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כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

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

גליון מס'
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המערכת (בהמשכים)

פרנסה ,וצערן של הרבה משפחות מישראל הקרובים והרחוקים ,אין די
באר ,השי"ת ירחם .וכדאי לעיין ברמב"ם ה' מלכים פ"ב הלכה ו' האיך
צריך אפי' מלך ישראל להתנהג וכ' שם בקדושת לשונו ,ויחוס על כבוד
קטן שבקטנים עיי"ש ,ועיין עוד ברמב"ם סו"פ כ"ד ה' סנהדרין וריש
פכ"ה שם .מבקשים אנחנו בכל לשון של בקשה ,נא ונא לא יתגבר עכשיו
מידת הנצחון הרצון לראות עצמו מוצדק ומודים דרבנן היינו שבחייהו,
ומצאנו בגדולים וקדושים שחזקו בהן ,ואמרו דברים שאמרתי אליכם
טעות היתה.
מקווים אנחנו להשי"ת שיתקיים עכשיו הפסוק את והב בסופה
וכדרשת חז"ל ששני ת"ח המנגחים זא"ז בהלכה אינם זזים
משם עד שנעשו אוהבים זל"ז ,והאדמו"ר הנ"ל זכות אבותיו הק' יעמוד
לו שיתקן ברבים את אשר עיוות כי היכי דמי תשובה באותו מקום
ובאותו זמן ויחזור בו מדבריו ,וגדולה תשובה ועי"ז יתקדש ש"ש ויקויים
בו הפסוק אשר נשיא יחטא ודרשו רז"ל ובפירוש"י עה"ת שם ,אשרי
הדור שהנשיא נותן לב להביא כפרה על שגגתו ק"ו שמתחרט על
זדונותיו עכ"ל רש"י ז"ל.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

קצת ביאור מה הוא הגורם והסיבה למצב הזה

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

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

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 4

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3



יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

המערכות על תיקון הכשרות

סיבה א' ,אמרו ז"ל בא לכלל כעס בא לכלל טעות ודבר זה אף בגדולים
מאד נאמר ,ואף שלא אמרו בא לכלל כעס בא לכלל עון ח"ו,
רק לכלל טעות היינו שנתעלמה הלכה מ"מ בדור השפל הזה גם זה
יכול להיות.
ב .כי האדמו"ר הזה מקורבים ויועציו הם נערים ואנשי דלא מעלי וכבר
איתא בספר מסילת ישרים בפרק כ"ג בסופו וזל"ק עוד ממפסידי
הענוה הוא ההתחברות או ההשתמש בני אדם חנפים אשר לגנוב לבו
בחנפותם ,למען ייטב להם ,ישבחוהו וירוממוהו .בהגדיל מה שיש בו מן
המעלות עד התכלית ,ובהוסיף עליו מה שאין בו כלל .ולפעמים שמה
שיש בו הוא ההפך ממה שמשבחין אותו .והנה סוף סוף דעת האדם קלה,
וטבעו חלש ומתפתה בנקל ,כ"ש בדבר שאיליו הוא נוטה בטבע ע"כ
בשמעו את הדברים האלה יוצאים מפי שהוא מאמין לו יכנסו בו כארס
ועכס ,ונמצא נופל ברשת בגאוה ונשבר .הרי לנו )מ"ב י"ב( יואש אשר
הטיב לעשות כל ימי הורהו יהודע הכהן רבו.

עמ' 2

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי
ספר השמחה בהלכה
וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר
בו יבואר איך לעשות שמחת
זלה"ה ,ודבריהם הקדושים חוצבים
נשואין על פי התורה
להבות אש ,מלהיבים נפש האדם
לעבודת הבורא .דברים העומדים
ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים
בהם ,ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל
ממשמשים בהן ויזכרו לשמור
ולקייםהיות והנסיונות בשמחת נשואין
עצומים מאוד ,על כן צטטטנו קצת
מאמרי חכמינו זכרונם לברכה ,הן
בענין חומר העונש המכשיל את הרבים
כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה
כהלכה ,שאין מספיקין בידו לעשות
תשובה ,וגדול המחטיאו יותר מן
ההורגו וכו' ,והמנהג הזה לילך אנשים
ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של
עכו"ם ,ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא
תלכו ,והוא נקרא מומר לדבר אחד
וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים
הגונים וזוכה להקביל פני השכינה-.
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק
אזהרה נוראה לדורנו
צניעות
בספר הזה קיבצתי פסקי גאוני ורוזני
צניעות ישראל
ארץ מדור הישן ומדורנו ,שכל אשה
תהדר ותתאמץ לילך לאשה הרופאת
נשים ולא לאיש כדי להינצל מאיסורי
העולמי
11
המתרחשים יום
הזוהרמכשולות
מפעל ושאר
קטלוג הספרים של יחוד
יום - .מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק
על שו"ע או"ח ויו"ד מרבי חיים יוסף
ספר מחזיק ברכה
דוד אזולאי זצ"ל ,בליוורנו יע"א ,שנת
ישכן לבטח עליו לפ"ק.
על הארבעה שלחן ערוך מאת הרב
ספר ברכי יוסף
הכולל הגאון חסידא ופרישא רבי חיים
יוסף דוד אזולאי זצ"ל ,בליוורנו יע"א,
ואח"כ בירושלים עיה"ק
על שלחן ערוך מאת רבי דוד פארדו
ספר אפי זוטרי
זצ"ל ,ויניציאה שנת תודה וקול זמרה
ליצירה לפ"ק
חלק שני מספר מחנה לוי ,הקטן צבי
ספר לחמי תורה
הירש הלוי איש הורויץ מפראנקפוט
דמיין ,נדפס בק"ק אפענבאך שנת
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יובל שנים של פעילות המערכה

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

א את פרושי משקוצי נבילות וטריפות הרי את שלי,
וא לאו הרי את של נבוכדנאצר וחביריו
כל השני היה לנגד עיני כל בני ישראל ציווי התורה של
"ואנשי קודש תהיו לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו",
וכמבואר ברש"י ש :א את פרושי משקוצי נבילות
וטריפות הרי את שלי ,וא לאו הרי את של נבוכדנאצר
וחביריו .והפסוק "והבדלת בי הטמא ובי והטהור" הי' נר
לישראל בכל מושבות.
יהודי חרדי לא העיז להכני לביתו או להשתמש
בתוצרתו של קל דעת
לא הי' בכלל מושג כזה לאכול מהכשרי מכל הבא ליד ,וכל
המושג של הכשרי היו לו פני אחרות ממה שאנו רגילי
לו בימינו .לא ניתנו הכשרי למחללי שבתות או שאר
עוברי על דת בתואנה שהמוצרי נבדקו וחסל .יהודי חרדי
לא העיז להכניס לביתו או להשתמש בתוצרתו של קל דעת,
והנאמנות לבעלי או מפיצי ניתנה רק לידועי כיראי ה'
מאוד ,ומדקדקי בקלה כבחמורה ,ונתקיי מאמר חז"ל
)פסחי נ (:ששמואל ראה עול הפו עליוני למטה,
אדמורי" ורבני הגדולי מוטלי בשאול תחתיות של
נתינת הכשרי ,לא למאכלי קלי כגו צוקר או קאווי רק
ה מוכני עבור בצע כס להתיר אפילו נבילות וטריפות
חלב וד .וכהיו אי מ הצור לעלות לשמי לראות מה
שראה שמואל ,יכולי לראות את האמת לאמיתו אפילו מי
שרק מי שעיני בשר לו ,שלא נטמא נפשו באכילת בשר
נבילות וטריפות ,שבמקו להאכיל לכלבי ,נותני את זה
ליהודי יראי ושלמי שומרי תורה ומצוות ,שמדקדקי
על קוצו של יוד ,ובכא נופלי לידיה של מכשירי אלו.
כשרוצה לאכול מהכשירו יפיק לו התירו הלא יש על
זה הכשר?
והיו הרבה אנשי בעוה"ר מפוטמי כל כ שאפילו א
הרבני המכשירי לבד יודו ויאמרו נתתי לפניכ יותר
משלשי שנה נבילות וטריפות חלב וד ,רק שלא גלינו לכ
האמת לאמיתו ,ומהיו והלאה נית לכ לאכול ו"יאכלו
ענווי וישבעו" ,לא יועיל להפסיק האוכל מאכילתו ,כי הוא
כבר מפוט כל כ ולא איכפת לו כלל מה שהוא אוכל ,רק
שהאוכל הוא טוב ויש לו הכשר ,די לו בזה ,ולא איכפת לו
אפילו מי הוא הבעל מכשיר .א בעל מכשיר ירצה ללוות
ממנו ממו לא יאמי לו אפילו על סכו קט ,וכשרוצה לאכול
מהכשירו יספיק לו התירו הלא יש על זה הכשר?
המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

בתריין! לנו יש יותר שכל ממך ,מה איכפת לך מה שהם
עושים ,זה לא הפרנסה שלך ,ואם הדבר הזה יתגלה
לאזני בעל בית השחיטה הפסדתה את הפרנסה שלך על
המקום ,כך זה הולך בכל המקומות[.
עוד דבר נחוץ אני מבקש מאחינו בני ישראל ,כי היות
ואנו השוחטים אינם יכולים לשנות כלום ,כי לא הרבנים
ולא הראשי משגיחים ולא המכשירים יהיו מוכנים לתקן
את כשרות השחיטה ,מפני טעמים הכמוסים כסף
מנלן??? וידוע שכסף מטהר ממזירים!!! ובפרט שזה נוגע
גם כן לכבוד ,שיאמרו עליו שהאכיל טריפות לעם ישראל
וכו'.
על כן אכתוב כמה עצות איך לתקן הענין הנורא הזה:
א .שיעשו "מכון למחקר עניני כשרות השחיטה,
בדיקת הסכין ,ובדיקת פנים וחוץ" .ויבררו כמה שוחטים
יש באותו שחיטה? כמה בודקי פנים? כמה בודקי חוץ?
כמה אחוז מכשירים? ותראו כבר ההפרש בהכשרות בין
מקום למקום ותפרסמו כל זה לעיני כל העולם] ,תדעו
שהשוחטים רוצים ומחכים לתיקונים ,אבל אנחנו כעת
כמו בתוך מחנה אושביץ] ,לאגער[ ,ואי אפשר לנו
לעשות כלום ,וכמו בגרמניה שהידים של היהודים היו
אסורות .וגרמני אחד ניהל אלפים אנשים ,ולא יכלו
לעשות כלום ,כמו כן ידינו אסורות בידי הסמ"ך מ"ם
רח"ל] ,כמו שכתוב )שמות ו' ה( "וגם אני שמעתי את נאקת
בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ,ואזכור את
בריתי[ ,ורק כוח גדול ומסירת נפש מאחינו בני ישראל
יוכל בע"ה להציל אותנו מתוך הלחץ והדחק הזה[.
]זכור תזכור!!! כל אחד מאחינו בני ישראל יש לו את
האחריות הנורא הזה ,על כל יהודי ויהודי שאוכל בשר
שאינו כשר .בעולם הבא יקחו את כלנו יחד למשפט,
וכלנו נאמר ביחד "אבל אשמים אנחנו על אחינו"[.
ב .שיעשו "מכון ללימוד בדיקת הסכין" .וכשידעו קצת
מענין בדיקת הסכין תחפשו מומחים יראים ושלימים,
]ובעזרת השם יתברך אני ועוד כמה מחבירי מוכנים
לעזור לכם בלי שידעו מי אני ,ויש עוד כמה שוחטים
שמוכנים לתקן השחיטה שירדה אלף מעלות אחורנית[,
ותחקרו הרבה בענין הנ"ל ,והבא לטהר מסייעין אותו.
ג .תתחילו לעשות שחיטות קטנות שיהיה שחיטה
מתונה מאוד ושכל אחד יוכל לבוא ולבדוק הסכין לפני
השחיטה] ,ושוחט שאינו מראה הסכין שלו ,תדעו שהוא
מן המאכילי טריפות הידועים[ ,ואפילו שזה יעלה יותר
כסף ,הכל כדאי ,כי זכור תזכור!!! אם הבשר אינו כשר
המשך בעלון הבא
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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.

להשיג הקדושות עליונות על נכון וכו' ע"ש .הרי לך
משנת חסידים שנשנית בבית מדרשו של הנועם אלימלך
והחוזה מלובלין זיע"א אשר מימיהם אנו שותים
ומפיהם אנו חיים ע"כ .וכ"ז אפי' לשיטתם דבאונגארען
היו מנקרים כך ,אבל כיון שהם נמנים על עדת תלמידי
החוזה מלובלין היו צריכים ל חוש לחומרא ,ולבסוף הם
כותבים "יאכלו ענוים וישבעו" ,ואם יש עוד חסידים
שהיו מחמירים על עצמם כדרך חסידים באו אלו
ומאכילים אותם ,ואפשר שהכריעו שחסידות גדולה
מענוה כר"פ ב"י נגד ריב"ל ,וממילא התירו את זה רק
לענוים ולא לחסידים ,והחסיד יחמיר על עצמו ,הגם
שחסידים כמונו הבינו מהל' הזה שכשר לכל הדעות,
כידוע היום שישנם חסידי עמי הארץ ,אבל הגם שעמי
הארץ אנו ,אבל באכילה רוצים להיות חסידים ובדבר
של צער כל הרוצה לעשות עצמו חסיד הרשות בידו,
ואיך הכשילו אותנו לאכול הניקור של אונגארין.
בבגדי חסידים החמירו ללבוש כל השמונה בגדים לא
די בלאנגע קאפטען ודרייפערטעל רעקעל שהי' נהוג
באונגארין ,כך מתדמים כקוף לבני אדם ללבוש כל
הלבושים השטריימיל והבעקיטשעס והווייסע זאקען,
והאם לא נאה לבני הווייסע זאקען להחמיר גם באכילה
כמו אותם שאליהם מתדמים ,אתמהה.
ונחזור לראשונות ,הלא המדובר כאן מאיסור חלב
ממש ,ומאי סידור בשחיטה ובדיקות ,וכולם שותקים
ומפחדים ,מצד א' קוראים עצמם בשם קנאים ,אבל כל
הקנאות היא על חשבון הציונים לתקן הציונים ,ולמה
לא ,הלא מן הציונים לא יגיע שום נזק כי הציונים
מעולם לא הזיקו ולא עשו טרור לרבנים שדברו כנגדם,
ובפרט מן הקנאים דזמנינו במקום ללחום עם הציונות
הם לוחמים ועושים מחלוקת ומפרידים ועושים פירוד
לבבות במחנה שומרי תורה ומצות ופיזור לצדיקים וכו',
ומי מרויח מזה רק הציונים ,והם מאחלים לעצמם
לוחמים כאלו ,כי מוסיפים להם כח עוד ,ובפרט שעי"ז
מזניחים הכל ,כי כנראה לדעתם הם עוסקים במצוה
ופטור מן המצוה ,ושמעתי מכמה שהיו מן העוזרים
בכשרות ובפרשת חלב ,שאמרו יעצט דארף מען אלעס
אפלאזען און לוחם זיין מיט דעם ציונות וואס איז
נאר ◌ַא איסור
חלב איז ◌ָ
כפירה )געמיינט די בעלזער( און ◌ֵ ◌ֶ
כריתות ,וכך עשו .והנה נזכרתי מעשה מהגר"א שבא
פעם לביהמ"ד ושמע שבחורים מדברים מהבעל דבר
זאגט רעד
איך צריכים ללחום כנגדו ,ואמר דער בע"ד ◌ָ
נאר לערנט נישט עכ"ל ,כי הלא
רעד אפי' פון מיר ◌ָ
התוה"ק היא החרב נגד הבע"ד ומה לו אם מדברים איך
צריכים ללחום נגדו אם אין במה ללחם ,וככה אומר
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

כדת של תורה

)פרשת החלב(
הספר הזה נכתב על פי העתקה מדוייקת ]מהטעיפ[
קאסטא בפרשת מלחמת החלב
שומעים ורואים איך שהרבנים המכשירים אינם יודעים
בין ימינם לשמאלם בענין ניקור ,מתורגם מלשון אידיש
ללשון הקודש ,אסיפה דחופה בהתאחדות ד' פרשת
בראשית תשמ"ג לפ"ק
בענין ניקור החלב
הטעיפס האלו נפוצים בכל העולם
...מאז נתייסדה ההתאחדות ...ברצוני לפתוח ולאחל
בברכת ברוכים הבאים בשם ה' ,ב"ה הופיע כאן ציבור
מכובד ,כל הרבנים הגיעו ,ואני מקוה שנצליח
בסייעתא דשמיא ,אנו זקוקים לסיעתא דשמיא ,ה'
עמו מלמד שהלכה כמותו ,אנו הולכים לעסוק
בנושאים חשובים מאוד ,ובודאי שנזכה לסייעתא
דשמיא ונזכה שהמאסיפה זו יצאו דברים מתוקנים,
אני רוצה וכו'.
היושב ראש ,הרב מטארטיקוב (1 :אני רוצה לספר
לכם ,שמאז התייסדות התאחדות הרבנים עוד לא
היתה לנו ישיבה כה חמורה וכואבת כפי שיש לנו
היום .מאז התייסדות ההתאחדות עוד לא קיימנו דיון
כל כך חשוב וחיוני כפי שמתקיים היום בדברים
העומדים ברומו של עולם ,השערוריה הזו היא
חמורה ונוראה ,והתאספנו כאן היום בכדי לחשוב
ולתכנן מה לעשות.
ברצוני רק להגיד לכם ,מאחר ורבה של
מאנטיוועדעא ,הרב לייטנער ,עסק הרבה לאחרונה
בענינים אלו ,והוא מכיר היטב את הבעיה מקרוב ,לכן
ברצוני למסור לו את רשות הדיבור על מנת שהוא
ימסור דין וחשבון מפורט .אני רק רוצה להבהיר כאן
שלאחר כל דיון קמים והולכים ואין מגיעים לסיכום
של ממש ,לכן אני מבקש שכולם ידברו בקיצור.
למעשה יש לטפל בשני נושאים.
 .1את הנושא בכללות ,האם אנו מחליטים להשאר
במנהגים הישנים שלנו או שאנו עורכים שינויים.
 .2יש לטפל בפרטיות ,הכוונה בפרטיות חייבים לדון
על כך שבאף אטליז לא התקיימה השגחה ,ולעולם
היו צריכים לפרסם קול קורא חריף ביותר בענין.

4

עצות לתיקון הכשרות
ועוד
הסדר הי' בלהבות פלאים כל פסוק אשר אמר בקול הי' מתרגם
אותו בלשונו אשר לא נודע לנו ,ורק איזהו דברי זוהר ומדרשים
אשר אזכיר בתוכם שמענו ,התפלל בהתלהבות בקולות וברקים
לערך ב' או ג' שעות ואח"כ בא לביתו וטעם רק תפוחי ארץ ביצים
ופירות וכיוצא בלא בשר ומצה ,ולא הי' זמן לשמוע ולדרוש ממנו,
כ"א בחוה"מ וביו"ט דרשתי ממנו על מהותם ומהות תורתם ,וא"ל
כי הוא משולח ובא בטעם כמוס ע"פ מצות הראשים ,כאשר אביו
הוא ג"כ ראש הב"ד ,וביניהם הם במספר לערך צ"ו אלפים ב"י
תחת דגלם ,וסדר הזה עם שרי עשרה שרי חמישים שרי מאות שרי
אלפים והם מקיימין המעשרות ,וכל בי עשרה ביכלתם להחזיק
פרנסת מנהל ת"ח היושב עה"ת ועבודה ומלמד עמהם בשבתות
ומועדים בקביעות עתים לתו' לפי יכלתם ,ראש הנשיאים הוא
מקובל ובעל רוה"ק והוא מנהיג הדור ע"פ הוא נעשה כ"ד ,צדיק
מושל ביראת אלקים ולא לבד לשפוט את עדתם כ"א כמו שכ'
אצל בני יששכר יודעי בינה לעתים מה יעשו ישראל בכל הגולה,
ואצלו ס' בשם האבי"ב (ר"ת אחינו בני ישראל בגולה).

הסוד הגדול
והנה מה שדיבר בסוד עם מנו"ח זצ"ל לא אדע ,ורק אשר שמעתי
וראיתי ממנו אני כותב כי שקר שנאתי ,והנה האיש הזה דברתי
עמו בד"ת ביו"ט והוא רצה רק בלימוד הפייט של ר"א הקליר ,ובו
דרש ע"ד האמת וכו' עם עמקות אשר ל"ה מוחי סובל ,בשרשי
הגלגולים ,ועד"ז גילה לי הנשמות של דורינו ,ואמר כי הראשונים
מן לועזים בלע"ז המה באו בגלגול מן דור של כת ש"ץ ימ"ש,
כאשר נכשלו עם חצונים ובאו לחיצונים.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
הישיבה מנייטרא ב"ה

ד' לס' מה טובו אהליך יעקב תשל"ד לפ"ק.
היום קבלתי המדריך השני והנני שולח רצוף ש'ק על סך  4$ויהי נועם
ה' עליכם להרבות קדושה וטהרה בישראל בפרט בדברים הנוגעים אל
אכילת האדם שהוא יסוד קדושת האדם כמבואר בסה"ק וכל עמל האדם
לפיהו.
וזכות זיכוי הרבים יעמוד לכם ולכל העוסקים בה באמונה כעתירת
דו"ש באהבה.
ה"ק שלו' משה הלוי אונגאר
הישיבה מנייטרא ,ראש ישיבה
המשך בעלון הבא
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