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

זוהר הפסוקים
לפרשיות התורה

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
 הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת ר' יעקב

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו לטזכרונות

הכשרות  בתרופות  העוסקים מענינים  רשימה  לארגן הצליחו כך 
שביררו מומחים רבנים  אנשים  של שלם  צוות רבינו עם  אז  עבדו לפסח ,
עד  שנים כמה שנמשך הענין  את לברר הצליחו גם  וכך הדבר, את  היטב

הברורות . התשובות שהגיעו
הרבנים  מגדולי  אחד  עם  נפגש  שרבינו עד העבודה נמשכה כך 
הלך  רבינו מאוד , חולה  אז שהיה וטהור  קדוש וצדיק גאון בדורינו,
לו התיר  רבינו  כי  ברור לפסח התרופות בענין  אותו  שאל  הוא לבקרו ,
בענין קשה לעבוד שחייבים להחלטה הגיע הוא אך התרופות, כל את

בכדי של התרופות  שאלה כאן  קיימת כי  החולים  להמוני  לעזור שיוכלו 
הם  מאוד  חולים  שהם  שלמרות אנשים  הרבה  ישנם וכידוע נפשות . פקוח

נפשות . בפקוח כשמדובר  אפילו  עצמם  על  מחמירים 
מייצרי עם גדולים קשרים  אז  לו  שהיו  גדול לרב  אז  פנה רבינו  ולכן
הכשרים  המוצרים  כל את  רשמו תכנית, לארגן הצליחו  וביחד  התרופות ,
בעניני דהיינו שאלות : בהם שקיימת אלו  את  וכן השנה, ולכל  לפסח 

וכו '. בשר  נסך, יין בחלב, בשר חמץ ,
למלאות  בכדי טופס  על אותם והכינו  התרופות סוגי כל את  רשמו

הטקסט . את  עליהם

בפסח חמצות תרופות

של  רשימה  להדפיס  יצליחו הקרוב הפסח  שלקראת קיוו התארגנו הם 
לנצרכים . לסייע בכך  שיוכלו  בכדי  תרופות , סוגי 1500

את  המייצרות גדולות  חברות  הרבה של תשובות הגיעו  אכן  בינתיים 
דבר לקבוע כלל שייך  לא  כי החרושת , בתי כותבים ובהם התרופות ,
בשום  ניתן לא  ולכן הייצור את  לזמן מזמן ומשנים  מאחר  בענין, ברור 
שכך  שיאמר  מישהו ימצא  אם  וגם בענין, וקובע ודאי דבר  לקבוע  אופן 
של  הגדולים  המייצרים טענו כך נאמן , לא הוא אז הדברים פני  הם  וכך 

התרופות .
לפסח , כשרות  שהינן  תרופות  1500 של רשימה לעשות  במקום ולכן
אמר ולקרוב  לרחוק "שלום  השם  תחת שלם קונטרס  להדפיס נאלצו  הם
בבירור רואים ששם הרבים  המכתבים  מאותן חלק  שבהן  ורפאתיו " ד '
הדברים  התרופות , של  הרשימות  אותן על לסמוך שייך  לא שבכלל

- ועוד זשורנאל , אלגעמיינער המאור , בעתון גם  להלן הודפסו (ראה

.נספחים )
א', חלק השלם המצות אפיית  בספר גם הודפס  הנ "ל החומר 

לכשרות" 13)וב"מדריך היכן(חלק  וקונטרסים  ספרים  בעוד  וכן  ,
ועוד . האנגלית  בספרי כגון התרופות , בנושאי הענינים  כל שהודפסו

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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50יובל שנים של פעילות המערכה

  פרשת „ברים â זו‰ר ‰פסוקים
  
 

ל‚

ה ְמלֹ  תּוב ְמלֹא ַהֶחֶבל. ַמה ּזֶ א ּכָ א ַהֶחֶבל? ֶאּלָ
תּוב  ּכָ בֹודֹו. ְוָהָיה  (ישעיה ו)אֹותֹו ׁשֶ ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

אֹוֵמר, ֶזהּו ְלַהֲחיֹות ְוֶזהּו ְלָהִמית. ְואֹותֹו ֶחֶבל 
ְגַלל ֶזה ָאַחז  ְראּו ַלֲהָמָתה. ּבִ ּנִ אֹוָתם ׁשֶ ָאַחז ּבְ

אֹותֹו חֶ  ָעׂשּו ּבְ ֶ ט ֶחֶבל ַעל ַמה ׁשּ ֶחֶבל, ּוָפׁשַ ֶבל ּבְ
  ַנֲחַלת ה'. 

  

  
  

 

1. עלוני אור הזוהר - )852 עלונים(.
2. עלוני מדריך לכשרות - )354 עלונים(.

3. ספרוני מדריך לכשרות נדפס לפני 40 שנה – )40 עלונים(.
4. עלוני זוהר לתרופה – )200 עלונים(. 

שולחן ערוך היומי
5. עלונים על שולחן ערוך אור החיים, - )2000 עלונים(.

6. עלוני שולחן ערוך יומי - מחולק לחודש כל השלחן ערוך, - 
)354 עלונים(.

7. עלוני שולחן ערוך יומי ל3 חודשים - )90 עלונים(.
8. עלוני הלכות שבת יומי לשנה – )354 עלונים(.

9. עלוני הלכות שבת החודשי - לחודש - ל3 חודשים - )90 
עלונים(.

10. עלוני הלכות פסח ל' יום קודם החג – )30 עלונים(. 
11. עלוני הלכות סוכות ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

12. עלוני הלכות ראש השנה ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
13. עלוני הלכות יום הכפורים ל' יום קודם החג - )30 

עלונים(.
14. עלוני הלכות ימי החנוכה ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

15. עלוני הלכות סוכות וד' מינים. ל' יום קודם החג - )30 
עלונים(.

16. עלוני הלכות פורים ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
17. עלוני זוהר ושלחן ערוך יומי 354 ימים - )354 עלונים(.1. 

עלוני אור הזוהר - )852 עלונים(.
18. עלוני מדריך לכשרות - )354 עלונים(.

19. ספרוני מדריך לכשרות נדפס לפני 40 שנה – )40 עלונים(.
20. עלוני זוהר לתרופה – )200 עלונים(. 

שולחן ערוך היומי
21. עלונים על שולחן ערוך אור החיים, - )2000 עלונים(.

22. עלוני שולחן ערוך יומי - מחולק לחודש כל השלחן ערוך, 
- )354 עלונים(.

23. עלוני שולחן ערוך יומי ל3 חודשים - )90 עלונים(.
24. עלוני הלכות שבת יומי לשנה – )354 עלונים(.

25. עלוני הלכות שבת החודשי - לחודש - ל3 חודשים - )90 
עלונים(.

26. עלוני הלכות פסח ל' יום קודם החג – )30 עלונים(. 
27. עלוני הלכות סוכות ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

28. עלוני הלכות ראש השנה ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
29. עלוני הלכות יום הכפורים ל' יום קודם החג - )30 

עלונים(.
30. עלוני הלכות ימי החנוכה ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

31. עלוני הלכות סוכות וד' מינים. ל' יום קודם החג - )30 
עלונים(.

32. עלוני הלכות פורים ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
33. עלוני זוהר ושלחן ערוך יומי 354 ימים - )354 עלונים(.

34. עלוני הלכות נדה יומי לחודש 30 יום - )30 עלונים(.
35. עלוני הלכות נדה לשנה 354 יום - )354 עלונים(.

זוהר היומי
36. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שנתי בלי תרגום/ עם 

תרגום - )354 עלונים(.
37. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שנתים עם תרגום - 

)708 עלונים(. 

ל ָהֱאלִֹקי  ַהְמֻקּבָ

ַתיָּה י ְיהוָּדה ּפְ   ַרּבִ
א יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

א( ַהְמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיה ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש 
ִלְבָרָכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא - ְמַחֵּבר ֵסֶפר "ֵיין ָהרַֹקח", ְועֹוד

ָמה ַהְקּדָ
ַנת  ׁשְ ְגַדד ּבִ ַבּ ֶבל. - נֹוַלד ּבְ ֵלי ּבָ דֹוֵלי ְמֻקּבְ ה - ִמּגְ ַתּיָ י ְיהּוָדה ּפְ ַרּבִ
ַנת תרס"ה,  ׁשְ ַנת 1942 ּבִ ׁשְ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ תרי"ט – 1859 - ִנְפַטר ּבִ
עּוָריו  ָבר ִמּנְ ָרֵאל. - ּכְ ִרים ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָאה ָהֶעׂשְ ת ַהּמֵ ְתִחּלַ ּבִ

ים. דֹורֹו, ָהַרב יֹוֵסף ַחּיִ ִלים ּבְ דֹול ַהְמֻקּבָ ָלה ֵאֶצל ּגְ ָלַמד ַקּבָ

רּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהזַֹּהר - "ֵיין ָהֹרַקח",  ית ֶלֶחם ְיהּוָדה", ּפֵ ְסָפָריו: "ּבֵ
ֶפׁש",  א" ְוָה"ִאיְדָרא זּוָטא" - "ָמתֹוק ַלּנֶ רּוׁש ַעל ָה"ִאיְדָרא ַרּבָ ּפֵ

ִטים. ּפָ ִמׁשְ א ּדְ אּור ַעל ַסּבָ ּבֵ

ר יֹוַחאי ְזכּותֹו  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ָהָיה: ַהּתַ ה ׁשֶ ב( ַמֲעׂשֶ
ר יֹוַחאי ָחֵפץ  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֲחלֹום -  ּבַ ִנְגָלה  ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן 

ֶפר "ֵיין ָהֹרַקח". ַסת ַהּסֵ ַהְדּפָ ּבְ

ִני  ַהּשֵׁ יֹומֹו  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ה  ַתּיָ ּפְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָעָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
י ַאְבָרָהם ָעֶדס. אֹון ַרּבִ רֹו ָהַרב ַהּגָ א ְלַבּקְ ַלִים, ּבָ ירּוׁשָ ּבִ

ׁשּות:  ִהְתַרּגְ ּבְ אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ָהָראּוי  בֹוד  ּכָ ּבַ לֹו  ִקּבְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
יב לֹו  ֵרִני?" - ֵהׁשִ בֹודֹו ֶאת ַעְצמֹו ָלבֹוא ְלַבּקְ "ַמּדּוַע ִהְטִריַח ּכְ
ָבר?"  אִתי ֵאֶליָך" - "ַמהּו ַהּדָ ָדָבר ָחׁשּוב ְמֹאד ּבָ ָהַרב ָעֶדס: "ּבְ

ה. ַתּיָ ַאל ָהַרב ּפְ ׁשָ

א ְוָהִאיְדָרא זּוָטא ַוֲעַדִין  רּוׁש ַעל ָהִאיְדָרא ַרּבָ ַתב ּפֵ בֹודֹו ּכָ "ּכְ
ה -  ַתּיָ ן" ָעָנה ָהַרב ּפְ ְסּתָ אֹותֹו?" - "ּכֵ לֹא ִהְדּפַ
ָנה.  ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ רּוׁש ִלְפֵני ּכַ י ֶאת ַהּפֵ ַתְבּתִ "ּכָ
י  רּוׁשִ בֹוד ּתֹוָרתֹו ַעל ּפֵ ִין ָידּוַע ְלַמֲעַלת ּכְ ַאְך ִמּנַ
יִתיו ְלׁשּום ָאָדם ֵמעֹו ּלִ ָבר ֶזה לֹא ּגִ י ּדָ ־ֶזה? ּכִ
ְך". י יֹוֵדַע ַעל ּכָ ָלם' ְוַרק ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
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לרבנים תורה  כב דין לט|תביעה

שכינה. גלות סוד היטב תבין ובזה האנשים. בגופות הזה,
שיכלה עד יתברך, מלאכתו זו המקדש , בית שנחרב ומיום
האדם של הקליפות בין שנפלו הנשמות כל ללקוט  מלאכתו

ללקטהבל  שיגמר  ועד רגליו, ועד מראשו בו ונתערבו  יעל 
הרגלים, עד שנפלו אותם ואין אפילו נגלה , המשיח אין

נגאלים  וז"ל ,ישראל פקודי בפרשת בזוהר  אצלינו  כמבואר .
ההוא ביום רגליו ועמדו כתיב כדין ברגלין, רגלין מטו כד

הזיתים . הר  עלעל  אלא אותם , מלקטת השכינה אין ואמנם
לאלהים. עז  תנו בסוד ותפלותיהם, התחתונים  מעשה ידי
הנשמות הוצאות גדר כך  התחתונים, מעשה גדר  וכפי

ההם. גמורה,והנצוצות בתשובה שבים היו ישראל  כל ואלו 
ברגע  משם הנשמות  כל להוציא יתברך  בשכינתו  כח היה
"צור הכתוב  שאמר וכמו כחה, מתישים חטאתינו אבל אחד.
גם  אז משם, מלצאת  הנשמות יכלו וכאשר תשי ", ילדך 
הקליפות, וימותו חיותם, ויסתלק משם, תצא יתברך שכינתו

תכלה  בעשן כלה פסוקוהרשעה סוד  וזה לנצח , המות בלע
ויבולעו  יכלו מות, הנקראות שהקליפות לומר, רוצה  וגו'.
וכל  מתוכם. יתברך  שכינתו  הסתלקות מסבת אחד, ברגע

עכ"ל . כנזכר, ביניהם אשר נשמות נצוצות

שאחראים רבנים אתם  אבל  פרטי , יהודי לכל נאמר  זה כל
נאמר עליכם אומרים, ולא  האמת את ויודעים הציבור  על 

אחינו" על אשמים אנחנו  כל "אבל  על אותכם ויתבעו .
קולות, בקולי ישראל  עם לכל צעקתם שלא  וכזית כזית

מכשול .להסיר 

כב  מאכלותתביעה של הפגם גודל  על  אותו תובע  אני  :
ובבא: בזה אסורות

אכילת ידי  על  באדם מתנוצץ  רח "ל אפיקורסות רוב .1
וטריפות, קדושים)נבילות פרשת משה  .(תורת

הפגם שיתשנה אלא בשוגג, אפילו פוגם אסורות מאכלות .2
ונטמאת נפשו תטמטם ובשוגג שקץ, נפשו תעשה דבמזיד

שמיני) פרשת הקדוש  החיים  .(אור 

הרי  וטריפות  נבילות משקוצי ופרושים קדושים אתם 3.אם
שלי  אינכם לאו ואם שלי , ל')אתם משפטים .(רש "י

יצאו  שמזה אסורות כמאכלות  כך כל  גדולה עבירה אין  .4
רעה לתרבות שלימות ז')מדינות סימן חיים דברי  .(שו"ת

נזהר שלא מפני הוא הזה בעולם האדם שסובל  מה כל  .5
אסורות מ "ב )במאכלות דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

אחרא הסטרא לרשות ונכנס הקדושה מרשות יוצא (זוהר 6.

מ "ב ) דף ח "ג .הקדוש 

כב  ‡ו‰ל רוז‰

אנו מבקשים מהנפטרת החשובה ע"ה, שתהיה מליצה 
טובה על כל אחד מישראל, ותמליץ טוב בעד בניה ונכדיה 

יתה עד כל כלל ישראל, שהשליט"א, ובעד כל המשפחה, וב
פועלת למענם בהיותה בחיים חיותה. ובזכות זה שנעשה 
רצונה האחרון, תמליץ טוב עלינו, שהשי"ת ישלח לנו 
הגואל האמיתי במהרה, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, 
ונזכה לישועתן של ישראל מתוך רחמים וחסדים, ומחה ה' 

  אלקים דמעה מעל כל פנים, אכי"ר.

בס"ד

יהודה  שלום  הרה"ג   - מהאלמין  האדמו"ר  כבוד  לכבוד 
גרוס שליט"א - מזכה הרבים!

מהשמים זימנו לי לשמוע את כבוד האדמו"ר לפני פחות 
־משנה ולהתעורר על עניין הבעיות שיש עם העופות והב

שר.

מאז ב"ה זכינו ללמוד ולהיכנס לעובי הקורה ואף להוציא 
את הקונטרס המצ"ב הסוקר את רוב הבעיות העיקריות 

שיש בתחום בשפה פשוטה ושווה לכל נפש.

לאלפי  ונשלח  מודפסים  עותקים  ב2000  הופץ  הנ"ל 
מייליים ובעותק מודפס לרבנים הראשיים, לשרים, חברי 
־כנסת, ולרוב רבני הערים והישובים בארץ ובחלק מהמ

קומות גם לרבני השכונות )ירושלים, בני ברק, ביתר עלית(

מק ושם  פה  מתעוררים  שיהודים  אף  על  הרב,  ־לצערי 
ריאת הקונטרס הנ"ל, עדיין לא קם אף רב ומורה הוראה 
־בישראל למחות על המכשולות הגדולות והבעיות החמו

רות שנגרמות בתהליך השחיטה ברבות מהכשרויות ועם 
־ישראל ממשיך לאכול ספק נבלות וטריפות ובחלק מהכ

שרויות זה וודאי נבלות וטריפות ה' יצילנו!

נכונים  שהדברים  מכתב  לי  החזיר  מכולם  אחד  רב  רק 
ואמתיים והלוואי שייקחו את המאמר ויסתייעו בו לתקן.

ואני שואל את כבודו - מה עוד אפשר לעשות? 

־איך יהודי פשוט כמוני שלא בא מהתחום כלל, אך התעו
רר, למד, כתב, והפיץ על חשבונו באלפי שקלים - צועק 
ומורי  הכשרות  על  המופקדים  ואנשים  כך.  כל  זה  על 

הוראה ורבנים אינם מתעוררים??

־האין זה מעשה שטן להרדים את כולם ולתת לכולם לט
עות ולא לתקן את הדרוש תיקון - ובכל הכשרויות דרוש 

תיקון.

איך יבוא משיח צדקנו? איך יפסקו כל הצרות הכלליות 
הבשעש"ט  אם   - שלמה  לגאולה  נזכה  איך  והפרטיות? 
ליש בגלל שמאכילים  משיח  ביאת  עיכוב  שעיקר  ־אמר 

ראל נבלות וטריפות.



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ִּתְתְרמּּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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מכתבים למערכת
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קלו
יקבל נא כת"ר מחיר ספרו "מנוחת שלו" חלק ז'.

בברכת חיים ושלו' וכתיבה וחתימה טובה.
ראביי ש.י. בירנבוים.

קלז
קבלתי את ספרו זבחו זיבחי צדק והריני מצרף בזה 5$.

תודה, בברכת התורה ולומדיה, ושיזכה כהנה וכהנה להפיץ בעיינותיו חוצה.

יצחק דישי, ארגאנטינא

שתתרצה עמה לדבר  מקודם אלך אשר עד כאן, לי  "המתן לו: ויאמר 
ואמר  זקן איש  בחלומה לחנה נראה בואם, לפני בלילה לך". להנשא
העליון  מהעולם אליך  באתי אמך , אבי זקנך , שאנוכי "דעי, לה:
לפניך ויציע  שער ובעל עור  אזור חגור איש אליך יבוא כי  להודיעך,
חלומה את  חנה  ספרה  בבוקר  עשי". כן לך  יאמר וכאשר  טוב, חתן

דבריה. על ואמה אביה  ויתמהו רוחה, ותפעם לאמה 

אתבאותו לך  הבאתי "חנה, לה: ויאמר  חנה בית אל אליהו  בא היום 
מאת "אם לו: ותאמר אראך !" אשר זה לאיש והנשאי זווגך,
לכן  הסכימו, ואמה אביה גם מוכנה". הנני הדבר יצא הוא ברוך הקדוש
הבחור  מצא  לפניהם. מתניה שאול הבחור את הנביא אליהו הביא מיד
חנה. הנערה עם אותו וזווגו  כבוד, במלבושי  אותו עטרו בעיניהם, חן
הוא שהחתן  בראותם, מאוד ושמחו קצר, זמן  לאחר ערכו הנשואין את
המשתה ימי שבעת  של השביעי ביום טובות. מידות ובעל אוריין בר 
קרא כלתו. עם ומשחק יושב  כשהוא החתן, את  ומצא  הנביא  אליהו בא
כל הנצחיים חייך  את השלכת "איך לו: ויאמר החוצה, הנביא אליהו  לו
על חסדים  בגמילות לא וגם מאומה בתורה עסקת ולא הימים שבעת
המשתה, ימי  שבעת תחת  שנים . שבע  לעבד שתמכר עליך, נגזר כן
לבדו. והניחו הנביא אליהו הלך  מיד לבטלה!" אותם מבלה היית  אשר
זועפים פניו כי  מיד, בו הכירה והכלה  מאוד להצטער  החתן התחיל 
כשרה אינני אולי בך  המכרכם הצער ומה פניך  רעים "מדוע  ותשאלהו:
ניתן  שאינו ממון  על  אתה דואג אולי  או כלפיך הוגנת אני שאין או לך
שאתה הוריך  על מצטער הנך אולי או  כרצונך הכל  לך  ניתן הרי לך
ויאמר: החתן לה ויען אצלם". ונלך אמור אדרבא, אליהם. מתגעגע 

'ה יראי נדברו אז  לח

äלהåהר  ה Łéר äת , àענין àי õתר  להתח åק ä אנחנ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָצריכים 
Łהäא. צד àכל אסäר õת ְֲֲִֶַַָָמëאכלõת

Łליט"א:Łמע ôי קרõיז  א Łר  ר ' Łהיהמהרה"ג מע łה  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
זצוק "ל,אצל מקארלין אהרן עłהה àית מëקõרביו  Łאחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הàית õל אמר הõæב , הéרת  חäçב  äמðד מסäיימת, טõבה  õְִִֵֶֶַַַַַַָָָל
,õרä עב לפעõל  וי âôŁל  Łñàה איזה äìëמ ŁñבçŁ  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאהרן
êŁא  õ רäעב יפעל אהרן Łהàית  הäא Łחפץ  õל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹואמר

אסäרõת. àמאכל õת עמäקהיŁéל אנחה  אהרן ה àית נאנח ְֱֲֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
.õ רäעב לפעõל מâאי קŁה  âבר  åŁה  õל éלואמר  [äבאמת ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מי  לי אני אין ואם זה, על  ולבõéת להת êïל üצרי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָאחד
צרה מéל להìצל נזéה Łéר אכילת Łל זה  äבזכäת  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלי]

אמן . Łלימה  לגאäלה  נזéה äבמהרה  וŁלõם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָחס

לאכול ופוסקים כליהם מכשירים  שהיהודים זה ובזכות 
בב "א. ממש בקרוב נגאל  וטריפות נבילות

נפשות הצלת  של המצוה  גודל למען והחותם  הכותב
וקירוב  ישראל, ארץ  קדושת גודל ולמען ממש , משמד

אמן. ברחמים הגאולה

גראס  יהודה  שלום  הרב
הקודש ארץ שמש , בית  האלמין אבדק "ק 

דברים כמה ואכתוב  במלחמהנ .ב. לכ"ק  שנוגע  מה
מה יודעים ואינם נגדו, שנלחמו הרבנים עם שעבר 
שלהם החיים  בכל שעשו  מצוות  כל כי כאן  שכתבתי 

לכבודו הכל עלהעבירו  מתנה להם ישלח שכבודו וכדאי ,
לאחד עשיתי אני [כך החיים בכל  שעשו  המצוות כל
לא כי  מתנה, פעמיים לו ושלחתי אותי הרג שכמעט
שעשה ימים כמה שאחר נורא ומה אליו, הגיע אם ידעתי
בגלל רח"ל, למוות שנים 3 בת  בתו דרס אוטו שעשה  מה
היה זה וכל  בשבילו נלחם שאני  הקב"ה  נגד נלחם  שהוא 
שעושים ומה מזה], העתקה לי ויש בעיתון, מפורסם
פוסק כך  מחילה, ומבקשים תשובה עושים לא אם הלאה
עברתי  אני וב "ה אמת, ותורתו אמת  ומשה  זי "ע, הרמב"ם

הכשרות. על במלחמתי בחיים  האלה הדברים כל כן גם

שלאהמד,למשפחת  משפחתו שם את מאוד מזכיר כמתוארהמןוזה ,
" האגגי במגילה: המדתא בן  ג )"המן .(אסתר


