריז  שהשומר מה וראה נא  שמע לבעלה  האשה אמרה
לה, השיב והוא סכנה, לידי יגרו שלא  הנר על  להשגיח
,כ השומר הכריז של שבלב  את סבורה וכי ,שבעול שוטה
לו נותני שהקהל בשביל  אלא  מכריז שאינו יודע  אני הלא 
שיציתו שיכריז ממו לו נותני היו ואילו  ,כ שיכריז ממו
והל כלל , לדברו פונה אני אי ע"כ  מכריז, הי' כ ג העיר

דלוק. הנר והניח ליש
הבית כל ונדלק השולח על הנר ונפל הי', כ פתרה  וכאשר
גדול ובקושי  העיר כל נשר וכמעט גדולה, שריפה ונעשה
.גוויית א כי לה נשאר ולא אשתו ונפש נפשו  את  הציל 
לב נותני אי שמי לש מוכיח אינו  שהמוכיח בשביל 

 עליה השריפה שבאה עד לדבריו
,של בלב הכריז לא  שהשומר שבשביל  הזה, השוטה  נא  ראו
כ באש , ביתו את לשרו והניח  לדבריו לשמוע  רצה לא
מעשיה שיעזבו ,הע את מזהיר שהמוכיח הזה הדבר
גוויותיה את ישרפו  ש אשר  בגיהנ יפלו דאל "כ ,הרעי
והשוטי וגו', כתנור בוער בא  יו הנה  שנאמר כמו כמ "ש 
נותני אי שמי לש מוכיח אינו שהמוכיח  בשביל ידמו
שטות ל אי הלא  ,עליה השריפה  שבאה עד לדבריו לב 

ודפח "ח. עכת"ד  מזה, גדול
המשך בעלון הבא

2

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 

"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, אראק אב
עוד על דבר  ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין

מהגה"צ  -מוהלים מחללי שבת –קלעמפס  –מיקראפאן 
רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת 

תשמ"ג לפ"ק.

זצ"ל

על פי שולחן ערוך להיות חלקו בין הדרכה לשליח ציבור 
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 
ציבור  לשליח

ובו ד' פרקים

בענין קדושת בית המדרש, שכל אחד חייב לעורר חבירו 
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין -על זה

ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

קול קורא 
מחברה מזכי 

הרבים

בי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין מהגה"צ ר -
ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

אמן קול 
1קורא'ס 

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

אמן קול 
2קורא'ס 

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

אמן קול 
3קורא'ס 

י שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין מהגה"צ רב -
ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

אמן קול 
4קורא'ס 

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

אמן קול 
5קורא'ס 

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

אמן קול 
6קורא'ס 

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

אמן קול 
7קורא'ס 

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

אמן קול 
8קורא'ס 

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

אמן קול 
9קורא'ס 

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

אמן קול 
10קורא'ס 

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

אמן קול 
11קורא'ס 

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

אמן קול 
12קורא'ס 

מהגה"צ רבי  -קובץ קול קורא'ס על קדושת בית המדרש
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג 

לפ"ק.

אמן קול 
קורא'ס

מהגה"צ רבי  -קובץ קול קורא'ס על קדושת בית המדרש
ם יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג שלו

לפ"ק.

אמן קול 
קורא'ס

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

השע .לה רגיל לא שהוא  שלי  הסכי את להכי כבריוכל ה
ביקשתי  ,הסכיני את  להכי יכול אינו והוא 12:54 היתה
הוא תחילה .אות לו   אכי ואני   הסכיני את לי שית ממנו 
שאני  לו והסברתי יותר אותו כשלחצתי א . הסכי לא
התרצה  הוא , הסכיני את לו  להכי אצליח שאני מקוה
,הסכיני ע  מוכ הייתי בלילה 1:30 לשעה ועד ,והסכי
בבוקר כשמגיעי כי לשערה, שאי גדולה  שמחה שמח הוא 
 ולוחצי ממתיני  גוי  פועלי כשמאות  השחיטה   למקו
מה   ע  ושוחטי מאוד, רב הוא  הנסיו בעבודה להתחיל
הזו הסיבה בגלל . הסכי במצב להתחשב מבלי ביד שיש
ממני  צחוק עושי היו  כול ,סכיני 6 תמיד עימי לקחתי
המציאות   א , סכיני של  כזו  כמות  עימי לוקח שאני על
 ורואי לשחיטה  שמגיעי קורה  אחת פע שלא היא,
את  שוב  ש להכי וחייבי  טובי אינ שהסכיני
ולא יקר , רגע כשכל זאת לעשות  עצבי יש ולמי ,הסכיני

זאת. לעשות  מצליחי תמיד

סכיני,ע"כ הרבה עימי להביא  היתה היחידה העצה
 טובי סכיני  נשארי הסכיני  כשמתקלקלי ואפילו 
 השוחטי אות כל  לדאבוני, בשחיטה. להתחיל ואפשר
 קשי בנסיונות לעמוד נאלצו  סכיני מספיק הביאו  שלא
בכלל  היה לא . פגומי בסכיני קרובות לעיתי ושחטו
 א כי שוחט , אתה  סכי באיזה יראה אחר  שמישהו חשש
ביקש וכשמישהו השני, של  סכיניו את בודק היה לא אחד
או והרב ר "ל, ל ואשמור  לי שמור בבחינת זה  היה לבדוק
את  לבדוק  למקו הגיעו לא  פע א כמעט וכו' המשגיח

השחיטה.

 נד 

גם  מכריח  המנהל   הכיפורים  יום  לאחר  השחיטה 
עייפים  כשהם  גדולות כמויות לשחוט  ותיקים  שוחטים 

במקום  מהנעשה  כלל  יודע אינו  המכשיר  הרב  

שחיטה כפי של יו כל הגדולות במשחטות שידוע
בעלי  לספק.  מסוגלי  שה בכמויות חשוב תפקיד ממלא
30.000 כשמספיקי משמעותית בצורה מרגישי  המקו
 הנוראי בימי במיוחד ,ליו עופות 10.000 רק או ליו
מכל  כפול מחיר  מרויחי ביותר , הטוב  הביזנס הוא  הבשר
מיד  ונוסעי יוה"כ מוצאי את לנצל  נאלצי  לכ השנה,

ישלטו  שלא והמסורה התורה יסוד נפש ' על ולעמוד ולהקהל
ע"י זכות מגלגלין כדאי' השי"י לו ויעזור ח"ו, ומוזרים  זרים בה
גזירה של ביטולה על במהרה להתבשר  כולנו ונזכה זכאי,
ברחמיו  וישמיענו עמו וישראל התורה קרן ולהרמת זו, חמורה 
וגו' כראשית  אחרית אתכם גאלתי הן לאמור חי  כל לעיני שנית 

בב"א. וגו' הזבחים מן שם ונאכל

הדוש"ת  עוז ידידו  וחות הכותב
 זילברשטיי שלמה 
 יוס עובדיה 
התורה חכמי מועצת נשיא  ,לציו הראשו

תש "נ  סיון כ "ט בס"ד ,

המפורסם הגאון הרב ויקירא רבה גברא האי לפני בא
מתניתא ואייתי אתא  שליט"א  ליברמן בונם שמחה  רבי כש "ת
דורש נאה  הוא והנה  השחיטה ", "בשבילי  החשוב ספרו בידי'
הרוצים נגד השחיטה , בענין בפרץ  ועומד מקיים, ונאה 
ישראל  תפוצות בכל הנהוגים השחיטה  וסדרי ממנהגי לשנות
באנגלי '. במדינתו  הממשלה  בחוקי ונאחזים  דורות, מדורי
לשנות שלא ה ' מלחמת ולוחם ותושי ' עוז עמו  הנ"ל והרה"ג 
הגדולים רבותינו יסוד על המיוסדים השחיטה  ממנהגי כלל 
חילי' איישר אמינא טבא ולפעלא חיים . אנו  מפיהם  אשר
בידו שיש מי וכל יצליח, בידו ה ' שחפץ רצון ויהי לאורייתא.
חזקו כאמור: עליון , מפי יבורך  בידו, ולתמוך ולסייע להחזיק 
נזכה שבקרוב  רצון ויהי אמצו . כושלות וברכים רפות ידים 
עולמים. ישועת בה ' נושע ישראל גואל . לציון ובא ה' לישועת

אמן.

התורה בברכת
 יוס עובדי'

למעלה באמת הנאמרים הדברים לכל  מצטרף החותם אני
ודבריו התורה , חכמי מועצת נשיא  לציון  הראשון מפי ראש
וא"צ המוצדקים דברים הם  הם ונאמנים, וקיימים חיים
ממנהגי  גדול או קטן שינוי שום לשנות ראוי שאין חיזוק,
וכל  המעטירה , לונדון בעיר  דורות  מדורי הקיים השחיטה
נמטיי' ואפריין והמנהג . הדין כנגד שהוא עה"ת, ידו המשנה
שליט"א , ליברמן  בונם שמחה ר' המפורסם הגדול להגאון 
על  השחיטה " "בשבילי שלם  ספר  וחיבר בפרץ עומד  אשר 
על  לבא עדכ"ש  יעזרהו  ה ' חלקו . ואשרי אשריו  זה, ענין

לסלק שלוםהמוגמר , יהי בנים, מעל  הזאת הנבילה  המכשלה
הקדושה התורה  דגל  ירים וה' אמן . בארמנותיו  שלום בחילו ,
שנת בכ"ת המוכתר סיון בשלהי עיה"ק ירושלים החו"כ  אמן ,

וקיים. העובד  שנ"ת מתוקה 

משאש שלו
הראשי הרב
ת "ו  ירושי  הדי בתי אבות וראש

תש "נ  סיון כ "ט ב"ה,

משמרת על השומרים ידי לחזק גדולה ומצוה  לנ"ל  מצטרף
דורות. מדורי שנהגנו כפי והמהודרת הכשרה  השחיטה

אליהו מרדכי
לישראל  הראשי  הרב  לציו  הראשו

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.

הדברים שהוא כותב בהמשך ממש מבהילים:
...עתה ניצבת בפנינו בשאלה, ממה אתם מזהירים את הצבור? הלא 
עליכם להזהיר נגד אותם רבנים הנותנים שלטים לאטליזים? האם 
אינכם יודעים שאת רוב הטרפות המופצות בארצות הברית הינם 
ב"הכשר" של רבנים או של כאלו המכנים את עצמם "רבנים"? ואם 

כן מדוע אינם מקימים קול זעקה נגדם?.
ימכרו  שלא  לנקניק  החרושת  שבתי  גם  ומבקשים  פונים  אתם 
חמץ, האם הינכם תובעים מ"קוזאק" יושר!!!, מדוע אינם תובעים 
יזרקו את ההכשרים מימין לשמאל? מדוע  לא  מהרבנים שהללו 
את  ומפרסמים  ולתמיד  אחת  זעקה  קול  מרימים  לא  הינכם 
שמותיהם של אותם הרבנים שהמלה "כשר" הינו אצלם כל כך זול 
שהינם כותבים ונותנים הכשרים על כל דבר אסור?, אתם בודאי 
תשיבו כי הדבר כרוך במריבות וקטטות, אבל היכן המסירות הנפש 

ששמר על היהדות בכל הזמנים...?
עוד כותב שם הרב מנדלוביץ ז"ל: ...בשום זמן ובשום מדינה לא 
הגיע בקלות ענין שמירת היהדות, רק מנהיגנו הגדולים הצדיקים 
הגדולים הללו מסרו את נפשם וכך הצליחו לקיים את ה"ובערת 
הרע מקרבך" כי "כל מצוה שנתנו נפשם עליה נתקיימה בידם", 
אבל כאן לדאבוננו, איננו רואים מסירות נפש הקטנה ביותר של 
הרבנים, והאמת היא שהוא פרוץ מרובה על העומד חוץ מקבוצה 
קטנה של רבנים שהוא מיעוט קטן, ואולי מיעוט שבמיעוט, וכל 
היתר הרבנים - וביניהם רבנים גדולי תורה - אף אחד מהם אינו 

חוסך את עטו מלתת הכשרים כמה שרק בא להם.
המשך בעלון הבא
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גודל הזהירות שכל בעל נפש צריך להזהר שלא יכשל ח"ו אפילו בספק של 
מאכלות אסורות, ממש מקום הניחו לך ראשונים להתגדר בו לעשות קובץ 
כה גדול של דברי חכמינו ז"ל בענינים אלו, וזכות אביך המנוח זצ"ל עמד לך 
שתזכה את הרבים בענינים האלה, וביחוד שמחתי שעוד ידך נטוי׳ להמשיך 
לזכות הרבים עד  זממך  בידך להוציא  ויצליח  ה' עמך  יהיה  זו,  רבה  במצוה 
ביאת ינון אמן. והיות שגדול התלמוד שמביא לידי מעשה ואחר שזכה העולם 
בספר מצוין כזה להציל שומרי המצות שח"ו לא יכשלו הם ובניהם וילדיהם 
במכשול של מאכלות אסורות שמטמטם את כל הגוף והנפש ח"ו לכן יש לי 

הצעות למעשה בענין גדול זה.

א( שבכל עדה ועדה או בכל בית הכנסת כמו שיש ועד גבאים של ביהכנ"ס 
ענינים  על  גבאים  ועוד  הכשרות,  ועד  קהילה  בכל  לעשות  צריכים  היו  כן 
רק מאכלים  ולקנות  ליזהר  המון שומרי התורה שישמרו  להזהיר את  שונים 
שהם תחת השגחה של רבנים מפורסמים ויראי ה׳ ושח"ו לא יקנו שום קופסת 

דין  במהלך  נחשפה  החמורה  הפרשה  כל  שציינו,  כפי 
רבני  בירושלים.  שלום”  “אהבת  של  הדין  בבית  ודברים 
רבי  הגאון  של  בראשותו  שלום”  “אהבת  ההוראה  בית 
יעקב הלל שליט”א, פרסמו מכתב נוקב על הפרשה: “אנו 
אהבת  ישיבת  יד  שעל  ההוראה  בית  חו”ר  מטה,  חתומי 
בדיקות  לאור  כי  בזה  להודיע  באנו  ת”ו,  ירושלים  שלום 
מעבדות  ובדיקות  האותיות  הגדלת  באמצעות  מקיפות 
של מומחים וכו’, שספרי התורה תפילין ומזוזות שהופצו 
ברבים על שם הסופר שמעון כהן הם מזוייפים משום כתב 
על גבי כתב, שהכתב התחתון הוא מודפס על ידי מחשב 
אינו  שהעין  בערמה  ונעשה  בדיו.  קולמוס  העביר  ועליו 
יכול לראות הזיוף אלא על ידי הגדלת האותיות, ואז הכל 
ברור. ולהיות שרבים וחשובים מבני ישראל בכמה קהילות 
בעולם נכשלו בסת”ם אלו ומברכים ברכות לבטלה ואינם 
יוצאים ידי חובת המצוות, לכן מצוה לפרסם הדבר ברבים 

להסיר מכשול מבני עמנו”.

גם חברי הבד”ץ של העדה החרדית פרסמו מכתב תחת 
הדברים  את  וכתבו  בסת”ם”  מכשול  “להסיר  הכותרת 
מפיצים  שנים  כמה  שזה  הביד”צ  בפני  “נתברר  הבאים: 
ס”ת תפילין ומזוזות שפסולים בכתב ע”ג כתב – שהכתב 
ונעשה בעורמה באופן שאי  התחתון מודפס ע”י מחשב, 
אפשר להכיר אותם אלא במעבדות, ורבים נכשלים בפסולי 
סת”ם המופצים כאן ובמדינות אחרות כארה”ב ומקסיקו 
וואלי”ש(,  )כתב  כהן  שמעון  ר’  הסופר  של  כתב  בשם 
וצריכים להשגיח מאד כי המכשול רב מאד בזה. וצריך כל 
ולדאוג  הדבר  את  לפרסם  וקהילתו  במקומו  בישראל  רב 

23קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמילתיקונו שלא יכשלו בפסול וברכות לבטלה וכו'”.
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