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 ד"בס

 קונטרס

  והבתי דיניםהרבנים והמכשירים
 המכשירים הרבנים מעשי את לבקר היתרבו יבואר ה

 'פרק א
 לפני בזמנו שכתב ל"זצ הקדוש חיים מהדברי גדול לנו מי. א  
 על לסמוך: ולענין בקיצור) 'מ' סי השמטות ב"ח ח"ד ת"שו (שנה מאה
 מכשולים יכ, ביותר הטוב הרב על אפילו הראוי מן זה אין הכשר
 מכונה מצות מאשר יותר צריכים אתם מה, זה על ידי יוצאים רבים
 המצות כי קבע חיים הדברי ואילו המצוות את התירו וסיעתו ת"שהשו
 !גמור חמץ בחזקת הן הללו
 מקרי (כותב ל"זצ קאלאמייער ה"ר כותבים דומים דברים. ב  

' או א"י' סי פסח' ה (ז"הפת, ב"כ, ג"ח מלכיאל דברי, )בא' פ דרדקי
 שהם היתכן, הקדושים דבריהם על להסבר באמת זקוקים לכן, )'א

 שנראה, ביותר החריפה בצורה, ביותר הטובים ההכשרים נגד נאבקו
 חשש כולו שהעולם, ההם בימים הרבנים של בכבודם כפוגם לכאורה
 לא שאנחנו שהגם, היא האמת אך, וצדקותם בתורה גדלותם מפני

 באימה דבריהם את לקבל חייבים אנו, אלוה הדברים את מבינים
 היפים ההכשרים מן ולהתרחק הוראותיהם כפי ולעשות, וביראה
 את להסביר ננסה אנו זאת ובכל, קורים גדולים מכשולות כי ביותר

 ברורים בהסברים הנושע את להאיר מנת על דבריהם

 וצדיקים גדולים שיטת הבהרת
 שבדור והצדיקים גדוליםשה מדוע הסיבה להיות יכולה ראשית. ג  

 שהם הגם כי, פשוט היה ההכשרים נגד כך כל חריפים היו הקודם
 היו ולא השם יראי האחוזים במאת היו המכשירים שהרבנים הבינו
 שאכן להבטיח אופן בשום היה אפשר אי זאת בכל, סוחרים אנשים

 מתחילתו והייצור מאחר כי, פקפוק בהם אין והמשקאות המאכלים
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 מציאות תיתכן לא אופן ובשום, למקום ממקום מובל קולשיוו ועד
 יוכל אחרת קהילתית ובפעילות ועבודה בתורה ביומו העסוק שהרב
 צדיקי עם חיים הדברי העדיף לכן, שם הנעשה על הזמן כל לפקח
 לבית מחוץ העשויים למאכלים יתקרבו שלא האחרים ההוא הדור
 הטוב כשרהה את לכאורה להם שיש מאכלים על אפילו וזאת
 .!!!ביותר

 בגלל גדולים ומכשולות אסונות קרו שכבר מציינים כשהם
 שכבר כפי כי, הרב של כבודו על מחפה אינו זה אבל, הכשרים
 בני על ולהקל לאפשר אינו, המכשיר הרב של כוונתו, לעיל הזכרנו
 אלא, השונים המאכלים בהכנות כך כל לטרוח יצטרכו שלא הבית
 לאכול הרוצה הזמן רוח אחרי הנוהר ההמון את לזכות היא הכוונה
 חלילה עלול הוא כשר אוכל לו יתנו לא ואם, הגוי שאוכל כמו בדיוק

 כל על יסמכו יותר חלשים שהם שהאנשים הוכחה המציאות, להיכשל
, ממש אסורות במאכלות להכשילם העלולים מסוכנים עלמנטים מיני
 הם כשר כלשהאו רמיזה של רמז להם יש אם שרק אנשים ישנם
, )הכשרים מיני בכל מוצפים כשהמוצרים כיום קורה כך (זאת יאכלו
 זה אבל, הכשרים לתת החלו, לעשות עת בתורת אז זה היה ולכן
 בשורות כוונתנו אין -. מדקדקים בשביל מדובר לא כי אז ברור היה
 זו אין, כאלו סיבות בגלל ההכשרים נתינת את חלילה להתיר אלו

 של דבריהם את כאן להבהיר רוצים רק אנו ,אלו שורות מטרת
 אנו אחד כשמצד, ל"הנ בפוסקים שהובאו כפי והצדיקים הגדולים
 ומנגד, הכשרים הנותנים ומכובדים גדולים רבנים עינינו לנגד רואים
 עוד להבין בכדי. ההכשרים נגד חמס הזועקים תורה וגדולי רבנים
 חיים בדברי ראותל נוכל ההכשרים נגד יצאו אז הדור גדולי מדוע

 שרבנים) ב"כ דרבה הכנה (בצוואה ב"ובערוה) 'מ' סי השמטות ב"ח(
, מוסיף אף הבושם הערוגת, מהימן לאיש רק אלא הכשרים יתנו לא

 אך אלא הכשרים לתת שלא הדור גדולי בפני אז התחייבו שהרבנים
 אז כי, בהרבה חמור הענין שהיום, ברור וזה, מהימן שהוא לאדם ורק
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, מזה חי היה לא הוא, לרב מיועד היה לא הכסף ההכשר את כשנתנו
 התייחס הרב ולכן, הקהילה מן היתה הרב של היחידה ההכנסה
, כלשהי הנאה טובת באיזו כאן מדובר היה לא, ברצינות לנושא
, מזה חיים הם, רב הון מההכשרים עושים הרבנים היום זאת לעומת
 כיבד הבית הבעל, שהקדו הוראה היתה הרב של ההוראה זמן באותו
 לא הוא שבכסף ידע הוא, הראויה בהערכה אליו והתייחס הרב את
 להיות הפך והכסף, היוצרות נהפכו כאשר אך, אותו לקנות יוכל

 יהיה שניתן האפשרות עוד קיימת לא, בהכשר המרכזי המרכיב
 .המכשיר הרב על בוודאות לסמוך
, רבנו משה מתקופת עוד ירשנו דאז הרבנים של זו שיטה.  ד

 אנשים לקחת שעליו לו אמר ה"הקב הסכמת פי על יתרו חותנו כאשר
 שהינן, בצע ושונאי, אמת אנשי, אלקים יראי של המעלות שלהם
 רק הסתפק לא יתרו ולכן, בשניה תלויה אינה שאחת מדרגות שלשה

 לא גם הוא, בשבילו מספיק היה לא עדיין זה, אלקים יראי במדרגת
 השלישי מהשלב חשש עדיין הוא כאן גם כי, אמת באנשי הסתפק

 הבצע שנאת של השלישית המדרגה שלו מי רק, הבצע שנאת והוא
 ובן ו"וק ש"כ, המדבר בדור מוצאים אנו זה את. לכך הראוי הוא זה
, דולר ועוד דולר עוד להרויח הוא בחיים שלו הייעוד שכל ו"ק של בנו
 דלא רעין תרי "כבוד"ו" כסף "ההמון לפני הרצים הסוסים ושני

 לכיוון מובלת העגלה השתים מן לאחד המוביל דרך כל, מתפרשין
 ובגשמיות ברוחניות ביותר הגרועים האסונות קורים וכך, ההוא

 ).ל"וד(
 שונאי גם להיות חייבים וצדיקים השם יראי מדוע נוספת סיבה. ה  
 עיני מעוור ששוחד כתוב שם, )שופטים' פ (בתורה מוצאים אנו, בצע
 איך ל"חז בדברי מתבוננים כשאנו, צדיקים דברי ומעקמים, מיםחכ

 גדול כך כל הוא הכסף שכח מוצאים אנו, הפסוק את מפרשים שהם
 הקדושים שהספרים כפי, טוב היצר על אפילו גובר שהוא עד ומקיף
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 כסף שלקחת היא שהכוונה, לכסף נכנס ז"ע של שהיצר, כותבים
 .ביחד שיילכו יתכן לא תורה י"עפ אמת דברי ולומר

 'ב  פרק
 וגיטין - כשרות - תורה דיני  כספי

 את הסביר שרבא איך:) קה כתובות (בגמרא מוצאים אנו. א  
, תורה דין פי על לפסוק תנאי על אפילו כסף לקחת אסור למה הטעם
 כל להיות הופך הוא אחר ממישהו כסף שלוקחים שברגע רבא אומר
 שלא היא כשהכוונה, עצמו בו מדובר היה כאילו לענין קשור חזק כך

 י"ורש, דין הבעל להיות הופך בעצמו הוא אלא, דין הבעל הוא השני
, ההוא לצד רע דבר לראות כלל שיוכל יתכן לא כבר אז כי, מסביר שם

 פי על אמת דין לאור להוציא מאמץ כל ויעשה יחפש כשהוא ואפילו
 שהוא) שם (הגמרא אומרת? השוחד גורם ומה. וכלליה התורה דיני
 להיות הופכים, אותה ומקבל השוחד את שנותן שמי היא הכוונה, חד
 .אחד וכאיש אחד לב

 אחד אצל שקרה מה לנו המספרת הגמרא את כאן לציין כדאי. ב  
 מביא היה, בשדהו שעבד האיש, יוסי ר"ב ישמעאל' ר התנאים מגדולי

 פעם וקרה, פירות של מלאה שקית השדה מן שבת ערב בכל לו
 מציין כשהוא, שישי ביום במקום חמישי ביום הפירות את הביא שהוא
' ר אצל תורה דין היום לו ויש מאחר, לבא הקדים שהוא בפניו

 את הביא כבר הוא אז פה להיות צריך וכה כה בין והוא ישמעאל
 והוא, בשוחד כאן מדובר כי החליט ישמעאל' ר התנאי. הפירות
 במקומו אחרים רבנים ושיבוה, זה תורה בדין כדיין מלכהן התפטר
 .שיפסקו

 העלה הוא במקום נכח ישמעאל' שר רגע בכל, זאת ובכל. ג  
 מתוך, מעשיו על זכות ולימד, צודק אצלו שעובד האיש מדוע טענות
 יטען שלו שעובד הלואי לעצמו חשב כשהוא, תורה בדין שיזכה רצון
 .וכך כך
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 כי, שוחד חיםהלוק אלו כל ארורים ואמר ישמעאל' ר קם ואז. ד  
 שיאמר מי יהיה אם ואפילו, שוחד שום לקחתי שלא אני נפשך ממה

 דבר לקחתי דבר של בסופו הרי, שוחד של בגדר הן הללו שהפירות
 בשדה לעובד לסייע נטה לבי זאת בכל, )משדהו היו הפירות (שלי

 הרי, בדין ויזכה טענות שיטען קיויתי רגע ובכל, הפירות את שהביא
 שנותן הכל עושה היה בוודאי הלא הוא שוחד לוקח ןשכ אדם אותו

 .בדין יזכה השוחד
 ממישהו כסף שלוקח מי שכל שהענין לומדים אנו זה מסיפור. ה  
, זה בענין הייצר על לגבור אופן בשום ניתן ולא, לו קרוב נעשה הוא

 שכהוא אפילו הגדול היום את לעבור בכל אין שלאדם כמו ובדיוק
 לא, בשוחד דבר אותו, כנפים בלי נברא הוא כי, בכך ירצה באמת
 הקטנה בהנאה כשמדובר וגם, דין יטה שלא שוחד שקיבל שמי יתכן

 וכמה כמה אחת על, רצינית ולא אפסית היא שלכאורה ביותר
 .ממש של בהנאה כשמדובר

 של שההשפעה גדולים צדיקים אצל מוצאים אנו יותר עוד. ו  
 זה את, בה וחשו עליה ידעו שכלל מבלי חזקה כך כל היתה השוחד
 נצטט אנו, ה"זצלה מקָאמַארנע אייזקעל ר"ר ק"הגה לנו מספר
 אפטע של רבה אצל קשה תורה דין היה ליהודי: הסיפור את בקיצור
 באמצע פעם, ימים נמשך תורה הדין, "ישראל אוהב "בעל ל"זצוקל
 וכל טען שהוא מה שכל להרגיש" ישראל אוהב"ה החל היום

 הסיבה, הדין מבעלי אחד לטובת תמיד הלכו בענין ושל המחשבות
 יש בודאי וכי, פשוט לא שזה הבין שהוא מאחר אך, ידע לא הוא לכך
 בראש. תורה הדין את לדחות בינתיים החליט הוא לכן, לכך סיבה
 מיוחד מעיל והלביש, מעילו את להחליף מאפטא ק"הרה נהג חודש
 הוא ובקושי, וחדבמי כבד שהמעיל חש הוא הפעם, ח"ר לכבוד
 הכניס הוא, ונקרעים כמעט והם כבדים הכיסים, אותו להרים מצליח

 דין בעל אותו, מטבעות מלא בתוכו מצא הוא ואז, למעיל ידיו את
 שהרב מבלי המטבעות את לכיסו הכניס לטובתו הלך מאפטא שהרב
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 שהרב היה ברור, תורה בדין לנצח כך קיוה דין בעל אותו, כך על ידע
 באותו קשות נזף והוא, תורה הדין את מלערוך מיד התפטר מאפטא

 .מעשהו על דין בעל
 כי, שוחד הלוקחים אלו כל ארורים ואמר ישמעאל' ר קם ואז. ד.  
 שיאמר מי יהיה אם ואפילו, שוחד שום לקחתי שלא אני נפשך ממה

 דבר לקחתי דבר של בסופו הרי, שוחד של בגדר הן הללו שהפירות
 בשדה לעובד לסייע נטה לבי זאת בכל, )משדהו והי הפירות (שלי

 הרי, בדין ויזכה טענות שיטען קיויתי רגע ובכל, הפירות את שהביא
 שנותן הכל עושה היה בוודאי הלא הוא שוחד לוקח שכן אדם אותו

 .בדין יזכה השוחד
 ממישהו כסף שלוקח מי שכל שהענין לומדים אנו זה מסיפור. ה
, זה בענין הייצר על לגבור אופן בשום יתןנ ולא, לו קרוב נעשה הוא

 שכהוא אפילו הגדול היום את לעבור בכל אין שלאדם כמו ובדיוק
 לא, בשוחד דבר אותו, כנפים בלי נברא הוא כי, בכך ירצה באמת
 הקטנה בהנאה כשמדובר וגם, דין יטה שלא שוחד שקיבל שמי יתכן

 וכמה כמה אחת על, רצינית ולא אפסית היא שלכאורה ביותר
 .ממש של בהנאה כשמדובר

 של שההשפעה גדולים צדיקים אצל מוצאים אנו יותר עוד. ו
 זה את, בה וחשו עליה ידעו שכלל מבלי חזקה כך כל היתה השוחד
 נכתוב גם אנו, ה"זצלה מקָאמַארנע אייזקעל ר"ר ק"הגה לנו מספר
 אפטע של רבה אצל קשה תורה דין היה ליהודי, בענין בקיצור
 באמצע פעם, ימים נמשך תורה הדין, "ישראל אוהב "בעל ל"זצוקל
 וכל טען שהוא מה שכל להרגיש" ישראל אוהב"ה החל היום

 הסיבה, הדין מבעלי אחד לטובת תמיד הלכו בענין שלו המחשבות
 יש בודאי וכי, פשוט לא שזה הבין שהוא מאחר אך, ידע לא הוא לכך
 בראש. תורה הדין תא לדחות בינתיים החליט הוא לכן, לכך סיבה
 מיוחד מעיל והלביש, מעילו את להחליף מאפטא ק"הרה נהג חודש
 הוא ובקושי, במיוחד כבד שהמעיל חש הוא הפעם, ח"ר לכבוד
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 הכניס הוא, ונקרעים כמעט והם כבדים הכיסים, אותו להרים מצליח
 דין בעל אותו, מטבעות מלא בתוכו מצא הוא ואז, למעיל ידיו את

 שהרב מבלי המטבעות את לכיסו הכניס לטובתו לךה מאפטא שהרב
 שהרב היה ברור, תורה בדין לנצח כך קיוה דין בעל אותו, כך על ידע

 באותו קשות נזף והוא, תורה הדין את מלערוך מיד התפטר מאפטא
 .מעשהו על דין בעל
, להישבר ניתן הבלתי חזק כח יש שלכסף להיווכח נוכל מכאן. ז  
 כלל יודע שאינו למרות וזאת, האדם של דעתו את לשנות מסוגל הוא
 כשמדובר גם וזאת, הצדדים אחד לטובת ונוטה זאת עושה הוא מדוע
 .וקדוש צדיק באיש
 חייב ביותר הקטן ד"לב שאפילו) ,יא' ז' סי מ"חו (ע"בשו כתוב ולכן
. 4, יראה. 3, ענוה. 2, חכמה. 1: כדלהלן המעלות שבע לו שיהיו
. 7, טוב שם עם אנשים. 6, אותם אוהביםש אנשים. 5, אמת אהבת
 חשובות כל מעלות ששה כשיש שגם מכאן רואים אנו, בצע ושונאי

 לזה אין זאת ובכל, האמת אהבת של המדה גם שבתוכה, ונכבדות
 .לשקר הופך האמת אז כי, בצע שונאים לא אם ערך כל

, אקטואלים מאוד שהם תורה בדיני ל"חז כותבים זאת ואת. ח  
 סידור, כשרות, כמו חשובים דברים בכמה גם נוגעים ודותהיס אבל
 שאפילו וברור, ההכשרים את בזמננו לדמות כלל ניתן לא לכן, גיטין

, ליד הבא מכל קונים, מהכשרים רק חיים האם גדול הבדל יש, בזמננו
 ש"בתבו שמובא כפי אחדת ברירה שאין במה רק שמסתפקים או
 ).ת"דרכ' עי' א' סי ד"יור(

 שנה מאה ושלפני, חדש כל שאין להבין דעת בר כל צריך לכן. ט  
 אף על וזאת, ההכשרים על לסמוך שאין הפוסקים הכריזו אז כבר
 כשהפכו זמננו לעומת במיוחד, קלות יותר הרבה הבעיות היו שאז
 .למסחר הנושא את

 בצער וכותב) ב"כ, ג"ח (מלכיאל דברי ת"השו גם מתאונן כך. י  
 כשרים מוצרים להחדיר נפשם את מוסרים דיםשיהו איך ורחמנות
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 להיות הפך ע"של, מוכשרים מוצרים של בפח נופלים הם ולבסוף
 .הכשרות על שמירה מאשר יותר, ביזנעס

 ההכשרים נגד חמורים כך כל דברים שלאחר הדבר ברור. יא  
 כשר יותר שזה "אומללה אמרה אותה על לדבר רק נשאר, השונים
 מאשר כשר יותר הרבה שכאן "אחרת האימר או, "בבית מאשר
 שהכסף בזמננו כי, ושקר הבל דברי הם אלו דברים, "באירופה בעבר
 כלל אינם היום של ההכשרים, במעלה הראשון הדבר להיות הפך
 .בעבר שהיה למה דמיון

 המכשיר שהרב במפורש אומרים ל"שחז היכן שם ובמיוחד
 הופך הוא, עלהמפ בעל בעצמו הוא, שכרו את מקבל שהוא שלאחר
 כבר המח ולכן, לעצמו חוב רואה אדם ואין במפעל שותף להיות
 שהמוצר שיקבעו העיקר, דקים חוטים על הבנויים היתרים מפעיל
 הוא, "המכשיר רב "בתואר רב אותו את מעטרים באמת ואז, כשר
 כן גם השלישי והדבר! כשר וההוא! כשר שזה וקובע, הכשרים נותן

 !להכשיר אפשר
 האם תחשבו, מוכנים מוצרים לביתכם מכניסים שאתם פניל ולכן
 זה באמת האם, דחוקים היתרים עם מוכן אוכל בשבילכם מתאים
 ?לאכול יולו מדקדקים שגם זו בצורה עשוי
 .שלכם היומיומית הגישה להיות חייבת זו

 ?תורה הלומדים לילדים לאכול לתת חייבים אתם זה את האם
 האתרוג את ומחפשים, כלשהו באתרוג מסתפקים שאינכם אתם
 במה להסתפק מוכנים אתם באוכל שמדובר האם, ביותר המהודר
 ?שהוא

 אינכם האם, שמורה מצה למען ומזיעים מאמץ כל העושים אתם
 ?שמור יהיה שהאוכל השנה כל לשמור חייבים
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 רב הון ומשלמים לעצמכם מרשים אתם, במצות המדקדקים אתם
 אוכל לאכול שצריכים אנשיםה אתם האם, שבקדושה דבר כל על
 ?כזה

 החסדים על העולם לבורא תודה מוקירי להיות שחייבים אתם
 הוכחת על ידי התודה את ולהביע, האש מכבשני אתכם שהציל
 ?זאת לאכול צריכים אתם האם, הנפש מסירת

 בני כל עם ביחד, בריאותכם עם להטיב המחפשים אתם. יב  
 אנו? המסוכנים המאכלים לכ את לאכול צריכים אתם האם, ביתכם
) 'מ' סי השמטות ב"ח (שם המרמז חיים הדברי את למעלה הזכרנו

) כב' או דרבה הכנה (בצוואתו הבושם הערוגת שכותב מה וכן
 מה וזה, שמם את שישא בשביל רק הכשרים יתנו לא שרבנים
 .גדולים במפעלים, במציאות היום שקורה

 'ג  פרק
 הבית בעל לסתם  הכשר

 של השגחה שתהיה הכוונה מה כלשהו מושג לנו שיהיה יבכד. א  
 בזמן שהתהלך סיפור נצטט אנו, הבית בעל סתם בשביל רב איזה

 בימי הגיע ל"זצ שפארנע של רבה, שנה שלשים לפני המלחמה
 בדלית, יד מצות להשיג אפשרי בלתי היה ואז, פעסט לעיר המלחמה
 והוא, מכונה תמצו שאופים היכן המצות למאפיית עבר הוא ברירה
 הוא ולכן, טובים היו שלא דברים האפיה בשיטת מאפיה באותה מצא
 למצות ההכשר את שנתן ל"זצ שטייף י"ר צ"הגה ד"לראב מיד פנה

 שראה כפי העובדות את בפניו הציג והוא, מאפיה באותה המכונה
 .אותן
, זמן שהה לא ותמים כצדיק מפורסם שהיה ל"זצ ד"הראב. ב  
, ל"זצ משאפראן צ"הגה נלוה כשאליו למאפיה עברו מיד קם והוא

 העבודה את לבצע עליו והלאה שמהיום, המאפיה בעל את והזהיר
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 אין כי היה נראה הבית הבעל, לו יורה) ל"זצ (משאפראן שהרב כפי
 .לכך והסכים התנגדות כל לו

 העיר שאפראן של שרבה הראשון בפרט ומיד, רב זמן עבר לא. ג  
: ואמר משאפראן להרב בחוצפה השיב הבית בעל, המאפיה לבעל
 טוב יותר ומבין יודע אני מצות לאפות אך, טוב יותר יודע אתה ללמוד
 .שאפראן של רבה הערות את לקבל מוכן היה ולא!!! ממך
, בישראל בתורה גדול, כהלל וענוותן צדיק בפניכם עומד כאן. ד  
 .לו הנראה את גבו מאחורי עשה הבית הבעל זאת ובכל

 'ד פרק 
 ת תורהדע – היום  הכשרים

 לפני שקרה מעניינת באפיזודה נזכרתי! נשכחות מזכיר ברוך. א  
 מנחה לתפילת המדרש לבית הגיע שאפראן של כשרבה שנים כעשר
 זו וכי לשתותו אסור מסויים שמיץ והכריז הצבור לכל וקרא, מעריב
 .שריםההכ על לסמוך בקושי ניתן שכאן הוסיף הוא ואז, כשרה אינה
 ג"רשכבה מרן ר"אדמו אצל גם מוצאים אנו דבר אותו. ב  

 נפש בספרי נדפס (בתשובה כותב שהוא כפי א"שליט מסאטמאר
 על שמוצאים ההכשר שחותם) וכלשונו ככתבו, ג"תכ, א"ח' ישעי

, ביותר המפורסם הצדיק של שמו את נושא כשהוא אפילו המוצר
 המינימלית המדרגה את נושא שזה להיות יכול שזה לדעת חייבים
 הרב את לשכנע מצליח הבית הבעל זאת ובכל, בכשרות ביותר

 אינו זה אך, כשר זה במציאות כי, כשר בתור המוצר את להכשיר
 ולכן, כאלה התירים על לסמוך מוכן שאינו למדקדק כשר מספיק
 כי, אופות שהנשים מה במצות או ביין גם, בבשר גם להתעניין חייבים

 .העם המון פשוטי בשביל נעשים המוצרים
 בענין תורה דעת המוכיחים ומסמכים עובדות לנו יש פ"עכ. ג  

, מסתייגת ובלתי ברורה בצורה אומרים כשכולם, ההכשרים
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 בשביל רק עשוי זה כי, ולהיזהר להשמר חייבים כאלו שמהכשרים
 במאכלות נכשלים חלילה והיו מדקדקים שאינם אלו אותם את להציל
' סי השמטות ב"ח ח"ד, ב"כ, ג"ח מלכיאל דברי ת"וש (ממש אסורות

, נזר אבני ת"שו: קצח ט"שלחה, קכג ח"או יהודא זכרון ת"שו', מ
 מסַאטמַאר ר"אדמו תשובת ח"ולהבל ל"זצ משַאפרַאן צ"הגה תשובת
 !מוכן לקנות ולא! בבית הכל את להכין צריכים ומדקדקים, )א"שליט

 ובזכות, החיוניים הדברים את רלהעבי, עצמנו על נקבל בואו ולכן. ד  
 ולזכות לם הבאובעו עולם הזהב צרות מיני מכל להתפטר לקוות זה

 .ישראל של בישועתן בקרוב לראות


