
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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כידוע בדומה לבעש"ט שנלחם על כשרות השחיטה באירופה, ) ראה ספר 

הבעל שם טוב והשחיטה(, כך נלחמתי בחירוף נפש, ועל קידוש ה' על כשרות 

השחיטה בארה"ב, ועתה גם בארצנו הקדושה, וזה רק פיסת מידע קטנה 

על מלחמתי הרצופה וארוכת השנים למען קדושת עם ישראל.

כמו כן יצא לאור ספר השחיטה במלחמת הבעל שם טוב זיע"א, והבאתי 

שם כל המראה מקומות בדיוק כמו שכותבים הספרים האלו, בלי שום 

טוב  שם  הבעל  תלמידי  אלו  ישראל  גדולי  על  הכותבים  תיאור  תוספת 

זיע"א. ]מטעם הנ"ל[

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת וישב | טו כסלו
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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

גויותינו  ולשרוף לאבד ורצו  הקב"ה: כנגד עומד 
בשעת המת על העומד ק"ה: ובשבת ונשמתינו.
לס"ת דומה זה למה הא לקרוע, חייב נשמה יציאת
צמודים הם ותורתינו ישראל שעם הרי  שנשרפה:
וקוב"ה אורייתא הזוה"ק וכמאמר  יחד, וקשורים

חד . וישראל 
וכשרותה  השחיטה זהירות  על נפש מרו אבותינו

ורבותינוה. אבותינו מסרו מעולם מאז (מדור והנה

וממאכלותדור ) וזהירותה, השחיטה על נפשם את
יוד , של קוצו על ויתרו ולא נכנעו  ולא אסורות,
מצוה על להגן הקודש  במאבק שערה מלחמה השיבו

ישראל . עם וקדושת התורה מיסודות שהיא זו 
תלה  על השחיטה העמידו קשי היותר בזמני  ג

שהאמונהובדורות  בישראל  מלפנים הקודמים
עמנו, שדרות  בכל היטב  מושרשת אז  היתה  הטהורה
ועריצות בלהות כתפו על שנשא ישראל בית והמון
בזהרו  נשאר  ורעות, קשות הכי בגזירות הגלות
רוחות וכל ובתורתו, בה' אומן באמונת  וחומתו,
עלה ולא ממקומו. אותו הזיזו לא  שבעולם  הרעות
אפילו  הדת בעניני להתפשר , או לוותר הדעת על כלל
שאר או היתרים, אחרי ולחפש לבקש או במשהו,
בעניני  שכן ומכל המלכות, לרצון להכנע אמתלאות
גזירות אחרי  קשים  היותר  בזמנים ואדרבה שחיטה.
כמלאכים כשהראשונים ואיך תתנ"ו משנת הנוראות
להעמיד  שונות תקנות ועשו עמדו רפיון איזה ראו

תלה על השחיטה ושאר רמת ז "ל והרא"ש יונה, ברבינו (כמבואר 

יעו"ש ) השחיטה בשביל  בקונטרסי  דבריהם לעיל וכמבואר  .הראשונים,
להשמר ובכלל  בשחיטה הרבה שנזהרו זה והזהירות
זו  שמירה הנכרים, של בגם בפת  להתגאל  מבלי 
ונשארו  המליאה, בטהרתם שישארו עליהם שמרה
הק', ולתורתו לה ' ותומתם, באמונתם וחזקים איתנים
הגזירה שבשעת  אליעזר הדמשק דברי הבאתי  וכבר 

יעו"ש  יותר  עוד להחמיר בעמידה)יש שחיטה .(בשאלת
מהו . מפני  רשב"י  את תלמידיו  שאלו י "ב . ובמגילה

כליה, הדור שבאותו ישראל  של שונאיהן נתחייבו
רשע. אותו של מסעודתו שנהנו מפני לו  אמרו וכו '
שרצה ואיש, איש כרצון א'–ח ', אסתר  במגילת ושם
להשתתף  זה שעשו  נחשבים שיהיו להכשילם
בגמ' ועיי "ש  באונס . ולא ברצון מסעודתו וליהנות

המשך בעלון הבא
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גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת 
 תשמ"ג לפ"ק.

הגה"צ רבי שלום יהודה  נכתב ע"י
גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת 

 תשמ"ג לפ"ק.

 כתהסדר נתינת כתובה כהל

ובסוף  –כל הכתובה בלשון המובן 
על החתן לקרותו  –התוכן בקיצור. 

לפני קבלת קנין, וכן העידים יקראוהו. 
נכתב  - .הנוסח בלשון המובן –
הגה"צ רבי שלום יהודה גראס  ע"י

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

 סדר נתינת כתובה כהלכתה

נכתב  - .תוכן הכתובה בקיצור
הגה"צ רבי שלום יהודה גראס  ע"י

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

 סדר נתינת כתובה כהלכתה

- .תוכן כתובה דאשתכח בה טעותא
הגה"צ רבי שלום יהודה גראס מ 

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

 סדר נתינת כתובה כהלכתה

אדר  545קליפ מפנים חדשו' גליון 
 תשס"ד

גם בקרית יואל מתחתנים עם 
 שיקסעס רח"ל

 מאמר לפני מי אתם מטהרים על הפאה הנכרית והצניעות

על שמיטת הפיאות הנכריות בכ"א 
 אייר התשס"ד, ירושלים עיה"ק.

 בזכות נשים צדקניות

עורי עורי כי בא אורך, פעולותיו  
נו אשרנו שזכי –לכיסוי ראש כהלכה. 

בדור זה לכך, אשרינו שזכינו בדור זה 
להתעוררות כזו אשר אלפי אלפי נשים 

בכל העולם כולו מבערות פאות 
ומחליפות למטפחות, בירושלים בני 

ברק ושאר הרי ארה"ק, ארה"ב אירופא 
ועוד, חייבים להחזיק טובה לבעל 

מחבר ספר "דת משה וישראל שליט"א, 
 הקב"ה שלחו במיוחד לעולם לכך, ואם

לא פעולותיו במסי"נ, מי יודע אם 
עורי  -היתה כיום מטפחת בעולם. 

 עורי בת ישראל

 עקבתא דמשיחא

? איזה כיסוי ראש כשר ואיזה שאלה
עבירה  –לא? עדות נוראה ומצמררת. 

 –עבודה (זרה) בראש  –גוררת עבירה. 
פיאות שנשים  –הפאה של בודהה. 

מקורם מעבודה זרה  –חובשות בהן 
דת והלכה.  גרוע  -נאה.האסורים בה

 –כיצד נציל חיים?  –מכל העבירות 

 צאי לך בעקבי הצאן

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 16
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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

המשך בעלון הבא
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יצליחוּ  והם ה ּת וֹ רה מן ׁש התרחק וּ  אלּ וּ  ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְלצ דּ ם 
הכּ ׁש רים בּ מלחמ ּת ם כּ י האחר וֹ ן ה בּ ר וּ ר  יהיה  זה  א , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

הזּ ה , ה ּמ וֹ פת  בּ פני  אפיל וּ  יתבּ ּט לוּ  א  והעצהבּ אמת  ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש יּ היה היא יה וּ די לכל  זה נּ וֹ רא בּ מ צּ ב  מעמד ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזיק

לתוֹ רה ה ּמ ק רים כּ ׁש רים  וּ ל יּ הוּ דים לצ דּ יקים כּ ימק ר  , ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ כל  מעמד  להחזיק אפ ׁש ר זה וּ בכח נצחית, היא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 

והּמ צּ בים . נח )העּת ים ר ת מ אל .(ברי ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְְִֵֵַַָָֹ

זי "ע   לימ ְִִהרה"ק
הא לה  נחת אמל אני  אמר אחד  ל  נהיגיה  עוְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

 ּר בּ נו הּק ד וֹ ׁש  הרב אדומו "ר  קד ת  מכּ בוֹ ד ִ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ה ּק ד וֹ ׁש  ר בּ נ וּ  בּ ׁש ם  זי "ע מׁש ינאווע ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְיחזקאל 

ׁש ר בּ שׂ מחה ה גּ יד אחת  ּפ עם כּ י  זי"ע  מלּ וּ בּ לין  וֹ אה הח וֹ זה ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מ ׁש ה  ה בּ ני  החלּ וּ  וּ כבר  מאד , קרוֹ בה הגּ אוּ לה  קד ׁש וֹ  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ רוּ ח 
מן רצ וֹ ן העת  ה וּ א  כּ ן  כּ י  בּ עדנוּ  לה לּ חם  ליל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתע וֹ רר 

בּ כה זה  אחר קצר  וּ זמן מ לי)המים, ואמר(הר י מאד , ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְְִִִַָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌
ׁש יּ חזרוּ  המים  מן כּ רוֹ ז ׁש יּ צא  קדׁש וֹ  בּ רוּ ח  ר וֹ אה ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִכּ י

מּפ ני בּ עדנוּ  לּמ לחמה ועריכתם ה גּ אוּ להמהליכתם כּ י ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אני א וֹ מר אחד  ׁש כּ ל  בּ ד וֹ רנוּ , ה ּמ נהיגים בּ עווֹ ן לזמן  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנדּ חית 

 ֹנעניאמלו מה ואנן הּק דוֹ ׁש ים , דּ בּ ר וֹ תיו  כּ אן עד  , ֱ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ה זּ ה ,  ּהחׁש ו ה פל  בּ ד וֹ ר וכּמ ה כּ ּמ ה  אחת  על  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַא בּ תרּה ,

ב "ב. ירחמנ וּ  א'ה' מהדו"ת ,נקאט ממ דה מהרב  רה  (ברי ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְְִִֵֵַַַָָָ

.ט"ו)

זי "ע   ימרא ְִֵָהרה"ק
יהי לא –  עליה ירב שהס"מ  ירא יהי האלה דְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹק

א"ע  להכניע הכרח – רי ְְְְִִִֵֶַַַָנ

נפּת לי ר בּ נוּ  הּק דוֹ ׁש  מוֹ רי אמר  אל (מרא י )זה  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְִֵֶָ◌
ידידי דּ ע ראווע, בּ עיר  ליּפ א  מרדּ כי  ר ' ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַה צּ דּ יק

יהיהׁש  הס "מ  ׁש הכּ לב  רא ׁש ים יהיה  מ ׁש יח  בּ יאת  ּק דם  ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כּ י א "ע , להכניע וּ בהכרח  נכּ רים, יהיה וא  עליהם, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵרוֹ כב

בּ ל בּ וֹ , מה  יוֹ דע  ה לּ וֹ מד מי  אלּ א מהם  להנּ צל  יכ וֹ ל  וא  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
מזּ ה  מנּ ה נפקא  וּ מה אמ וּ נה, ל וֹ  וי ׁש  לׁש מ ּה  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רה
ה ' כּ י  כּ זאת  מח ׁש בה  על ׁש יּ עלה חלילה כּ י ,ל ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרּת י
בּ בכיּ ה  רחמים  ּת ב ּק ׁש  אלּ א האדם , וא  ל לּ בב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיראה
ק וֹ ד ׁש . אמרי ע"כ אמת ,  בּ דר ינח נּ וּ   יתבּ ר ה ם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

תכ "ו)  ויחי רת חי .(זהר  ְִַַַַַָָ

הנ "ל  מהרה"ק עד 
נכרה אה ע העיר קד(מינת)רב  אי אחריו ויאמר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹ

ה מָ

 ה ּק ד וֹ ׁש הצּ דּ יק הרב אדמ וֹ "ר  קדׁש וֹ  מּפ ה  ׁש מעּת י ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
וּ מנ וּ חת וֹ  מ בּ ארניב  הרב זצ "ל  שׂ מחה אברהם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַר '
הרב  זקנ וֹ  בּ ׁש ם ׁש אמר  ת"ו , יר וּ ׁש לים ה ּק דׁש  עיר ּפ ה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִֹ◌ָכּ ב וֹ ד 
ה ּמ ׁש יח  בּ יאת  קדם כּ י  דּ עוּ  ׁש אמר  זצ"ל, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמראּפ ׁש יץ

       
        

     
      
          
        
         
       
        
       
       
      
       

  

     
     



       
      
      
       

    

  

        
       
      

   

       
 

    

       
         
         
       
       
      
        
        
         

 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

נסיתי להתקשר אתו אבל הוא הי' אז בהרי נופש, טלפנתי לשם 
כדי לוודא אם אוכל לבקרו, וענו לי שהרב אינו בקו הבריאות ולא 

יוכל לקבל אנשים.
התקשרתי אח"כ עוד הפעם עם הרבנים ושאלתי אותם מה אפשר 
עוד לעשות, ואמרו לי שאדבר עם חתנו הרב ר' שלום פרידמאן 
ויכול להיות  ידבר עם חותנו,  יבין חומר הענין אז  שליט"א, ואם 
שישפיע עליו. תיכף ומיד הלכתי אליו עם עוד בנש"ק אחד ת"ח 
לי  ואמר  מכונה,  של  הענין  כל  על  דיברנו  עדות.  לי  שיהי'  כדי 
דבר הראשון שהרבי מקיוויאשד הלך ביחד עם הרבי מסאטמאר 
בטורונטו לראות המכונה ]ועי' בהמתיר אסורים סעיף יא[ ושניהם 
ידיהם ואמרו שהשחיטה עם המכונה הנקרא "פען באקס"  סמכו 

המשך בעלון הבאהוא כשרה למהדרין מן המהדרין.

המשך בעלון הבא

ְּ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

מכתבים למערכת
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נתן סג"ל הורוויץ
ב"ה

הן באו לפני המוכ"ז אברכים יר"ש וחסידים ונטלו עליהם העול לפקח 
על מצב הכשרות בחנויות המוכרים דברים בחזקת כשרות בעירנו. ובאמת 
להם  אין  אכילה  בעניני  עיקר   ... אשר  ככולם  רובם  כי  מאד  נחוץ  הדבר 
על  רק  לסמוך  וצריכים  ישראל  ערי  בכל  מקדם  כמו שהי'  תמידי  משגיח 
חזקה אבל היכא דאיכא לברורי מבררינן ואם ישנם אברכים אשר רוצים 
לזכות את הרבים ולבקר על כל עניני כשרות בעירנו אמרתי לפעלא טבא 

יישר כחם וחילם ויהי' השי"ת בעזרם.
וע"ז בעה"ח היום ג' לסדר וירא ט"ז חשון שנת תשל"ו לפ"ק פה עיר 
מאנסי יע"א נתן סג"ל הורוויץ  רב דקהל בית ישראל

אנשים  כאן התאספו  באמת קורה . באמת מה שידעו 
מי על שיש ידעתי  כאן, הייתי לא  אנכי שונים , ממקומות
הייתי לא  אני כאן, היה פאפא  של רבה  כן, בענין, לסמוך
כן, עליכם . שלום כן. כן, כאן. פאפא של  רבה  כן,  כאן
היה , שזה כפי  הסיפור את  לספר באמצע  אוחז אני לא ,
רבות , שאלות  באמת  ישנן התכנס, כולו המנקרים ציבור 
שיש  מה להלכה , לנו שיש מה  פאפא  של  רבה  אומר, אני
בהונגריה מקומות היו  י"ב הצלע  את בכלל  כי  לעשות לנו
מקומות היו השתמשו. שלא  כאלו והיו  בו, שהשתמשו 
שמורידים  סופר החתם  שאומר כפי  בדיוק שם  שניקרו

הקרום  את השתמשו)הייטל(שם  לא אחרים  ובמקומות ,
שאלה . קיימת אז בהם ,

ישנה מקומות ובכמה מאחד שאלה, באמת  אולי  זוהי 
כזו( מה ?)חומרא  אז

בסירכות משתמשים שלא כפי בדיוק פאפא : של  רבה 
סירכא . בשר כשר, שזה  למרות

ווין: של  אין רבה  חשש, להיות יכול  סירכא  עם בבשר
נקב. בלא  סירכא 

סיגעט : של כן רבה שכבר כמה  הלוואי , הלוואי,
גלאט שחיטת זוהי סירכות, תמיד הורידו  משתמשים,
שלא לומר אפשר אי הלא  בסירכות , השתמשו זאת ובכל 

בסירכות. משתמשים 

 בסירכות  משתמשים שלא  לומר, אפשר הזה  לציבור
שיש  קורה  למכור. בשר לכם היה לא כזה  במקרה ואז

לפעמים. קורה אך חלק, הולך לא  בכלל זה כזה, בשר

נירבאטור של  משיב :)מוחה(רבה אני  זה  על  לי, שתמחל 
חלילה שאנחנו  כזו, הודעה  מלהוציא חלילה  מיד:
בעולם, פעם  אף וחלילה. חס בסירכות, משתמשים
מה ויודע  שמכיר מי  קטן, ריר באיזה  מדובר אם אפילו
בשם  כשמדובר  אך מורידים, אנחנו  זה את ריר, הכוונה 
אף ח"ו , קשה , מקור עם קשה , שורש לו שיש סירכא 

בזה . משתמשים  איננו  פעם 

הוא פאפא, של  רבה  אומר הרי זה את סיגעט: של רבה 
שא כפי בדיוק לעשותאומר יכול גם אתה  אז אומר, תה

דבר? אותו

אבל  כשר, הלכה  פי שעל  למרות פאפא : של רבה 
חובת ידי לצאת רוצים כי כזה , בשר אוכלים  אנו אין

השיטות. כל

סיגעט : של  כך,רבה זה  שם  אחר, משהו זה  שם  לא,
אותה . לקחת שמתחילים  הסירכא 

ף ַהּיֹוִמי ּדַ
ר יֹוָחִאי ְזָיָע"ָא ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָנא ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ֵמַהּתַ

ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש - ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבֹו 
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
יֹומֹו ָבר יֹום ּבְ ַנת ָהֲאִריַז"ל ְלִלּמּוד ּדְ ַתּקָ ּכְ

ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹר" "ַוּיַ
א ן עֹוָלם ַהּבָ ה ִלְהיֹות ּבֶ ְזּכֶ ְלַבד ּתִ ַדּקֹות ְספּורֹות ּבִ ּבְ
ַרֲחִמים יַח ּבְ ׁשִ ִלימּוד זֹוַהר ָחק ַהּיֹוִמי ָנִביא ֶאת ַהּמָ ּבְ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ בעיה"ק ֵבּ

ַנת תש"ע לפ"ק ּמּוז ְשׁ ּתַ

ית ֵראׁשִ ֵסֶדר ּבְ

ף ַהּיֹוִמי ּדַ

ְמנּוָקד
ִעם

ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש

ית ֵראׁשִ ּבְ

א

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ר  ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון,  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבַ ּכְ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהַחָמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי,  הצה"ק  ַרּבִ עכל"ק )הצה"ק ַרּבִ
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"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 

נחל לכיש 24/8, בית שמש
054-843-6784


