
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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בעל ה"תניא" מסר נפשו בבית האסורים על כשרות
הפיטרופטבלי  במבצר  ה"תניא"  בעל  הזקן  אדמו"ר  של  ישיבתו  בזמן 
בפטרבורג, עבר עליו פעם אחת כמה ימים שלא אכל מאומה, כי לא היה 
שם מאכל כשר. פקידי בית האסורים חשבו, שאינו אוכל במתכוון כדי 
שימות, ועל כן רצו להכניס את המאכל לפיו בעל כרחו, אך הצדיק סתם 
פיו הקדוש בחזקה ולא יכלו לפתחו בשום אופן, ותהי שם צעקה רבה, 
ואדמו"ר היה בצרה גדולה. בתוך כך בא לשם השר חוקר-הדין ובשמעו 

קול הצעקה שאל מה זאת, כשסיפרו לו, אמר להם: 
- לאיש כזה לא יאה להכניס את המאכל לפיו בעל כרחו, כי אם לדבר 

אליו עד שיתרצה. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת בשלח | ח שבט

1

המשך בעלון הבא

בשורה טובה תדשן עצם
הנני להודיע לכל תושבי עירנו בית שמש שבכל יום שני 
 מתקיים שיעור בבית המדרש "עטרת ישעיה האלמין"

 בספר זוהר הקדוש, ובספר עץ חיים.
וכן שיעורים בעניני שלום בית, וחינוך הילדים, 

משעה 8:00 עד שעה 10:00
 השיעורים ימסרו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א על הזוה"ק,

 וע"י הגה"צ הרב שבתי גן בספר "אילנא דחיי",
 וע"י המקובל הרב יצחק ראובני שליט"א בתיקוני זוהר.

השיעורים בלשון הקודש ובאנגלית, לפרטים: 
טלפון: 0548-436784

BE"H a series of shiurim will be presented for the public benefit
Monday evenings from 8:00 to 10:00 PM (or later) at the Beis Midrash

"Ateret Yeshaya Holmin," Nahal Lachish 24, Ramat Alef, as follows:
Sefer Zohar Ha'Kadosh (the Admor Shlit"a); Tikuney Zohar (Mekubal

HaRav Yitzchak Reuveni Shlit"a); Sefer Eitz Ha'Chaim (HaRav Shabitai
Gan Shlit"a drawn from his recently published sefer).. and also Shalom
Bayit; Chinuch Le'Banim. The shiurim will be presented alternately in
English and/ or Hebrew. For more information, phone Zeev Breier on:

0548-43678



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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ש
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הכל  שכאן ידעו ולא כדתי ' על ויסמכו הזאת בהפען
אלה שמכל  מזה וחוץ וערמות . וכפיה לחץ ע"י נסכם
שהרבה ויגרום הבשר, מחיר  יעלה הנוספות הוצאות
למצוא אפשר בכלל האם טריפה בשר  ח"ו יקנו נשים

ב  חוסר יש לשוחטים וגם כאלו, מומחים כל אנשים
בענינים היודעים רבים מומחים ובפרט כולו. העולם

סמכא. בעלי  והם אלו
זו גם בשחיטה כלל מורגל אינו שהשוחט כיון צ"ע

לשחוט שנים כ' כבר  המורגל  ואם החדשה, בהפען
מנחת הבעל  דעת שני, טבע לו ונעשה זה בדרך
וצריך  זה, על שחיטה קבלה כלל לו שאין אלעזר 

אחרת. להתרגל קבלה יכולים טובים הכי  המומחים  אצל  (ואולי 

יעשו) מה הזקנים אבל  טוב מהר, בודאי  שלכתחילה  כיון וגם
כמבואר  למטה מלמעלה ותב "ש,לשחוט  סק "ח  ס"ו (בש"ך

היום) עד אצלינו בעיקרוכמקובל נוספות חששות כאן ויש
מתירים לא  באר "י ולמעשה החדשה, הפען ענין
וגם הבי"ד לא הסכימו לא  בכאן וגם  בה, לשחוט
בענין  חשש ז"ל  בוימגרטין מהר"ש והג' הכדתיה
טעם, בלי  חומרא כלל אינו זה ממילא  מפרקת, שבירת
איקבע  כאן הלא  וא"כ בטעות, שהנהיגו חומרא או
משאר גרע ולא הפען, באותה להשתמש  שלא המנהג
אם יודע ואיני  נדר , בגדר  זה הרי כך  נהגו אם מנהגים
לו  מותר  אם לארה"ב  מאר "י או מכאן  שנוסע  אחד
המקום כחומרי  לנהוג שצריך כיון בשר שם לאכול
קהלות ישנן אם לברר צריכין בעיקר וגם משם. שיצא
מהפען  בשר אוכלין ולא  שמקפידין קבוצות או

החדשה.
הבעל וגם כתב דמי  דיעבד כשעת הדחק שעת

דבר להנהיג לא אבל במקרה רק שזה אלעזר מנחת
למע "כ  לכתוב  בכלל שבאתי הסליחה ואתי בתדירות,
שלוחא לכן שלכם מביד"צ גם ממני ביקשו כאשר  אך

לי . ותסלחו אני, דרחמנא
ולשמחה,והשי"ת לששון הכל שיתהפך יעזור 

אמן. בימינו במהרה כללית ולישועה
ומכבדכם.דושה"ט מוקירכם באה"ר

 ליעברמא ליעברמא ליעברמא ליעברמא  בונ בונ בונ בונ שמחה שמחה שמחה שמחה 

המשך בעלון הבא
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פ‡ר˜, ר"ח ‡ייר ˙˘"ס לפ"˜.

˜ונטרס עלבונ‰ ˘ל ˙ור‰. ‡. ‰יו˙ ˘כע˙ יˆ‡ ל‡ור 
˜ובı ב˘ם כרם ביבנ‰, [מ˘ועלים ˜טנים ‰מחבלים 

˘ ˘ם מ‡מר מ‡˙ מ‚י„ ˘יעור ‰ר' ‡.‡.˜. "בכרמים"] וי
נ"י בענין ˙י˜ון עירובין, ו‰יו˙ ˘‰˘י‚ ˘ם על כמ‰ 
‚„ולי ‰‡חרונים ז"ל בסילופים ו˘˜רים. לכן ב‡נו ל‰˘יב 
על ר‡˘ון ר‡˘ון וכו'. י"ל ע"י חברי ‰כוללים „בורו 

פ‡ר˜ יˆ"ו, ער˘"˜ פר˘˙ ב‰עלו˙ך ˙˘"ס לפ"˜.

1451

„ברי ˘לום ו‡מ˙. ˜רי‡‰ נל‰ב˙ למען ‰˘לום ו‰‡ח„ו˙ 
בענין ‰עירוב „ב‡ר‡ פ‡ר˜. מ‡˙ ‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ 
‰מפורסם ז˜ן ‰רבנים, מ˘יירי כנס˙ ‰‚„ול‰, יו˘ב 
ר‡˘ בי˙ ‰ור‡‰ „‰˙‡ח„ו˙ ‰רבנים מו‰ר"ר ˘לום 
˜רויז ˘ליט"‡ ‡ב„˜"˜ ‡ו„וו‡רי בעמח"ס ˘ו"˙ "„ברי 
˘לום" ו˘"ס. י"ל ביום ר"ח סיון ˙˘"ס לפ"˜ לר‚ל 

‰כנס˙ ספר ˙ור‰ לבי‰מ"„ סער„ע‰עלי.

1452

מח‡‰ ‚„ול‰, מוחים על עלבונ‰ ˘ל ˙ור‰ וחכמי‰, 
מר‡‰ ב‡ˆבע ב‡יז‰ „רכי זיוף וסילוף ‡ונ‡‰ ורמי‰, 

‰רבנים ‰‡וסרים. מכ˙ב „ו‚מ‡ נ‡ספו ‰רב‰ מח˙ימו˙ 
מ‰‚‰"ˆ רבי טובי' ‚‡ל„˘טין ˘ליט"‡ ר‡˘ י˘יב‰ עמ˜ 

ח˙ימו˙ מחברי ‰כולל  ‰26לכ‰, פ' ויחי ˙˘"ס. 
˘מפרסמים ‰מח‡‰ ל‚לו˙ ‰‡מ˙ ולמחו˙ על בזיון 
כבו„ ‰˙ור‰ וחכמי‰. למען ‰‡מ˙ ו‰˘לום. פ' וי‚˘ 

˙˘"ס

1453

מכ˙ב מ‰‚‰"ˆ רבי יוסף „ו„ טייטלבוים ‰‡„מו"ר 
מס‡סוב ˘ליט"‡, ‡ב„˜"˜ ˜רי˙ ויו‡ל מ˘‰ ‡"י. מעי„ 
‡יך ˘רבי‰"˜ ‰‡„מו"ר מס‡טמ‡ר זי"ע, ‡מר לכ"˜ מרן 
‰‡„מו"ר מס‡טמער ˘ליט"‡ ˘יע˘‰ עירוב על כל 

‰˘כונ‰ בב‡ר‡ פ‡ר˜

1454

פס˜ ו„ע˙ ˙ור‰ ˘ל ‰‚‡ונים ‰‚„ולים ˘רי ‰˙ור‰ חברי 
בי˙ „ין ‰‚„ול בירו˘לים עי‰"˜. בענין ‡ם בעיירו˙ 
‰‚„ולו˙ ˘„רים ˘ם למעל‰ מס' רבו‡ מועיל עירוב על 
י„י ˆור˙ ‰פ˙ח ‡ו ˆריך „ל˙ו˙, ו‡ם ‰כ˘ר ‰עירוב 

ו˜ בˆור˙ ‰פ˙ח ‰ו‡ ‰י˙ר ‰יו˙ר מרווח בלי ˘ום פ˜פ
כלל!

1455

˙ו˘בי ברו˜לין ˘רייבן. נ„פס בעי˙ון ברו˜לין 
‡„וו‡˜‡ט, ערב ˘בועו˙ ˙˘"ס.

1456

˙מונו˙ מ‰רבנים ‰‚‡ונים ‰ˆ„י˜ים חברי בי˙ „ין 
מיוח„ לעניני עירובין בב‡ר‡ פ‡ר˜ ˘רו˜„ים עם ‰

‰ספר ˙ור‰, ˘‰כניסו לבי˙ ‰מ„ר˘ ˘ל כ"˜ מרן 
‰‡„מו"ר מסע„ע‰עלי ˘ליט"‡. ב˙מונ‰ רו‡ים: כ"˜ 

1457

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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להם  מפריע  שהיה בגלל זאת וכל ואומלל  היה  מסכן
קדיש. ובאמצע עשרה שמונה  באמצע אחת  דקה לדבר
על  דבר להם  עושה היה  לא הוא סבלן, היה יהודי אותו 
כשעבר אבל  הליצנים , עם  ביחד צוחק היה והוא  כך ,
באמצע  מלשוחח  להם  ולהפריע להמשיך נוהג  היה שוב,

וכו '. התפילה

בעולם  קינא  ממש הוא  לרבינו, מאוד חרה הענין 
לו הממתין  הגדול ובשכר יהודי  אותו של הבא

העליון. בעולם

היה  הוא  גם  נ"י, גליק לייב ר' בשם יהודי  גם  שם  היה
היה  הוא  אבל  לידו , שעמד צבור  לאותו  להפריע נוהג 

וכו '. מתחנן  היה  הוא  בכח, ולא בשכל זאת  עושה 

וולף ר' של  הבא העולם

הישיבה , מתקופת  עוד הליצנים אותם  את  הכיר  רבינו 
לביהמ "ד  באים  היו  לא  שכלל הבחורים אותם אלו היו

ל"ע . לשוחח ורק אך אלא להתפלל 

היה  זצ"ל מסאטמאר  הרבי  כאשר כאב, גם לרבינו 
המשיכו לשמוע , יכלו בקושי  ולעתים  בתורה  קורא 

ש|א  ש|א  צעקו  באמת  אז אמנם  היה !לדבר , לא  זה  אבל  !
שבא  צבור גדול, צבור  היה באמת  אמנם  הרבה, עוזר
לדאוג היה שתפקידם  שומרים  העמידו המקומות , מכל
קריאת  באמצע מדיבורים  החשש בשל לא וזאת  לשקט,
את  לשמוע יכלו  לא שאחרת העובדא  בשל אלא התורה 

בכל הרב  לשמוע ויכלו ויפה  נמוך קול היה לרבי  קורא, י
מוחלט . שקט היה אם רק מדרש הבית

מוחלט  שקט יהיה  שבאמת עושים איך  אז ?נו,

תעשה  לך אך לו, כאבו  מאוד הללו הענינים  כל
במדבר. קורא  קול בבחינת  זה  יהיה  משהו,

בזוה"ק שיעור

בלילה  שישי יום בכל שיעור ללמוד  נוהג היה רבינו 
של  לענין הגיע למודו כדי תוך אחת  פעם  בזוה "ק .
בצורה  נתעורר ואז וכו ', אמן ועניית  ביהמ"ד קדושת
שהוא  קדוש כך כל מדבר  ליצנות  לעשות זה מה  חמורה,
ואז כך , על עומד ישראל הכלל שכל  היהדות  מיסודי
קונטרס  או מודעות, מספר להדפיס שחייבים  החליט
לחפש  החל שישי יום  באותו  ומיד  אמן, עניית בענין קטן 

אמן. עניית בענין  חומר ולהכין

ראה  שבבלגיה נזכר  החומר את  להכין שהתרוצץ  בעת 
חומר לחפש עליו מדוע ולכן  אמן ", "ואמרו  הספר  את
שלח  הוא  המוכן, מן הכל לו יש כאן הלא  בעניין, חדש
את  לו שישיג  ממנו  ובקש  לבלגיה , לדודו  בהול מברק 

צרי שהשוחט ,הקדמוני תקנת  היתה בפולי
השוחט א שיבדוק להרב, שלו  החל את  להראות
ליטא" מדינת  מ "ועד תקנה  ישנו כ היטב . אותו  התקי

שצ "ט את(1639)משנת  לבדוק  הדי בית "על פיו על
בשבוע". אחת  לפחות  החל

על חדשה  קבלה  להוציא  חייבי היו ג השוחטי
לרב. כ עבור ולשל שחיטה

היה עליו בקלות , השוחט את  לאסור יכול היה הרב
כי  כראוי,  חל  להתקי מסוגל לא שהשוחט לומר רק
פגימות. עליו נמצא שלו החל ובבדיקת  רועדות  ידיו

נבילות להאכיל  בשיטתם  והפראנקיסטים השבתאים
וטריפות

שהנהיגו החדש מהמנהג חששו ג המתנגדי
הקמת בעת  כי  ,"מלוטשי  ב"סכיני לשחוט החסידי

והמתנגדי זה  מנהג על ידעו  לא החסידות (כמו תנועת

ותלמידיו ) טוב  ש הבעל גהשבתאי  מהשוחטי חששו
טריפה תחלה בכוונה ששחטו  פרנק  .ואנשי 

,חיי דברי  ותשובות  בשאלות שכתבו  מה וראה בא
בפרדס , טיול בספר  ועוד סופר, חת ותשובות ובשאלות

ועוד.
חיי דברי ותשובות שאלות לשו סימ וזה א ' חלק דעה (יורה 

מדת ז ') שלימות מדינות יצאו  קלי השוחטי ידי "שעל :
."זכר ואבד ישראל

חיי דברי ותשובות בשאלות ר ')וש סימ א' חלק דעה (יורה

תורה  לומדי הש יראי כמה  ראו  "ועיני לשונו : וזה כתב 
נהפכו הלזו באומנות שנתחנכו  ולאחר  ,צדיקי אצל שהיו
 כא עד האמנתי', לא בעיני ראיתי לא  א אשר  אחר  לאיש

הקדוש. לשונו
סופר  חת ותשובות  בשאלות כתב זי"ע סופר  החת ומר
כסא על יושב וכסיל  זק המל כי ר "ה, סימ חיי אורח

.ש עיי ,וסופרי שוחטי  חזני רגלי ג' זהשל וכעי)

והעולה ) המתחיל דיבור  נשא , פרשת   יוס יעקב  תולדות הקדוש .בספר 
זצ"ל  משאמלוי הצדיק להגאו בפרדס  טיול בספר   ועיי

א ' בחלק שכתב שחיטה )הי"ד , נתהוה (מערכת הציונות כח כי
שלומי  שנתפטמו טמא  ובשר   הקלי  השוחטי ידי על  ג

. ש עיי ישראל, אמוני
 יוס עקיבא הרב מורנו הצדיק הגאו של לשונו וזה
וזה  כותב העברי  לב ספר  מחבר  בעל זצ"ל  שלעזינגער 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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 הרב שלום קרויז
אבדק"ק אודווארי מח"ס שו״ת דברי שלום ד׳ חלקים

בס"ד, יום ה' לסדר ואספת את תבואתה, דרך הישר לפ"ק.

הגדול  הרב  כבוד  ה"ה  וכרביבים,  כטל  יתברך  השובבי"ם,  בימי 
וכו'  וסופר  חכם  הכופר  אשכול  ספרא,  מלא  צנא  ויר"ש,  בתורה 
נ"י, רב דקהל מגן שאול, אבדק"ק  גראס  יודא  כש״ת מו"ה שלו' 

האלמין.

אחדשה"ט, זה כבר קבלתי ממנו כל הספרים שהוציא לאור עולם, 
ובאמת נהנתי מאוד בעברי קצת בין העלים, ושם ראיתי את גודל 
וכובד העבודה אשר השקיע בחיבוריו הנעימים, ובכל יום חשבתי 
לבוא עם איזה הערות אבל מחמת אפיסת הפנאי מוכרח אני לבוא 
בידים ריקניות. יה"ר שדבריו יעשו רושם בעולם, וכל המזכה את 

הרבים וכו', ויצליח בכ"ע כאוונה״ט.

אמנם אכתוב לו מה שפירשתי זה כבר בפ' נח הקרא "כי מלאה 
הארץ חמס מפניהם" וברשיז״ל מגמ׳ סנהדרין ק"ח לא נחתם גז"ד 
אלא על הגזל, וקשה הלא בקרא משמע דהשחית כל בשר את דרכו 
וחטאו בע"ז ג"ע וכו' וגזל הוה רק חטא קלה נגד החטאים ההם 
דזה רק לאו, ובפרט דיש ג״כ גבי׳ עשה והוה רק לאהנל״ע. אבל 
ניחא לפימ״ש בס' בנין דוד בשם הה"ק מקאסוב זצ"ל דיש חסידים 
וכו' דבניהם סרו מדרך השי״ת דיש מצות שבין אדם לחבירו היינו 
בגזל  הבנים  ונתפטמו  וכדומה  בגזל  באמונה  שלא  ונותן  שנושא 
המוליד טבע רע לכן התולדות פורקים עול מ"ש עיי״ש, א״כ בלי 
חטא גזל הי׳ מקום להציל את דור המבול כי אולי יעשו תשובה, 
אבל כיון שחטאו בגזל א״כ לא יהי׳ להם דורות קדושים כי יהי׳ 
להם טבע רע אפי׳ האבות יעשו תשובה אבל בניהם נתפטמו מגזל 
ומממון שאינו כשר א״כ אינו כדאי להצילם ודו״ק לכן שפיר הביא 
רשיז״ל דנחתם גזר דינם עיקר החותם לרעה בא דוקא מפני הגזל 

ודו"ק.

על  לעורר  מספרו  שכח  עיני  ראות  לפי  כי  עוד,  אעוררו  ובאחת 
קטנים  נמלים  בהם  מאוד  דשכיח  מוין  הנקרא  השומשין  בדיקת 

ומאוד צריכין ליזהר בהם, ודו״ק.
 הדושה״ט מאהבה ומברכו בהצלחה ברו״ג.
 ואצרף כאן המחאה קטנה בעד הוצאות ספרו. 
הק׳ שלו׳ קרויז אבדק״ק אודווארי

עוד, לו  ואמר  הקדושה. דעתו נתקררה לא בזה  וגם  וסיגופים,
לאביונים  נתן ופיזר וצדקה  חסדים  בגמילות הרבה  אשר

דעתו. נתקררה  לא ועוד וכדומה ,

תשובה שוב  בעלי הרבה ועשה מעון  השיב שרבים  לו  אמר
זכרונו  רש"י  של דעתו ושקטה נחה  ובזה בעולם,
כל אתו שמרעישים מה הקדושה  דעתו  ונחה לברכה ,

כאן. עד מעלה, של הפמליא 

הועד דברי

הזה בעזרת  לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו השם,
יודע חשובים  מאוד כוללים אברכי שבאסיפת 
להחזיר העולם  עליהם שקבלו נפש מסירת ובעלי  תורה 
אנו  כן וכמו מישראל . ואחד אחד לכל שלימה בתשובה
לעשות  עמנו להצטרף שהיא כמו נאה קהלה מכל מבקשים
ה ' יראי לכל  אנו ופונים  היפה, רבים  בכח  ולתורתו לה ' חיל
הללו  מהקונטריסים להדפיס האלו, בפעולות להשתתף

בישראל. ולהפיצם ביעקב לחלקם

השם ובטוחים  שבעזרת שמים וברחמי ה' בחסדי  אנו
ונצורות  גדולות לפעול  בידינו יעלה שמו יתברך
אחינו  לכל שיגיע האלו והגליונות  הספרים הדפסת  ידי  על
ושומרי  אגיד לעולם  ה ' ואמת ובתפוצות . בגולה ישראל בני 
ישמור , חסידיו רגלי  עבדו, דוד ידי  על  הבטיח אשר הבטחתו 

אותו. מסייעין ליטהר והבא עמנו, יעשה כה בטחנו, ובו 

הועד,עורו בפעולות השתתפו נא  קומו נא התעוררו נא 
לכם  הוא "ראשון הקדוש הפייט למאמר נזכה  ובכן
בימינו, במהרה צדק גואל בביאת בתוככם להתקדש  וכו'
בישועות  נפלאות  נראה  מצרים  מארץ צאתינו וכימי

אכי "ר. הניבאות

המערכת 

יומית ותשובה  – שבועי ירחו
ועונש בשכר ואמונה  התשובה  בעניני

בשכר ואמונה תשובה  עניני  של הלימוד ענין גודל כולל
בעולם ועונש האדם את מענישים אשר  הגדולים  והעונשים  ,

השם  יראת  עניני ועבירה , עבירה  כל על העליון ובעולם הזה 
השם  ואהבת 

הגדולות מיסודות  אחת הוא  ועונש בשכר  ואמונה התשובה
עוסקי  בהשתתפות  לאור  יוצא  ובטהרתן ישראל  בקדושת 

בלבד  שמים לשם ציבור בצרכי 

שכרם  משלם הוא  ברוך  שהקדוש

לכל בחינם ונחלק הרבים, את  לזכות  נדפס  הזה הקונטרס
הגליון להדפיס שברצונו מי לכל נתונה  והרשות  ומבקש, דורש 


