
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

המקובל האלקי רבי יהודה פתיה זצ"ל

המקובל האלקי רבי יהודה פתיה זצ"ל

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

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

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

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
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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

זוהר הפסוקים
  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'. 
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ה
ל ָהֱאלִֹקיב  ַהְמֻקּבָ

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

גלגולי נשמות

ועד הרקח ",  יי" ספר מחר  הא להע לח י  לברכה   וקד ציק זכר ת ה יהדה  רי  האלקי המקל ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻא )

ְַָָהקמה

תרי "ט נת  גדד נלד  בל  מק לי מדלי  תה יהדה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻר י 
תחת תרס"ה, נת 1942 נת  לי יר נפטר   1859 –ְְְְִִִִִִִַַַַַָ
אצל ק לה למד  מע ריו בר   י ראל  לאר עלה רי הע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהאה 

.י ח סי הרב ,רד ליהמק ְְְִִֵַַַָָֻדל 

ר הרקח ", יי"  ההר  ספר  על ר יהדה", לח "ית  ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹספריו :
על א ר  ,"פ ל "מתק   זטא " וה"אידרא  ר א " ה"אידרא  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל

.טי מ ְְִִַָָסא

הדסת חפ יחאי ר  מע רי  חל נגלה  אמ  עלינ יג תזכ יחאי ר  מע רי האלקי  הא  היה: מע ה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹב)
הרקח""יי הפר ֵֵֶַַָֹ

,לי יר הני  מ י יראל, לאר תה יה דה  ר י עלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָא ר 
עדס. אברה ר י  אה הרב  רלב ְְְִֶַַַַַָָָָָָא

"מע התר ת : ת א ואל  הרא י בד לק יהדה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָר י 
עדס: הרב  ל היב   לברני?" לב א  עצמ את דב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהטריח
תה. הרב  אל  הבר ?" מה"  "אלי אתי מאד חב  ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ"דבר 

לא  ועדי זטא והאידרא ר א  האידרא על  ר תב  דב"ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ
לפני  רה את  "תבי   ת ה הרב ענה ""  "?תא ס ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהד
ר י  על  רת בד  למעלת  ידע  ימ  א נה  ע רה  חמְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
מרי  אבי אדני  ורק  'ל מע אד ל יתיו לא  זה  בר  י  ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹזה?

." על  י דע  ְִֵַַַָור י

 מע רי האלקי  הא  אליו  נגלה  י  ל סר  עדס אברה ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹהרב
ל אמר  וכ ,חל אמ  עלינ יג ת זכ י חאי הרביר  מי" : ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

 עצ מק ל  ד ל  רב  מ בל, ארי  לי ליר לעל ת   ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻצרי
ז טא " וה"אידרא ר א " ה"אידרא על  ר תב א ר  ת ה , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָיהדה
 אב יס הד ולא   ח אמ נמצא  ני ה וזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹחרי 
דב אל  אתי   על  זה", ל ולעזר לא ר   ציא עליו  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלה יע 
את להד יס  דב על  להיע החל אמ ת  את  ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַלו א 

.יר ִֵַה

רציתי  ולא ,לימי הייתי "צעיר  ואמר : תה יהדה ר י  ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָֹענה
לפר י , ימימס מימה י לי, ר ר  עת   א לא ר , ציא ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלה
ני  ל לאחר רק  א קר ב " לאר  ציאא  ה עזרת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהנני
גדד לעיר  לחזר ת ה הרב  נאל מחלת  ל הפר , ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻהד ס

האידרת. על  ר ה הד סת  נלמה ו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָבבל 

את מתק פתייה יהודה  רבי  האלוקי שהמקובל  אי נכתוב בקרוב
אי תראו בכתבות  ,בעול שהיו הגדולי הכי  הרשעי הנשמות 
ימ"ש. צבי  שבתי הגדול הרשע את  שתיק הזה הצדיק  כוח  גודל 

את שהטעה אי שתראו ימ "ש צבי השבתי  על קצת  קוד נביא 
שהתגלה עד – ממשלתו  תחת  נופלי ישראל  וגדולי ,העול כל 
 הדי בתי גדולי  כל בחר אותו שמו כ ואחר – האמיתית  פרצופו 

האיומי בגלל אותו  לעזוב יכלו  לא ישראל גדולי זה כל וע –
הכי  הזונה ע  שהתחת עד – בנפרד  רב  כל על שעשה  הגדולי
משיח שהוא ואמר  המערבי לכותל לירושלי ונסע  בעול הגדולה
חלב מישראל עשרה ואכלו באב, בתשעה לאכול  ושמצוה וכו ',
מתיר ברו ברכה ואמר המערבי , בכותל  כרת שאיסורו הכליות
חלב אכילת על  וצונו במצותיו  קדשנו אשר ושהחיינו  אסורי

הכליות.
   ,     :  

 ,  :

צבי בתשרי תי י '  1626 באוגוסט  1 ה'שפ "ו, באב (ט' ְְִַַ
(1676 בספטמבר 17 ילידה 'תל"ז, יהודי היה

השקר ממשיחי לאחד שנחשב איזמיר ,
ע של  בהיסטוריה ביותר  המפורסמי
תנועת התרקמה  דמותו סביב ישראל 
מהעול ניכר חלק  שהקיפה השבתאות 
ונמשכה [1],שני מספר  במש היהודי
17ה במאות  מאמיני קבוצות אצל 

ימינו.וה עד  שרדו  ספיחיה 18

בצעירותו עסק  איזמיר , יליד  צבי, שבתי
משיח היותו בדבר אותו שכנע  העזתי ונת ובקבלה במיסטיקה
באותה רבי ומאמיני תומכי  ואס בעול סבב צבי שבתי 
ואת אחיו  את  ומינה דתיי מנהגי ביטל  תקנות, תיק הוא  תקופה

."ל"מלכי מכריו

האשמות בעקבות  1666 ב העות'מאני ידי על  נאסר צבי  שבתי 
 בי לבחור  אפשרות  ניתנה לצבי  כה נחמיה בש מקובל  של
את קיבל  מכ ולאחר  ,להתאסל בחר  הוא  למיתה התאסלמות
הדבר מתלמידיו  חלק  התאסלמו  ואחריו  אפנדי, מוחמד  עזיז הש
הגבלות הוטלו המקרה, בעקבות היהודי העול את  בתדהמה הכה
גנאי  לש  הפ צבי שבתי והש הקבלה , לימוד על אירופה במזרח

.חמישי בגיל  באלבניה בגלות נפטר שבתי



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מכתבים לכ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

בענין הכשרות
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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.

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(.

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות

ם
כי

ש
מ

ה
ב



 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

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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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


