
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

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

מכתבים למערכת
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גליון מס'
144

באיסור חמור עיין שם, ועתה כל אחד פוסק בענינים חמורים, ולא לבד 
לשואלים יחידים, רק בדברים שנוגעים להכלל, כאילו להם ניתנה הארץ, 
והלא כל דבר שנוגע לכלל שייך לגדולי הדור, כי החיוב לשמש הרבה, 
ולשאול בכל ענין ובפרט בשאלה חמורה גם את אחרים, ולא להשיב תיכף 
ומיד, רק לעיין הרבה ואחר כך לשאול גם דעת אחרים, ומבעלי תשובות 
עצומות,  מכשולות  באים  להכלל,  שנוגע  בדבר  להורות  שקופצים  אלו 
מכשילים הרבים לדורות, ונושאים כל העונות על עצמם, ומה מאד לבי 
דוי, הלא כמעט נועלים בפני עצמם חס וחלילה דרכי התשובה, כידוע 
עון מכשילי הרבים, ומי בקש זאת מידם לקפוץ ולהיות מורה, כבן סורר 
ומורה, ישבו ללמוד ש"ס ופוסקים, ואחר כך להורות, ואם השעה צריכה 
לכך, אז יעיין בכל פעם ולשאול עצת אחרים גם כן, ולא בדרך חדש להקל 
בכמה איסורים שכבר מקובלים בין קהלות עדות הישרים, ולחפש קולות 
על כל דבר, ויש גם שעל ידי שגגה או שאר סיבות, מסלפים דברי אלקים 
חיים, ומעתיקים להיפוך בהעתקתם מספרים, גם בגובה לב חולקים על 
רבותינו מדורות שעברו, וגורמים רחמנא ליצלן מכשול לרבים, וכל זה על 
ידי טל ילדות, שהרב ילדות עושה )סוטה ז'.( ה' הטוב יכפר וירחם, ויערה 

עלינו רוח טהרה, א"ס. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת תרומה | כו שבט
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גליון מס’ 1   כסלו, תשע”ב

הודעה משמחת!
לכל עורכי העלונים, מדפיסי ספרים,  רבנים,

אתרי אינטרנט , ראשי בתי כנסיות ובתי מדרשות
וכל דכפין

שירות  שבועי חדש!

מהיום, מידי שבוע, בנק הזוהר הגדול בעולם
ישרת אתכם מידי שבוע בחינם, ללא ריבית

בחומר של מגוון לימודים  אודות הזוהר:
פרשת השבוע , סיפורי צדיקים ותמונות, זוהר תורה,

זוהר שבת, שכר ועונש, ועוד, הכל על פי הזוהר הקדוש.

בנק הזוהר העולמי מונה כ-

250,000 קבצים

הרווח: אלפי אחוזי שכר לכל צרכן על לימוד והפצת הזוהר הקדוש,
וזכות עצומה לשבת בצלו של הרשב”י תחת עץ החיים  בגן עדן.

יצא לאור  ע"י מפעל הזוהר העולמי, 
נחל לכיש 24/8 עיה"ק בית שמש, טל: 054-8436784

ם: ּלָ ֶנֶגד ּכֻ א... ְוַתְלמּוד ּתוָֹרה ּכְ ֶמת לוֹ ָלעוָֹלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ ה ְוַהּקֶ עוָֹלם ַהּזֶ רוֵֹתיֶהם ּבָ ָאָדם אוֵֹכל ּפֵ ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶ

בנק הזוהר
העולמי



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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הגויים בעיני  מכוער דבר היה אשר וכו ' וכו' בניגוע
אינני  וכו' וכו' הדין מעיקר  וגם חיים. בעלי  צער  ונגד 
אני  בקר . בשר בכלל אכלו דשם שהגדולים מאמין

אוכלים. שאינם חשובים בע"ב אפי' יודע

אפי 'אומרים להתיר דעתו שמכת"ה בשוק
שהבהמה אפי ' בעמידה הכלוב אותו לכתחילה
ואין  התבו"ש. על ומסתמך בקרקע, רגליה על תעמוד
שהיו  הרגיל  באופן שמדבר שהתבו"ש, אצלי  ספק

נ"ח. סי ' ביו"ד כמבואר הבהמה רגלי קושרים

לא מזהוחוץ  שמעולם מליבאויץ מכתב  ראיתי
לשחוט  אפשר אי שבמציאות  וגם זה, את .הרשו 

בארה"ב  ששם וגדולה. טובה היותר והמבחן והאות
הצרפתי לכלוב לשנות בשכיבה,מתחילים היא (שהשחיטה

חיים) בעלי  צער  מצד והן הדין מצד  הן המובנים בכל  טובה יותר  והרבה

התבו"ש דעת על מסמתך  מעכת"ה דעתיוהנה שאין (ואף

זקני לפני  שהראיתי  בעמידה, שחיטה בקונטרסי  הארכתי וכבר  מסמכת

עמי) והסכימו הדור  בסי 'גדולי  הריב "ש כתב כבר  אבל 
ובדיני  תורה, בחדרי ובקיאים חכמים שכמה תצ"ט
בזה. הורגלו שלא מפני לבדוק יודעים ואינם טריפות,
וגם השור, בכח  תבואות ורב יותר  מתיירא ואני 
עוד  שמעתי  עכשיו רק אשר  החשמלית, המכונה
הברית. בארצות הללו . במכוניות ממומחה  הפעם
גדולות בעיות יהיו  חדשים ו' שבתחלת יז ודבריו

ישנם ואח"כ וכו', המכונה להעמיד איך למאד,
ומותחים הראש המגביהים  מלקחיים מיני  שלשה
הצד  אבל שונות מעלות ישנם השלשה שכל  הצואר

שי  שבהן להזיק.השוה ודרכן חסרונות מגרעות בהן ש
ולהגביהה, לסומכה מהכרס שלמטה השלחן וגם
בנשימת פועל  וגם מתיכות, וגורם בבשר דוחק 
מתיחת בטח גורם וזה זה אם יודע  ומי  לקצר. הבהמה
בנשימתה לפעול גורם אלקטרונית במכונית הצואר
צריכים היינו הפחות ולכל הכרס. מעל מלמטה וגם
דבר לאותו מומחים עם וישרה טובה בדיקה  לעשות

הזמן יז) כל יהיו  וכמו "כ תמיד , הברית בארצות הם האלו  הבעיות
נפש. בשאט שחיטה הלכות  החמשה  על לעבור  ויצטרכו  בלונדון
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 ıט˘ע˜ ליסט  -ר˘ימה לב„י˜˙ חמ
-‡ויף ב„י˜˙ חמı [לערב פסח]. 

מה‚ה"ˆ רבי ˘לום יהו„ה ‚ר‡ס 
וויכטי‚ע  -‡ב„˜"˜ ה‡למין ˘ליט"‡ 

מו„עו˙, ˜ול  -ה˙עוררו˙ ווע‚ען פסח 
˜ור‡'ס ומ‡מרים בעניני חיזו˜ ה„˙ 
˘יˆ‡ו ל‡ור בב˙י מ„ר˘ים וי˘יבו˙ 

ובכ˙בי ע˙, יוˆ‡ ל‡ור ע"י הוˆ‡˙ 
 ‡מונה, ברו˜לין יˆ"ו, ˘נ˙ ˙˘נ"‚.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 
head of the Rabbinical Court of 

Holmin, Shlita

מלחמ˙ ה˘ם חל˜ כ"‡

חל˜ כ"„ הור‡ה ל˜ונה טלי˙, 
 -ומכ˘ולו˙ ה‚„ולו˙ ˘מˆ‡ו בזה 

 -מ„ור ‡זהרו˙ לפסח  -חל˜ כ"ה 
-וויכטי‚ע ה˙עוררו˙ ווע‚ען פסח. 

 ‚ר‡ס יהו„ה ˘לום רבי ˆ"מה‚ה
 וויכטי‚ע - ‡"˘ליט ה‡למין ˜"‡ב„˜

 ˜ול, מו„עו˙ - פסח ווע‚ען ה˙עוררו˙
ר‡'ס ומ‡מרים בעניני חיזו˜ ה„˙ ˜ו

˘יˆ‡ו ל‡ור בב˙י מ„ר˘ים וי˘יבו˙ 
ובכ˙בי ע˙, יוˆ‡ ל‡ור ע"י הוˆ‡˙ 
 ‡מונה, ברו˜לין יˆ"ו, ˘נ˙ ˙˘נ"‚.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 
head of the Rabbinical Court of 

Holmin, Shlita

 -מלחמ˙ ה˘ם חל˜ כ"„ 
כ"ה

 -˘נ˙ ˙˘ס"ב -הלכו˙ פורים ופסח-
˘˘ים הלכו˙ ˜ˆרו˙ על הלכו˙ פורים 

ופסח ממרן ה‚ה"˜ רבי ˘לום ˜רויז 
(ז˜ן ה‡„מורי"ם, ר‡˘ הרבנים 

בווילי‡מסבור‚) ה‡„מו"ר מ‡ו„וו‡רי 
˘ליט"‡ מחבר ספרי ˘ו"˙ „ברי 

וספרי מנוח˙ ˘לום ˘בע חל˜ים, 
˘לום עה"˙ ומוע„ים ˘בע חל˜ים, 

ועו„. י"ל לכבו„ הנ˘ו‡ין ˘ל ב˙ 
ה‚ה"ˆ רבי ˘מו‡ל „ו„ ˜רויז ˘ליט"‡ 

„ומ"ı ‡ו„וו‡רי, ח"י ˘בט ˙˘ס"ב, 
ברו˜לין ניו י‡ר˜

ו˙˜ר‡ ˘מו בי˘ר‡ל

 על פסח 13ספר הופיע מ„ריך מ
ב˘ורה טובה מווע„ הכ˘רו˙

חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח

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
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שהמקום  יודע  אחד  כל כי  כך כל יעזור לא שזה חש
ימשיך  כשרות ומזוזות תפילין לקנות  ביותר הבטוח
אחרת  המצאה  על  חשב הוא ולכן יוסל, ר ' אצל  להיות 
שיקנה  אשכנזי יוסף  לר' מאנגליה אברך ישלח שהוא 
זאת  עם ויחד  ומכסה , מזוזה  עם  באנגלית סידור אצלו
כך  על  ויבקש הרבנות , בהכשר  זולים תפילין יקנה
לו, שהורו כפי וקנה  נכנס אכן  מאנגליה  האברך קבלה ,
האברך  שקנה החבילה כל  עם  עבר הערשיל ור '

שליט"א מסאטמאר לעיניו,(זצ"ל)לאדמו "ר  אותו ופתח 
ריקים  הבתים  כי הוכח  התפילין את  ומודיע !!כשפתחו  !

ששמו המסחר  בבית  קנו הללו  התפילין את כי לרבי
ומראה  אשכנזי  יוסל ר' הרבי של  הגבאי אצל  "ירושלים "
מה  כל  ואת הקבלה ואת הרבנות , של התוית  את גם  לרבי

אשכנזי יוסל ר' אצל וקנה מאנגלי  יהודי !שאותו 

הזקן את ותופס מזעם, רותח בבית הסתובב הרבי
ומזוזות  תפילין  מוכרים  שלי הזקן "על וזועק, שלו 

פסולים".

ברבי... מזלזל  אשכנזי

תשלח  כסף  לך אתן אני תכנית, לי יש לו, אומר הרבי
רוצה  ואני פעם , עוד  לקנות  אחר  מישהו יוסל  לר ' מחר 
לו אספר  אני כאלו, תפילין ימכור  עוד הוא אם לראות 
אמר ואז שסיפרו , מה כל את שאירע  מה כל את  הלילה 
מיד  יתפוס  יוסל ר' כי לבא , מפחד שהוא  הערשיל, ר'
שהוא  ידע יוסל ר ' כי  לרבי , הסיפור את  סיפר  שהוא 
ימתין יוסף שר' חושש  והוא זה, בענין  מודעות אז עשה
להכותו ומסוגלים  לבית  מסביב שלו  הבריונים עם !לו

אז בצהריים, 2:30 בשעה  שיבא  הרבי  לו השיב זה  ועל
בבית  שהיה  הבחור  את ישלח  הרבי  אחד , אף  שם אין
בעצמו הרבי בחלון ידפוק וכשהוא לשליחות , הרבי

עליו. ציוה  אשר  כל את  לו ויביא  הדלת  את  לו  יפתח

עשה. וכך העצה את עצמו על קיבל  הערשיל  ר'

שם  ומצאו חבילה, לרבי הערשיל ר ' הביא  למחרת 
דבר אותו  וייסראת עליו זעק שהרבי מה כל לאחר כבר היה (זה

לגניזה הכל את יזרוק שהוא חשב  בצדקתו הרבי  .?)אותו,

כבר לי  יש ואמר, מרוגז  מאוד היה  שליט"א הרבי
נגד  לנאום  לוואשינגטון  לנסוע  עומד ואני  מאחר עצה,
הטוב  המקום  שם ע"כ יהודים, אלפי יהיו ושם  ישראל

הזה . בנושא לדבר ביותר

הוא  אם כי  שלו, מהגבאי  חשש הרבי כי נראה אך 
והסיפור דבר  לעשות  יוכלו  לא  כבר אז  בפרהסיא ידבר

וכו '. יתגלה

"הרמב שכתב א')כמו הלכה דעות מהלכות ו' מי (פרק  עד  ,
.ש יעויי וכו' מדבר מלו יתנני

שוני ועיירות  בערי העמידו שהחסידי השוחטי
העול את   צוואר מעל הורידו השפעה, לה שהיתה 

העיר  ולשמשי הקהל לועד מסויימי מיסי  מלשל.

מיסי לשל  השוחטי ע  הסכמי חת הקהל 
פוזנא", קהלת "פנקס של הסכ ישנו כ .מסויימי

"ש שעל(1630)משנת ,שוחטי לשני הקהל בי ,
לשמש. שבוע  כל "גדולי"  שמוני לשל השוחטי

" תקתקמ"ט מהשני דובנא", ,(17891790)ב"פנקס
הזכות את  מהקהל שכרו  שוחטי ששני ,מוצאי אנו

לשבוע . זהובי 16 עבור העיר  סביב בכפרי לשחוט

להעמי  בזכויות  החזיקו בעיירההקהילות  שוחט ד
 בי שנחת מההסכ רואי שאנו כמו הסמוכה ,

ת"ס בשנת שניפישאק, ווילנער,(1700)קהילת לקהילת ,
זכויותיה על לוותר הסכימו .לא

החדשה שיטת ידי על  הורידה , החסידית התנועה
ההגבלות את  הקהל, וראשי   התקיפי נגד והמהפכה 
 לכ .העניי השוחטי על הערימו   והרבני שהקהל 
הבעל של חסידיו  ,הראשוני החסידי בי מוצאי אנו

.שוחטי של רב מספר טוב, ש

* * *

שהנהיגו כ על  החסידי נגד המאבק אול
אחרי  רק מאד התלקח ,מלוטשי בסכיני להשתמש

טוב. ש הבעל  של  פטירתו

רבי  של  פטירתו לאחר , מכ לאחר שני עשרה שתי
בראד של בחר מוזכר זי"ע , טוב ש בעל ישראל

תקל"ב  כ(1772)משנת על ,החסידי את  שמחרימי ,
.מלוטשי בחלפי משתמשי  שה

יצא  מבריסק,  קצנלנבויג אברה רבי   הגאו ג
מזליכאוו יצחק לוי לרבי במכתבו ,בתוקזה נגד  ,

ומסרבי מלוטשי  בסכיני משתמשי שהחסידי"
המשתמשי ,השוחטי שאר של משחיטת לאכול

.5152 עמודי ,ש שמערוק ראה
,"בווילנא הקהילה "תולדות קלויזנער, ישראל ראה:

.148149 עמודי א' חלק
"מברדיטשוב "הרב בש  מכ לאחר  שנתפרס מי



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

126. הציבור סומך א"ע על הרבנים שפועלים נגד הגזירה, 
- זה כבר כשנתיים שהיינו כחולמים ממש
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ֶטְרן  ָהַרב ֵמִאיר ׁשְ
ִליל א ֵמירֹון ְוֵאזֹור ְמרֹום ַהּגָ יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ ָהַרב ּדְ

ח' ְׁשָבט תש"ע.

ִּביָבמֹות )צז.( ְּבכֹורֹות )לא:( ְּדָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַּבר יֹוַחאי, ָּכל ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשאֹוְמִרים ְּדַבר ְׁשמּוָעה ִמִּפיו ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ַּבֶּקֶבר. ְוַרִׁש"י ָׁשם ִּביָבמֹות ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, 
ֶׁשְּיֵהא ְׂשָפַתי ָנעֹות ַּבֶּקֶבר ְּכִאּלּו ֲאִני ַחי. ְוַרִׁש"י ָׁשם ִּבְבכֹורֹות ְוֶזה 
ְלׁשֹונֹו: ַוֲהָנָאה הּוא לֹו ֶׁשּדֹוֶמה ְּכַחי. ַרֵּבינּו ֵּגְרׁשֹום ָׁשם ּדֹוְבבֹות 
ְלָפֵרׁש  ְוָאַמְרִּתי  ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם  ְוִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
ֹּתֶכן ֶׁשל "ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות", ַמהּו ַהַּמְׁשָמעּות ּוַמה ֲהָנָאה יֹוֵצא 
לֹו ְוָלנּו ַעל ְיֵדי ֶזה, ִּכי ָאנּו ָּבִאים ְלָהַרְׁשִּב"י ּוְמַבְּקִׁשים ָּכל ֶאָחד 
ֵניֶהם ֶאָחד, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֶזה  ְּבַבָּקָׁשתֹו ָהרּוָחִנית ְוַהַּגְׁשִמית, ֶׁשּׁשְ
ַּבֲעֵדנּו  ְוַיֲעִּתיר  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ָהַרְׁשִּב"י  ִלְפֵני  ִנְתַרֶּצה  ּוַבֶּמה  ֶזה,  ְּבִלי 
לֹוְמִדים  ֶׁשָאנּו  ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה  ַּבָּקָׁשֵתנּו,  ְיַמֵּלא  ִיְתָּבַרְך  ם  ֶׁשַהּׁשֵ
ַנַחת  לֹו  ְועֹוִׂשים  ס"ז[  ]ִּגִּטין  ּתֹוָרִתי"  "ִלְמדּו  ְּכַבָּקָׁשתֹו  ּתֹוָרתֹו 
רּוַח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמֲחִזיר ָלנּו ַנַחת רּוַח ּוִמְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו, ְוֹכחֹו 
ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַעל ַעְצמֹו: ְיכֹוַלִני ִלְפֹטר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ִמן  ָּגדֹול, 
ַהִּדין. ְוַכְמֹבָאר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש )ֵחֶלק ג' ַּדף קכ"ח( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֲאַנן ִקּיּוֵמי 

ָעְלִמין, ְּדָעְלָמא ִמְתָּבֵרְך ְּבִגיָנן.

ְיהּוָדה  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ְלָהַרב  ְוַנֲחִזיק טֹוָבה  ֵּכן ּבֹואּו  ַעל 
ַרִּבים  ּוְמַזֶּכה  ֶׁשּזֹוֶכה  ְׁשִליָט"א,  ֵמָהאְלִמין  ַאְדמֹו"ר  ָכ"ק  ְּגָראס, 
ֶאת  ּוְלַהְלִהיב  ַהֹּזַהר"  "אֹור  ְלָהִפיץ  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ְּבִהְׁשַּתְּדלּותֹו 
ְּכִסְדָרן ֶאת  ְּתִמיִדין  ְוִלְלֹמד  ַלֲעֹסק  ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים,  ְּבֵני  ִלּבֹות 
ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוִמְּלַבד ֹּגֶדל ַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשִּנְׁשַמת 
ְלִהְתָקֵרב  ַהָּקדֹוׁש  ֹזַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ְמַקְּבִלים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְוִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֶּבֱאֶמת, 
ה ֶׁשל ַמְעָלה, זֹוִכים ַּגם ְלעֹוֵרר ַהַּתָּנא  ְלִהָּטֵהר ּוְלִהְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדּׁשָ
ַהִּדין,  ִמן  אֹוָתנּו  ִלְפֹטר  ַּבֲעֵדנּו  טֹוב  ֶׁשַּיְמִליץ  ָהַרְׁשִּב"י  ַהָּקדֹוׁש 
ִּבְמֵהָרה,  ְׁשֵלָמה  ִלְגֻאָּלה  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָהַרֲחִמים,  ִמַּדת  ָעֵלינּו  ְוָיֹגּלּו 

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
 ֹּכה ִּדְבֵרי ְיִדידֹו ֹעז מֹוִקירֹו ְּכֶעְרּכֹו ָהָרָמה, 
 ְמָבְרכֹו ְּבַהְצָלָחה ְּגדֹוָלה ַּבֲעבֹוָדתֹו ַהְּקדֹוָׁשה 
ַהַּנ"ל: ֵמִאיר ְׁשֶטְרן

אלף רנה
ב"ה, אור ליום עש"ק וילך, ה' דעשי"ת פעיה"ק ירושלים.

גמר חתימה טובה אל כבוד הרה"ג המופלג וו"ח וכו' 
כש"ת מו"ה שלו' יודא גראס שליט"א.

ותש"ח  ב"ח  בישראל  מצות  אכילת  ספרו  קבלתי 
למעכת"ה על זה כמובן כעת בעשי"ת הזמן מוגבל מאד 
רק  הפסח  לחג  המיוחדים  בספרים  לעיין  כעת  וא"א 

מפני כבודו מהרתי להשיב תיכף.

לישועת  בקרוב  ונזכה  בישראל  תורה  להרביץ  יזכה 
ישראל בביאת גואל צדק בב"א.

הדושת"ה
אברהם יצחק קאהן

נ.ב. האי ניהו הרב הגאון הצדיק המפורסם מנהיג חבריא קדישא 
תולדות אהרן בארעא קדישא, לתורה, טהרה וקדושה.

 אברהם  יצחק
ויעקב


