
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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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יט. הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה )ברכת אברהם(.

כ. מחזה מחריד ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או בהמה, רק שוחט 

את עצמו. )נפש ישעיה חלק י, שחיטת ואכילת בשר חלקים א-ה(.

כא. אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש )חפץ חיים(.

את  מביא  אסורות  במאכלות  דהמכשול  כן  גם  זה  מכל  אנו  רואים  כב. 

האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"ל.

כג. 25. התיקון להחטא של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות - 

ידי הרב הקדוש בעל "מגלה עמוקות" הגאון הקדוש המקובל רבי  על 

שהתרחש  מסעיר  מאורע   - קראקא  אב"ד  זצוק"ל  שּפירא  נטע  נתן 

בתקופת הגאון הצדיק ר' נתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" 

זצ"ל.

כד. האשה החיה על מטת הארון של מתים  )בלשון הקודש( - סיפור נורא 

מהצה"ק מניקלשבורג זצ"ל.

סיפור נורא באשה ששחטה לבד אווזים לערך 20 שנה והאכילה נבילות 

זי"ע  מניקלשבורג  שהצה"ק  עד  יודעים  בלא  ניקלשבורג  העיר  לכל 

בגודל צדקתו גילה הכל. והביאו אותה על מטת ארון של מתים בחיים 

אותה  הביאו  וכך  הנפטר,  את  שמכסים  כמו  מכוסה  כשהיתה  חיותה 

לקבורה כשהיתה בחיים, כל העיר הלכו לראות דבר חדש איך שקוברים 

בן אדם כשהוא חי וקים. וכשהגיעו לבית החיים קראו את הצה"ק רבי 

ר' שמעלקע, וכשבא סמך ידו על מקלו חצי שעה, ופתאום באו אלפים 

אווזות ואכלו אותה את כל גופה כשהיא בחיים ולא נשאר ממנה כלום, 

מן  משלם  שהקב"ה  איך  עיניהם  במו  ראו  ואז  נוראה  בבכי'  בכו  וכולם 

השמים מדה כנגד מדה. )נפש ישעיה חלק ט"ו(.

פרק ב: כוחו של אהרן הכהן בהדלקת הנרות בבית המקדש

צוּ ָעַלי ֲאַזי  אנו אומרים בחנוכה, בזמירות של הדלקת הנרות, ְיָוִנים ִנְקּבְ

ים  ָמִנים. וִּמּנֹוַתר ַקְנַקּנִ ְ ל ַהּשׁ אוּ ּכָ ַלי ְוִטּמְ ים. וָּפְרצוּ חֹומֹות ִמְגּדָ ַמּנִ יֵמי ַחׁשְ ּבִ

יר וְּרָנִנים. מֹוָנה ָקְבעוּ ׁשִ ֵני ִביָנה ְיֵמי ׁשְ ים. ּבְ ּנִ ֹוׁשַ ה ֵנס ַלּשׁ ַנֲעׂשֶ

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת ויצא | ה כסלו
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

לידו בא  חטא אי הרבי את  המזכה  כל 
ציצית ללקט מתני ושנסתי חלצי כגיבור אזרתי לזאת אי 
בעני המוסר, ומגדולי הראשוני וספרי חז "ל  מדברי ופרחי
עפ"י  המחוייבת והשמירה והזהירה ,המאכלי קדושת
,שבה איסור נדנוד  חשש מכל להתרחק הקדושה תורתינו
מהמכשלה כמוני אנשי לזכות זכות ידי על יתגלגל אולי
את המזכה כל רז"ל הבטחת בי ויתקיי הזאת, הנוראה
להשמר  ממנה אנכי ג ואבנה לידו, בא חטא אי הרבי

.וטהרת המאכלי בקדושת

ולא  חיינו, ימי  כל מכשול מכל  להשמר  שנוכל  יעזור  והרחמ
,עול עד זרעינו וזרע  זרעינו ומפי מפינו  התורה ספר ימוש

.אמ בימינו במהרה ברנה צדק גואל לביאת במהרה  ונזכה

בעניני  גדול  תיקו או הש קידוש יביא  זה שספר מקוי אנו
קדושה אצלנו שיתרבה  תרצה, בידינו ה' ופועל שחיטה
גואל ביאת עד וישראל התורה  קר אצלנו ושיתרומ וטהרה

.אמ וחסדיו רחמיו ברוב דיד במהרה צדק

,שמי לרחמי המצפה  המלקט הכ "ד

גראס גראס גראס גראס הק ' יהודהיהודהיהודהיהודה  שלו שלו שלו שלו
יצ"ו האלמי אבדק"ק
יארק נוא  ברוקלי

מהרב לאור שיצאו 'קורא מהקול  חלק כא  ימדפי אנו
במלחמתו שליט"א ליבערמא בונ שמחה רבי הגאו
,בלונדו כשר" "גלאט  הנקרא הטמא הבשר נגד הקדושה 
 עול מהבורא  רק מפחדי שאינ האמיתי והרבני
מי כל חז"ל  מאמר בזה וקיימו הזה, הבשר נגד אז יצאו

וכו'. מיחה ולא  למחות בידו שיש

עוד ביניה יש עדיי בלונדו החרדית  ליהדות גדול זכות
נגד ובפרט  הדת, עוקרי נגד ומחו שיצאו צדיקי רבני

.וד חלב  וטריפות נבילות ומפיצי המאכילי

א פרק
השחיטה פולמוס 

באנגליה השחיטה  מאבק
השחיטהא. ההלכה,חגזירת לאור  בישראל,

תורה דעת שדעתם דורו וגדולי  חז"ל , והשקפת

והמסמכיםח ) מהמכתבים גדול חלק וכן הזה  (דאקומענטען )הפרק 
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ערקלערונג פאר א אידישע טאכטער 
 –איבער צניעות און אידישער חן 
 ירושלים שנת תשכ"ד לפ"ק

 לוית חן

בו יבוארו הלכות בענייני ריחוק מן 
ות, מלבושי הנשים וצניעותן, הערי

ואיסור ייחוד, לפי כל הדיעות, ומנהגי 
כל העדות, ק"ק ספרדים תמנים 

ואשכנזים, מהרה"ג רבי יצחק רצאבי 
 שליט"א, בני ברק, שנת תשס"ג לפ"ק

 ישראל –צניעות בת 

הלכות נחוצות ב' חלקים, מהרב ליקוט 
רבי אלעזר בריזל שליט"א, ירושלים, 

 שנת תשמ"ח לפ"ק

 מקור בהלכה

הגורם פרנסה וכלכלה, לחזק בדק 
שרשי אמונה ודת ולהשרישם בלב עם 

ה', מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש 
אמיא זי"ע, למבערג, שנת תרל"ז מקאל

 לפ"ק

 שירי משכיל

מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש 
מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרמ"ג 

 לפ"ק

 קת רוכל ח"אאב

מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש 
 '988מקאלאמיא זי"ע, למבערג, 

 מקרי דרדקי על בראשית

אישות המשפחה, בצרוף: נספחים, 
 ומבחר שאלות ממבחני הבגרות

 בית נאמן

נערך ונלקט לזיכוי הרבים, לקט בענין 
צניעות הנשים, מומלץ מאד שכל אב 
יקרא מאמר זה בפני אשתו ובנותיו, 
להזכיר ולהזהיר!, את חוברת זו ניתן 
להשיג חינם אצל משפ' גילקרוב רחוב 

ירושלים, נערך ע"י הרב  8אבינדב 
ליט"א, דפוס גדעון מאיר גילקרוב ש

 985945 054עותקים, 

 דברי שלום ואמת

מצדיק יסוד עולם איש אלקים קדוש 
למאוד, רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי 

זצ"ל ראש הרבנים בעיה"ק צפת, 
 ירושלים שנת תשל"ד לפ"ק

 שו"ת הסבא קדישא ח"ב

על שיער הבא  –אייר תשכ"ח  –ניסן 
מהודו לגבי פאה נכרית, מכאן השאלה 
הגדולה? אם בשנת תשכ"ח, וכן בספר 
דת והלכה לגר"מ שטערנבוך משנת 
תשל"ג, כבר ידעו שהפאה נכרית בא 

 מעובדי עבודה זרה, וכולם שתקו,
והרבה רבנים ראו את המאמר הזה ולא 
עשו כלום, (ואיפו היו כל הרבנים וכל 
אברכי תורה בא"י ובחו"ל שלומדים 
תורה לשמה וכותבים חידושים? הלא 

 ירחון רבני מרכזי, –קול תורה  

15קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

שם , מולך ועכשיו  אורח בבחינת בדוחק רק  שם, להיות
יצא  הקלקול ועל ותחילת  וכו' הקהל וראש  חזן ידי על 

כמו  תועבה  בהם תפלתם  כל שם כתב אלו כנסיות בתי
אשר שם כי יותר וגרוע  הכבוד , בבית מתפלל אשר

שם . מזכירין 
אנחנו ??? איפו  ישראל  בני אחינו

הרבה שישנם  עד הדבר נתגלגל  סכינים"וכך ,"בודקי
רוצה כבר אני ואין  אחד . ביום ורבבות  לאלפים ושוחטים
שזה הקדושה, בארצינו כאן הגדולות מהשחיטות לדבר 
הרבה כך כל אחד שוחט  ששוחט  איך גדול פחד ממש 

ו  אחד, ברגע  מכונהעופות שוחט מכל  עשה מ"ם הסמ"ך
רובורט, כךאוטומאטית כל  הוא מ"ם הסמ"ך של והכוח

אחד ששוחט  דעתו על לעלות יכול לא אחד  שאף גדולה 
אחד ששוחט מה  שלימה  בשנה שחט  לא  שנה  50 לפני 
הגדולים השחיטה  ומקומות בלבד . אחד  ביום היום שוחט
יהיה אם ואפילו  ולראות, לילך יכולים ואין ומסוגר סגור
יותר או שחיטה , בעניני היום בכלל מבין  מי שיבוא, אחד 
איזה ולתקן  הקורא  בעובי להיכנס בכלל מעוניין מי טוב 

דבר!!!
אבל  המצב , את באמת ומבכים בוכים שוחטים הרבה 
להפסיק לנו נותן  לא מ "ם  והסמ"ך דוחקת, הפרנסה
כלל  מאמינים  לא שאנחנו  [והאמת נרצה. אם אפילו
היינו  שאם  הפרנסה, לנו  נותן  שהוא  הוא ברוך בהקדוש 

הזאת]. הפרנסה מזמן  עוזבים  כבר היינו מאמינים 
יבוא ישראל  בני מאחינו מי ונראה, בואו  אבל
גמחי"ם , מיני כל הקדושה  בארצינו  ישנם לעזרתינו?
שרק גמחי"ם כמה לעשות מסכים  והוא ועד יודע והשטן 
כל  לנו  שעולה השחיטה לתיקון הזה הגמ "ח אבל  רוצים,
לעסוק אחד לאף  מ "ם  הסמ"ך יתן  לא קרבנות הרבה כך
נפש מסירת הבעלי הם  איפו  ונראה  בואו אדרבה  בזה .
עם את נאכיל שלא לנו לעזור מוכן  מי  הקדושה , בארצינו

ממש . וטריפות  נבילות ישראל בארץ ישראל 
הקדוש לענין  נפש מסירת צריך למה קצת להבין כדי 
מה לדוגמא נביא בזה  תלוי  ישראל עם  כל  אשר  הזה 

יוסף יעקב בתולדות העולה )שכתב בד"ה נשא  וז"ל:(פ' כתב 
וללכוד ולפתות לילך יצטרך שלא היצה"ר התחכם עתה 
בו, נכשלים רבים אשר יחיד רק ויחיד, יחיד כל ברשתו
המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא

ברשתו, נלכדו  וכולם לרבים עיי "ש .טריפות
וז"ל : ז"ל  יונה לרבינו תשובה  שערי בספר אםוכתב 

ובו השוחט על  משגיח אינו  עצמוהרב וסומך כראוי דק
המשך בעלון הבא
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הקדוש  הזוהר מתנגדי  רב הערב  הזאת הרעה  העדה מ הבדלו 

יהודי של צרות  על לבכות יוכלי לא ה יהודי לב רב לערב  אי א.
מ אותנו מקררי ה ב.  אחרי ליהודי קרי ה אחר ,
ללימוד  מתנגדי ה ד.  לקדושה  מתנגדי ה ג.  האידישקייט 
עגל  מסביב   רוקדי ה ו .  הכבוד אחר רודפי ה ה.  הקדוש הזוהר
ביישני :סימני ג' יש ליהודי  .וחצופי פני עזי  ה ז .  הזהב

.חסדי וגומלי רחמני

כןשאלה : אם הקדוש? זוהר ללמוד  אומרים  שלא רבנים  הרבה  יש
זוהר לימוד  על  ולהוכיח לפרסם  הקורה בעובי  נכנס  כבודו מה  מפני

לי ? אמר לא שלי כשהרב לכבודו , שנשמע ולמה  הקדוש?

זוהר  ללמוד  צעקו  ישראל , גדולי  וצדיקים  גאונים  רבנים  אלף  תשובה :
והאברכים  הישיבה תלמידי לכל  שצווה  חיים  החפץ  ובתוכם  הקדוש ,

הפרשה , על  שבוע  בכל  הקדוש  הזוהר  את  ישיבותללמוד  הראשי  [וכל 
במכתב ], להלן  ראה  – הקדוש זוהר למדו  שעבר כשידעמדור והח "ח 

מעלה , של  דין  מהבית  פחד  רק  רב  לשום  חשבון עשה  לא  האמת  את 
שנה . 120 אחר  תשובה  לתת  יצטרך  יהודי א ֹותישכל  י ׁשאל ּו כן ּכמֹו

עם את  לה ּציל  ׁשאפׁשר  ידעּת האם יה ּודה ! ׁשלֹום  מעלה , ׁשל  ּדין  ּבבית
אׁשיב, לזה ? עׂשית ּומה י ׁשאל ּו ּכן ! א ׁשיב אט ֹום? מ ּפצצת  י ׂשראל 
ׁשּכל האמת את ּבּדרׁשֹות ואמרּתי  הז ֹוה "ק , על  ספרים מיליֹוני הד ּפס ּתי
ז ֹוהר ללמד  ׁשּלהם ל ּקהל  אֹומרים ׁשּלא י ׁשיב ֹות  והרא ׁשי  הרּבנים
וגם – ּפעמים 172 ּבזֹוה "ק  ּכתּוב זה  [ּכל  רב , הערב ראׁשי  הם  ה ּקד ֹוׁש
מראי 310 ה ּכל   ס – זי "ע ט ֹוב ׁשם ּבעל  ּתלמידי ספרי 140ּב מּובאים
זה ], את  לרא ֹות  יכ ֹול אחד  וכל  ספרים ּב17 הּכל  והד ּפס ּתי  מק ֹומֹות ,

להיכנס  אסור  הקדוש  זוהר  שם  שאין  המדרש  ובית  ישיבה  שם ,וכל 
– אחרא  מהסטרא  רב  הוא  זה על  דואג שלא  ישיבה  הראש  או  והרב 
יֹום  מידי  יׂשראל  לכלל  ׁשּמּגיעים  האס ֹונ ֹות  ּכל  על  א ׁשמים  והם  רב  ערב 

מעלה ׁשל  ּדין  ּבבית  ׁשּיתק ּבל  ה ּיחידי האמת  זה ּו  [ראהּבי ֹומֹו. 
חיים] מהחפץ  הסיפור הבאים ובס 'בעלונים ומצלא , מגנא  זוהר  בספר  (ראה 

זצ "ל: הלּפרין  מענכין מנחם  הג"ר  הגוב "י. כתב  וכן ועוד , ה ', ּבזמןסוד  וההרּוגים הענ ּיים 

ּומעני ׁשים  קּבלה, למד ּו ׁשּלא  חכמים  הּתלמידי  את מעלה ׁשל ּדין  ּבבית ּתֹובעים הּגלּות

ּכ על ח ּיים 'אֹותם 'עץ על הגוב "י ּבעל  ל ׁשֹון  וזה  שאול: חיים  להג "ר  שנתן (בהסכמה 

שלימה ') 'איפה ספרו  על  זצ "ל  ספר .דוויק  וחכמת  נס ּתר  ל ֹומד  ׁשאינ ֹו מי 
ל ּבֹו על  ּבהעל ֹות ֹו ח ּדּודין ח ּדּודין  יע ׂשה  ּוב ׂשר ֹו ׂשער ֹותיו  ּתסמרנה  ה ּזהר ,
ה ּוא  וההרגֹות , ה ּמׁשיס ֹות  וה ּמלחמ ֹות , ה ּגזר ֹות  ּדי ׂשראל , ענ ּיּותא  ּכי 
ו ׁשפל ּות ֹו, ּדּלּות ֹו על  יח ּיב ֹו העני  מעלה  ׁשל  ּוּבּפּמליא  לזה . ּגֹורם  ּבעצמ ֹו
ּגם  א ׁשר  לחבר ֹו. אדם  ׁשּבין  חטאים  נקרא  זה  וכל  הריגת ֹו, על  וההר ּוג

וה ּתֹוכחה . ה ּדין מ ּיֹום  לנ ּו א ֹוי עליהם  מכּפר  אין  ה ּכּפּורים  כןיֹום  וכמו 
עשו שלא על  ישיבות וראשי  רבנים  האדמורים כל את  יתבעו  היום 

שאמחז"ל, כמו  אטום , מפצצת  ישראל  להצלת  ילקוט כלום נה, (שבת 

כ "ה) במכתב  חיים  חפץ  ועי ' נב . איכה  מד "ר  סח , רמז , כי,שופטים  לדעת  עליו 
זה . על  ושלום  חס  ויתבע הוא , בנפשו 

תורה  סתרי ללימוד  מתנגדי רב  הערב
ההקדמות כתב בשער  ז"ל  הזוהרמהרח "ו  מתנגדי שהם  רב  לערב  (מקור 

בעץהקדוש) להתעסק  בחר שלא  הוא ורע טוב הדעת בעץ  אדה"ר עון :
וזהו הקבלה  חכמת שהיא למשההחיים  האומרים  רב  הערב  עון עצמו 

פן אלהים  עמנו  ידבר  ואל  ורע  טוב  הדעת  בעץ  ונשמעה  עמנו  אתה  דבר 
תורה בסתרי הטנמות  זהכסברת  בזמנינו אשר תורה בני קצת  ועים

מי שכל  ואומרים עולם  חיי  האמת  חכמת על רע שם  המוציאים
ח "ו , שנים בקצרות ימות  בה  הראשונות שמתעסק  הלוחות  נשברו  ולכן 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

מכתב כ
ראה בספר חן טוב מהרה"ג השו"ב ר' אהרן צבי פרידמאן שנדפס 
בשנת תרל"ה, שמה שהנהיגו שמה חידוש בשחיטה אשר עדיין לא 
נראה ולא נשמע בכל תפוצות ישראל, שלפענ"ד אסור לשחוט כן 
והשוחט על זה הדרך מאכיל טריפות לישראל בלתי ספק, וכל אשר 
יראת ה' נוגע בלבבו ישמר ויזהר שלא לאכול מבשר זבח הלזה כי 
על  ומעיד  הלזה.  בתועבה  נפשו  יטמא  ולא  ירצה  לא  הוא  פיגול 
עצמו אף שזה יותר מל"ג שנים שעומד ומשמש בעבודת הקדש 
בשחיטה, אומר שאי אפשר בשום אופן לשום אומן לשחוט בדרך 
הזה ושא"א לירא ה' לעשות הרעה הגדולה הזאת לחטוא ולהחטיא 

המשך בעלון הבאהרבים יעו"ש שמביא ששתים רעות עושים שמה.

המשך בעלון הבא
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 הרב אברהם מאיר איזראעל
 אבד"ק הוניאד

ב"ה ג׳ לס׳ לעשות את החקים האלה ואת המשפטים תשל"ה לפ"ק 
ברוקלין תצ"ו. 

החוה"ש וכט"ס לכ׳ ידידי הרה"ג המופלג בהפלגת נבונים, קנקן חדש 
מלא ישן, ספרא וסייפא וכו׳ מוה"ר שלו׳ יהודא גראסס שליט"א.

את  מיוחד  במעטף  נ"י  למעכ"ת  החזרתי  אתמול  וש"ת,  אחדשה"ט 
מזוזה  הל׳  על  שלו'"  ו"מזוזת  ציצית  הל׳  על  יהודה"  "גדולי  קו׳  הגליונות 
ו"קדושת בנות ישראל" על ה׳ יחוד ו"שמחת שלו׳" על עניני חתונות ו"דבר 
משה" הלכות נחוצות ו"חינוך ישראל סבא" על עניני חינוך הבנים והבנות 
ולמרות  ובדיקה,  זבחי צדק" על הל׳ שחיטה  "זבחו  ואת קונטרסו הנפלא 
עתותי המצומצמות, אהבתי לאמרי יושר ודברי אמת דחקה את זמן מנוחתי, 
נדדתי שנת מעיני ומעפעפי תנומה, ועברתי כמעט על כל דבריו בקונטרסיו 
לב  את  לעורר  ובמקומם,  בעתם  דברים  חפץ,  דברי  בהם  ומצאתי  הנ"ל, 
אחב"י החרדים לדבר ה', על פרצות הזמן, שנפרצו פה בפרוץ המרובה על 
העומד, ובעוה"ר אין איש שם על לב, ומה טוב ומה נעים שמעכ"ת ידידי נ"י 
לקח עליו את המעמסה להתריע בתוך המחנה על הפרצות הגדולות שפרצו 
בבית ישראל, בכל שטחי החיים הדתיים, ע"י איזה בעלי כיסין שרק אל 
הבצע עיניהם, ועושין מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, ועינינו הרואות 
הקודש  עבודת  כמו  הענינים,  בכל  בינינו  השוררת  ההפקרות  גודל  את 
פסולים  רבים שרובם  בת  ומזוזות. שנודע בשער  סת"מ, בכשרות תפילין 
ר"ל, וכן במצות ציצית נתרבו המכשולים, וכמו שזכיתי לשמוע כ"פ מפ"ק 
קדוש ישראל מרן הגאוה"ק מסאטמאר שליט"א, שיש ליזהר מאד בענינים 
אלו, שלא יצאו כל ימיו שלא הניח תפלין מעולם, ולא קיים מצות ציצית 
השקולה ככל המצות שבתורה מימיו, ועוד זאת בעניני השחיטה במדינתינו 
זו רחבה כארץ מדה, ומשובשת בגסו"ת, כל אחד רודף אחר בצעו להרבות 

ההוא לעצמי חשבתי ירושלמי , יהודי  זאת בכל הוא
עם  בקיצור, בפיו. מה אשמע שקודם כדאי חמס, זועק
הוא במיוחד, אליו  נסעתי  תקוה, בפתח דיברתי  ברוך ר'
עמו התפלפלתי זאת, להוריד יש מדוע הסברים לי  נתן
לי מותר עדיין הרי בשלו, עמד  הוא אך  ארוכה בשעה 
הוא כך, זאת אמר הוא  מייזליש, ברוך ר ' על לחלוק
אך  כך, כתוב שמואל " "זבח שבספר  לי  להראות רצה 
הנני לעשות, ביכלתי  מה  כך. שם כתוב לא למעשה
אני עמו, לעשות יכולתי מה אחר , פשט שם  לומד
מבאיסור חוץ זאת שכתוב לי שיוכיח ממנו  ביקשתי 
אומר אינני  זאת . לי להוכיח יכול היה  לא  הוא דם ,

מבין. שאני  מה את רק לומר ביכלתי צודק, שההני

ידוע  בוודאי טוראביץ, גד ר' עם לדבר רציתי כך אחר
כלל  הוא למעשה  שקרה , מה שהיה  המעשה  את לכם
אם   לעשות  יכול  אני מה נו ,  אתי להפגש רצה  לא 

צריך . לא אז רוצה  לא(אינו אחד ואף הצדדים מכל  רעש  קול 

תשוב כמה  כאן להבין אפשר להשמיט?שומע, טוב  יותר ואולי .)ות

וידעתי ישראל  מארץ חזרתי  כך, הוא הענין בקיצור,
הרי זה  פנים כל על מכך. ידעו  הרי  מספר, בעיות שיש
על  הוא  הקיים  שהסדר  אומרים כך, כל שבוער דבר לא 
זאת בכל רוצים ואם  שיטות, הרבה פי על טוב פנים כל 
הדבר הדיעות, כל ידי לצאת בכדי  חומרות להנהיג 
הוחלט ולכן יוםטוב, לאחר גם זמן  לכך יש  אך טוב,

זה . בדבר וידונו יישבו  החג  לאחר  שמיד 

למנקרים, קבלה שאין שמטעם ראו , כן גם זאם ואת
יודעים, אינם מסויימים  שדברים מנקרים  שישנם יתכן
ולצעוק ללכת ומיד תיכף שצריכים ענין לא  גם זה אז 
דיברו תכנית, לנו היה  מתון, מתון העולם . סוף  שזהו
החג לאחר שתיכף וסוכם פעמים  כמה  הנשיא  עם

בענין. וידונו  יישבו

הספקתי לא  ועדיין ישראל  מארץ כשהגעתי  מיד 
לא הרי זה בפרטות, עושה  שאני מה  אצלי דבר, להגיד
להשתמש  המשיכו בישיבה  אצלי אחד, אף של  עסק 
הרי התעניינתי אני חזרתי , שאני ידעו הרי  בבשר ,
חלב, אוכלים  שלא  סבור שאני סימן זה  והרי נתפרסם

פעמים. מספר בטלפון עמי התקשרו בקיצור

בודאי הסתם מן משהו, עוד כאן להוסיף אני רוצה  כן,
זלמן  שר' הירושלמי  מבי"ד מכתב שיש לכם ידוע
הוא טוראביץ גד ושר' שמים, ירא  יהודי הוא  בריזל 
שמכיון  כאילו  הדבר, את יפרשו  זה  ושבגלל  טוב, מנקר
זועק בריזל  זלמן שר' אומר שבירושלים  הדין שבית


