
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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מובא בספר שמחת הרגל על מגילת רות, כי מלך ספרד אחד קרא לחכמי 
נסך,  יין  לשתות  או  חזיר  לאכול  או  משלש,  אחד  עליהם  וגזר  ישראל 
ובחרו לשתות יין נסך, באומרם שהוא רק איסור דרבנן. וישתו וישכרו 
עמו ואח"כ הביא לפניהם מאכלות אסורות ויאכלו וישבעו מאוד. ואח"כ 
הציע לפניהם מטות זהב וכסף והביא להם זונות והזנו אותם בשכרותם. 
עשו  אשר  הנבלה  כל  את  ראו  אז  מעליהם  יינם  פג  כאשר  בבוקר  ויהי 
ובשלשתם לקו ומתו באותו שנה במיתה משונה ר"ל. )ועי' אבות דר"נ פ' ט"ז אות 

ב' מעשה דר"ע וכו'(. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש | פרשת וישב | כא כסלו

1

המשך בעלון הבא

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

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

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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נחל לכיש 24/8, בית שמש
054-843-6784

קונו"
"הראנו בבנינו שמחנו בת

ֵסֶפר זֹוַהר ּתֹוָרה
דֹול ְוִנְפָלא הּוא ִלּקּוט ּגָ

ל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ִמּכָ
ה  ה ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ ְייִכים ְלָכל ּפָ ֲאָמִרים ַהׁשַ ל ַהּמַ ּכָ

ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ּבְ
י ַהזֹוַהר,  סּוִקים ִעם ִמְדְרׁשֵ ה ּוְלָהִבין ַהּפְ ָרׁשָ ל ֶאָחד ִלְלמֹוד ַהּפָ ָכְך יּוַכל ּכָ ּבְ

דֹוׁש,  ֻיָחד ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ הּוא ְזַמן ַהּמְ ת קֹוֶדׁש ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְפָרט ּבְ ּבִ
ה ִעם ְמִתיקּות ַהזֹוַהר,  ָרׁשָ ּיֹום ִיְלַמד ַהּפָ ּקֹות ּבַ -7 ּדַ ּוִבְזַמן ָקַצר ּכְ

 

ּיֹום ִיְלַמד ִסְפָרא ּדְצִניעּוָתא ּקֹות ּבַ - 2 ּדַ ּוּבְ

ים” ְקִריָאה ְלַבד ֵיׁש ּבֹו ּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ִנּסִ “ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֲאִפילּו ּבִ

 

ף קעח:( הֹות הרמ”ז ּדַ )ַהּגָ

ת נַֹח ָרׁשַ ּפָ
ֶמׁש תובב”א ית ׁשֶ ָיָצא ָלאֹור ע”י ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, עיה”ק ּבֵ

יַח “- )771( תשע”א לפ”ק יַאת ָמׁשִ ַנת “ ּבִ חֹוֶדׁש ִניָסן ׁשְ



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
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הכתוב ובירושלמי השוה א', הלכה דפאה א' בפרק
מצוה שבחמורות, חמורה למצוה שבקלות קלה מצוה
ומאי  קמ"ב: ובחולין וכו'. הקן שילוח שבקלות קלה 

עה"ת וברש"י כאיסר , שהיא קלה ז')מצוה כ"ב – (דברים

ושם, יעו"ש. כיס, חסרון  בה שאין קלה מצוה אם
ובמצות בעקביו. דש  שאדם הקלות המצות עקב,
כיס, חסרון בה שאין זה  בגדר ג"כ היא אולי שחיטה
בקל  יותר ואדרבה לשחוט, לי מה לנחור לי  דמה
ועי ' שחוט, בשר לאכול  שקאי  או  מלנחור  לשחוט
על  גזרו אמרו ולא הבשר , על גזרו שם  ביבמות
על  באו  שבעקיפין ואולי לשחוט , שלא השחיטה,
שחוט, בשר  לאכול שאסור היתה  שהגזירה ישראל

לשחוט שאסור ממקוםולא  שחוט בשר  להביא יכולין היו (שאז

היהאחר ) הגזירה  הפרסיים בימי שם גם ואולי .
שהב  ובעלילה ולכך בעקיפין  וכדומה, טוב לא שר

השחיטה. ולא הבשר, אכילת אסרו 

וכו',ובאבות כבחמורה קלה  במצוה זהיר  והוי פ "ב 
קלה שהיא שיחשב במצוה ליזהר שצריך ז"ל ובר"מ 
לך  שהתבאר כמצוה לה "ק, ולמידת הרגל, כשמחת
ושחיטת וציצית, כמילת גדולה, שהיא חומרתה
מצוה כל לך אין  מ"ד. ובמנחות יעו"ש. וכו', הפסח
לציצית שקרי הרי ציצית. ממצות ולמד צא וכו', קלה
ז"ל  וברש"י החמורות. בין חושבה והר "מ קלה. מצוה
ליישב  שבא  ונראה בעלמא. עשה קלה מצוה ציצית
כנגד  ציצית מצות שקולה מ"ג: לעיל  אמרינן שהרי
עשה קלה כאן שהכוונה  לפרש דקדק לכך  המצות. כל 
הגזירה בשעת אבל פט"ז דשבת ובתוספתא בעלמא.
וכו'. עליה נפשו נותן  אדם שבקלות קלה מצוה אפי '
תלוי , קלה וגדר המושג ובאמת להעיר, רק  באתי  ולא
הוצאות שא"צ אותה, לקיים שקלה הכוונה דלפעמים
המצוה עצם על קאי ולפעמים טירחא, או הרבה
התורה יסודי בהלכות ז"ל  הר "מ קלה, או חמורה
כולן. המצות כל  בזה כלל המצות מן מצוה או שכתב 

ואכמ"ל . זה, בכל להעיר רק אלא באתי  ולא

לחוליןיא. אליעזר דמשק  ל"ח :)ובספר  וכי (דף בא"ד

המשך בעלון הבא
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טובים. חברו חברו המקובל האלוקי 
צבי הירש  שר התורה רבינו

זי"ע בעמח"ס עטרת צבי  מזידוטשוב
על כל הזוהר ועוד. ונלוה אליו, 

צבי  הוספות מהרצ"א מהגהצה"ק רבי
בעמח"ס בני  אלימלך זי"ע מדינוב

ר. לובלין שנת תרע"ב לפ"קיששכ

הוא ביאור מאמר רז"ל ע"ד הנסתר 
להרח"ו זלה"ה

ים ויטלאגרת ר' חי

סגולות וקמיעות על כל צרה שלא 
תבוא, מאת הצדיקים הקדמונים 

המפורסמים בעולם. רפואות מועילות 
להרבה מחלות וכו', מאת הגה"צ 
המקובל ר' יהודה יודל ראזנבערג 

זצ"ל מח"ס ידות נדרים, ילקוט אליהו, 
מקוה יהודה, פירוש הזוהר הקדוש על 

התורה.

רפאל המלאך

סגולה גדולה שאף מי שאין זוכה 
ללמוד בו רק שהוא בביתו גנוז אצל 

כספו וזהבו בודאי ינצל מן שריפה ומן 
שוד ושבר. ירושלים עיה"ק

רזיאל המלאך

סיפורים נפלאים מהזוהר הקדוש אין ליכט פון תורה נפלאות הזוהר 
חלק א

אסף אמרות מדברות משלים ופתגמים 
מספר הזהר והנלוים עליו: הבהיר, 

מדרש הנעלם, רעיא מהימנא, ותקוני 
הזהר, מוארים על ידי השואות 

בתלמוד בבלי, ירושלמי ומדרשים, 
ועל פי נוסחאות ובאורים מספרים 

 ים עם הערות והוספות נפכיםשונ
סט.  מאת חיים שמעון נייהויזען
לאויס, מא, ה' תרפ"ט

זהרי זהר ספר

מאת רבינו הקדוש והטהור שר 
רבי משה חיים  התורה המקובל האלקי

נערך ונסדר בסייעתא  לוצאטו זי"ע.
ה מרדכי שריקי ס"ט דשמייא ע"י ע"

מכון רמח"ל עיה"ק ירושלים אייר 
תשס"ג

קל"ח פתחי חכמה כללות האילן

מאת רבינו הקדוש והטהור שר 
רבי משה חיים  התורה המקובל האלקי

לוצאטו זי"ע

מאמר הגאולה

אור גדול על אישיותו ושורש נשמתו 
של רבינו הקדוש הרמח"ל זי"ע

אור הגנוז להרמח"ל

מאת רבינו הקדוש והטהור שר 
ים התורה המקובל האלקי רבי משה חי

לוצאטו זי"ע.

עניני ראש השנה ויום הכיפורים 
לרמח"ל

19קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

50יובל שנים של פעילות המערכה



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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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בירור יצטרכו וישראל  רב, הערב של  הגלות  ישאר
השם יחוד אין קיימים , רב שערב  זמן שכל  מהם, מוחלט

בתורהשלם שכתוב כמו  טז), יז, על (שמות יד  כּ י ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ"ויּ אמר
של  תולדה והם  דר" מדּ ר  בּ עמלק ליהוה מלחמה  י ּה  ◌ֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵכּ ס 
ז"ל  האר"י ובכתבי  הקדוש בזוהר  שמבואר כמו עמלק ,

פעמים , חלקי )עשרות  י"ח  והמסתע רב הערב ספרי ומשה,(ראה
את להשלים יגמור הוא לבררם דור בכל שחוזר רבנו
אז ורק  האחרון, בדור  מהם הקדושים  ישראל של  הבירור 

המשיח יהיה יבוא לישראל והשפע שלם , ה ' יחוד ויהיה ,
המקדש  כשבית המלך  שלמה בזמן  שהיה כמו בשלימות

זה ועל קיים, מקליפתהיה  עצמו להפריד  יהודי כל  צריך
האחרון לרגע לחכות ולא רב שאינו,הערב  מי כל כי

שותף ממילא  נעשה רב הערב  נגד  במלחמה  בפועל עוסק
שלא לו ומוטב  שיהיה , מי ויהיה רב הערב לקליפת

פיסקא!נברא ב ' פרק  זצ"ל משקלוב  הלל רבי הגר "א מתלמידי התור  (קול

(820825 הזוהר " "אור  באריכות ראה להימחות.ב ' רב הערב וסוף
ידי ועל הבא , ומהעולם  הזה  מהעולם  ויאבדו לגמרי
עמלק במחיית  שותף  להיות זוכה הקדוש הזוהר לימוד 

ושכינתיה קוב"ה למען דליה , וכת רב  זוהרוערב תיקוני (ראה

נג)  ד כא  מלאכי תיקו הנביא  אמר א')וכבר  ׁש לח (ג' ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ"הנני 
לפני  דר וּ פנּ ה האדוֹ ןמלאכי היכלוֹ  אל יבוֹ א וּ פתאם  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מבקׁש  א ּת ם  חפציםאׁש ר אּת ם אׁש ר הבּ רית  וּ מלא הנּ ה ים  ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
צבקוֹ ת", ה ' אמר  וכולםבא  האחרון , הבירור יהיה  ואז ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הדרת פחד מגודל לברוח  איפו ומחילות  מערות יחפשו
ועיניו שחכם  מי כל לכן לכל, גלוי האמת  יהיה  שאז ה',
לביתו זי"ע  הרשב "י את  ויכניס  החיים  בעץ  יאחז בראשו
לטהרה יזכה  כך  כי הקדוש , זוהר וילמד אליו, וידבק

השלימה ולגאולה ה ' ולקרבת אמןאמיתית, ].ברחמים

 לימס א  עיני סתמי  לב אטמי ה  ללע ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאי
 דעיי ולא הרה ְְְִַָֹסד ת

 בראשית פרשת כח.)הקדוש  ואמר.(ד ּפ תח עוֹ ד :ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וכל  הדה ח יּ ת  כּ ל האדמה  מן  אלהים  ה ' ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַויּ צר 

המים . וּ סתימיןע וֹ ף  לבּ א אּט ימין דּ אנּ וּ ן לעלמא ווי ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ידעין ולא דאוֹ רייתא בּ רזי מסּת כּ לין  דּ לא דּ ודּ איעיינין . ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּ א לּ ין ואפילּ וּ  הארץ. עּמ י  אנּ וּ ן ה מים  ועוֹ ף הדה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַח יּ ת 
בּ הוֹ ן  עזר אׁש ּת כח לא חיּ ה נפׁש  ל ׁש כינ ּת א (בגלותא)דּ אנּ וּ ן ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דּ גלת  זמנא  דּ בּ כל עּמ ּה . דּ איהוּ  למ ׁש ה  ולא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ גלוּ תא 
מ נּ ּה . זז  לא  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א 

מן אהים ה' ו יּ צר  ואמר , ּפ תח עוֹ ד ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהקודש:
המים . עוֹ ף כּ ל  ואת הדה חיּ ת כּ ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה
מס ּת כּ לים ׁש א עינים וּ סתוּ מי לב אט וּ מי ׁש הם לעוֹ לם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ י

יוֹ דעים וא  ה ּת וֹ רה וע וֹ ף בּ סוֹ ד וֹ ת הדה  ח יּ ת  ׁש וּ דּ אי . ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
א  ח יּ ה, נפׁש  ׁש הם  בּ א לּ וּ , ואפלּ וּ  הארץ, עּמ י הם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה מים

         
        

    

       
        

 

       


         
       

 

     

        
        
        
       
      

 

    

       
   

        
 

          
        
       
       

  

        
  

       
        
       
       

     

      
        
         

       



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

וז"ל המכתב שכתבתי לו תיכף ומיד:

שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין יצ"ו

ברוקלין נוא יארק

ב"ה, ברוקלין, חודש ניסן תנש"א לפ"ק

שלמא רבא מן שמיא יסגי להאי גברא רבא ויקירא, ידיד נפשי,  
הרה"ג המפורסם, סיני ועוקר הרים, צדיק בדרכיו ותמים במעשיו, 
תורה,  בהרבצת  בהלכה  המצויינים  בשערים  ולתהלה  לשם  נודע 
טהרה וקדושה לעדרים, דולה ומשקה מתורת רבותינו הקדושים, 
אשרי שלו ככה, כעמוד הברזל בל ימוט נגד רוח סערה של החדשות 
בכל הדברים הנוגעים לקדושת ישראל שהן י'סוד ה'יסודות ו'עיקר 
ה'עיקרים לקיומו של עמנו עם קדוש, ה"ה כש"ת מוהר"ר יצחק 
אייזיק אייכנשטיין שליט"א, אבדק"ק קהל עטרת צבי דזידיטשויב-

המשך בעלון הבאקיוויאשד בפארעסט היללס נ.י.

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
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שנזהרים מלפטם אותם פיגולים יעמוד להם בגדלותם שיזכו לרוח טהרה, 
)מס' חולין דף כ"ד ע"ב( חמין שמן שסכתני אמי בילדותי הן  וכדאמר ר' חנינא 
היא  הכרחית  התינוק  רחיצת  דהנה  בס"ד,  ואמרתי  זקנתי.  בעת  לי  עמדו 
למען בריאות גופו כמבואר במשנה ובגמ' )מס' שבת דף קל"ד( גבי מרחיצין את 
הקטן וכו' משא"כ הסיכה בשמן ל"ה רק משום רפואה על המכה, משא"כ 
בבריא אינה הכרחית. וז"ש חמין ושמן וכו׳ שלא רק ששמרה עלי דברים 
החמורים שחיוב ליזהר בהם כענין הרחיצה בחמין, אלא אפי' באותם דברים 
שאינם אסורים בהחלט, והזהירות בהם אינן הכרחיות, כמשל הסיכה בשמן, 
ג"כ היתה נזהרת בי בילדותי, הן עמדו לי בעת זקנתי. ושמעתי בשם צדיק 
מפורסם אחד בהא דאמרי' )מס' ברכות דף מ"ח ע"א( בוצין בוצין מקטפי' ידיע, 
)ועיי' מס׳ ע"ז דף ל"ה ע"ב לענין גבינת עכו"ם שאסורה מחמת  שהוא מל' קטף, פי' שרף 
שמעמידין אותה בשרף של ערלה, עיי"ש( וכלשון הגמ' שם קטפא רגיזא, וז"ש בוצין 

בוצין, שגידולין אלו יש להכיר מהקטף והשרף שהאכילו אותם בילדותם. 
ודפח"ח, וע"כ ידי תיכון עמו, ולפעלא טבא אמינא יישר כחו, כי בקיבוץ זה 
עשה פעלים לתורה, לזכות את הרבים. ואני תפלה שחפץ ה' בידו יצליח, 
וזכות הרבים תלוי׳ בו. ובודאי כי מצוה גדולה להטפל לעושי מצוה לסייע 
בידו בכל מה דאפשר, ובזכות זה נזכה במהרה לקיבוץ הנפוצות וזריחת אור 

לישרים בב"א.
 עש"ק לס' להבדיל בין הטמא ובין הטהור
 י"ב למטמוני"ם תשל"ז לפ"ק
הרב אברהם מאיר איזראעל אבד"ק הוניאד

ממשיך : מסיגעט שיידעוהרב כדי  אך מסכים , אני 1
רוצים  שהם  מה  שרוצים אנשים עם  עסק כאן לנו  שיש
אני לכם, אוצר אני  לעשות, מה  לדעת עלינו הרי אז 
ראינו עשו, היום עד  גם  הרי  פאפאע , של לרבה  אומר
לעשות? החלו לא הם והאם המנקרים  כל את שזימננו 
שונים, ממקומות המגיעים אנשים הרבה  באמת ישנם 
ומהונגריה מפולין ומליטה מגליציה לכאן הגיעו
לעשות כבר התחלנו זאת בכל נוספים , וממקומות 
תשמעו לי, כותב מקאשוי שהרב במכתב זה  היה  בענין,
המכתב, את  לי יש אישית , לי כותב הוא  לכם, אגיד  אני
רק היה כולם את שכינסנו  אז, שהיתה האסיפה  שכל
להמשיך  שיוכלו בכדי הענין, כל  על לחפות כדי 

דבריו(ולמכור בתוך שהתכנסו)נכנסים רבנים כאן יושבים  .
מה וחשבו ישבו המנקרים, כל עם  אז ישבו אז, גם
שייך  לא  צריכים, היו לא הזו האסיפה  וכל  לעשות,
 לכם  ואומר בואו   לדעת  הרי  צריך כך להגיד כלל 
היתה אסיפה  שאותה  שכמו שהרבנים, מקוה אני
חייב  אני וגם לתקן, בכדי אז התכנסו לש "ש, ערוכה
של  הרב לי  כותב הוא כותב, שהוא מה  תראו לציין
יותר שמו, חתום  כאן  אלי ישירות במכתב קאשוי
בנסיוני המכשולות  במציאות יש כאן שכתוב ממה 
ואיום, נורא  המצב שעברו שנים ג ' במשך לתקנו, שניסו
ואף הרעיון מבהיל והענין לי, זאת כותב הוא
שהוא אלי כותב הוא   חלום  כחולם נראה  כשלעצמי 
באיסור נכשלים ישראל מבני  ורבבות  אלפים   חולם 
וכשנעשה לתקן, מבקש ואין דורש  ואין הנורא , חלב
להשתיק איך  להתאסף , ממהרים  בעיר, רעש איזה 
הולכים  עם והמון וישבעו, ענוים יאכלו כי ולהודיע ,
קץ שאין הבל של בטענות ובוז לעג בדברי לדרכם

רוח. לדברי
כששומעים  שזימננו , שהאסיפה פשוט, כותב הוא 
על  זאת ומפרסמים  אנשים  שם  מכנסים משהו , שקורה 
להגיד  רוצה  נאי לי, תשמעו  לי  זאת כותב הוא  ידם

יכולים. לי  תשמעו הדברים(לכם בתוך .)נכנסים
פאפא: של הרב1רבה  אם כלל כאן לדון צורך אין

לא. או צודק מקאשוי
סיגעט: של שוב !(1רבה  קולו אם )מתגבר דן אינני  אני ,

דבר להגיד רוצה  רק אני  לבד , רואה אתה  צודק, הוא
אני לכם, להגיד  רוצה  שאני מה יודעים אתם אחד,
אני המכתב , מכל  ידע  לא  כלל מקאשוי שהרב בטוח,
הוא חטופה בצורה  כזו בצורה  כתוב  המכתב כי  בטוח,
אינו בטוח הוא אך בלום , רפאל  הק' שם חתום באמת 


