
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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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

הזה הקדוש והקהל התלמידים בארצינו, נשמע הזוהר וקול שזכינו ב"ה
ללמוד התחילו שליט"א בצרי בנימין הרב הגדול הרבים מזכה הגה"צ בזכות

הקדוש, הזוהר של היומי הדף הישיבותאת ראשי כל  יעשו וכן יראו  וממנו
על שיורו הקדושה, השכינה כבוד למען  לעשות החפצים והאדמורי "ם
משיח  פני לקבלת  ראויים ישראל  כל שיהיו הקדוש, הזוהר  דפי של  הלימוד

העם  בראשי תלוי הכל כי חדש צדקינו, בזוהר  ל')כדאיתא דף נח .(פרשת

הגאולה, שנת היא ומכרזתהשנה יוצאת קול  והתחברו -ובת  והתכנשו  עולו
הכרזת בלבו לשמוע הזוכה  ואשרי הרשב "י, תלמידי של  הקדושה לחבורא 

קול שפע הבת  ולינוק  תורתו  ללמוד זיע"א, הרשב"י אל להתחבר ובואו ,
צדיקי  ואמרו  מאהבה, שלימה ולתשובה שמים, ליראת לזכות  קדושה,
כמבואר  לתשובה, לזכות  אפשר אי הקדוש הזוהר  לימוד  שבלי הדורות,

ובמהרח"ו . בזוה "ק

לכם נותן הגדול הרבים מזכה הגה"צ שהרב הגדולה המתנה את להבין כדי
המזלג!עכשיו, קצה  על  לכם נסביר

דפי - 700.000 מ"ג תיקון - מ"ח, תיקון 550.000 הדפסנו האלו בשנתיים
היומי זוהר קונטרסים אלף 95 מיליון בחוברות זוהר - 500.000 היומי הזוהר
זוהר תיקוני - לאור. שיצאו היומי זוהר של אלף ממאה למעלה - המחולק,
- האידרות, דפי אלף מאה הזה החודש אדרות - אלף. משמונים למעלה
לפרטם, יכולת שאין ועוד, ועוד - מיליון .2 הזוהר עלוני 180.000 זוטא אדרא

כך: הוא בקיצור החשבון -

הזּ הר לוֹ מדי ל-250.000 וּ מצטרף זהר דּ ף ללמּ וּ ד בּ לבד דּ קּ ה מקדּ ישׁ   ְּכּ שׁ הנ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌
הזּ הר!!! ספר כּ ל פּ עמים 250.000 מסיּ ם אתּ ה כּ אלּ וּ  נחשׁ ב ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהקּ דוֹ שׁ 

לכל שנחשב אומרת זאת הקדוש, זוהר לומדי ממיליון יותר לנו שיש ועכשיו
ויתקבּ לוּ  - הקדוש, הזוהר את פעם ממליון למעלה סיים כאילו ואחד ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְאחד
למּ וּ ד הוּ א שׁ מע וּ קריאת התּ פלּ וֹ ת לקבּ לת התּ נאי כּ י , ּלב וּ משׁ אלוֹ ת ְתּ פלּ וֹ תי◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

יוֹ ם כּ ל מ"ג)בּ זּ הר תיקון בּ רחמים(תיקו"ז הגּ אוּ לּ ה לקרב וזוֹ כה , ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

זכות וזוהי שליט"א, הצדיק מהרב לקבל שזכיתם הגדולה המתנה זאת
זוכה אחד כל לא כי זי"ע, הקדוש מהרשב"י קיבל שליט"א שהרב מיוחדת
החיים בכף שכתוב תשובה ימי בעשרת כעת ובפרט גדולה. כזאת למתנה

כ"ה ) ס"ק  תר"ד  ימי(סימן בעשרת ובפרט הרשב"י, תורת ללמוד יום בכל שצריך
עכת"ד. תשובה,



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

מ
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אוכליםוהנה היו  לא החכמים גדולי  שם ס "ג בש "ע
איסור בו אין זה ודבר  ושוחטים שממהרים מבהמה
וכתבו  משובח, ה"ז עצמו על להחמיר הרוצה כל אלא
לשחוט אין עכו "ם דבבהמת ותב"ש ושמ"ח הבה"ט
סקי "ד  התב"ש והוסיף ישראל . כל מורין וכן מסוכנת,
ראוי  לו יגיד  ומקלו להקל  התולין דנפיש דהאידנא
הובא ישראל, בבהמת אפילו להזהר נפש בעל לכל
לא אפילו בדידן ומעתה מ"ד . אות י"ז סי' בדרכ"ת
מסוכנת שהיא כיון עכו"ם בהמת היא אם מיבעיא
ואפילו  שוחטין  אין נמי דעלמא מסוכנת היתה אפילו
שיש  שנית דא א"כ להחמיר . ראוי  הי ' ישראל  בבהמת

בזה. לאסור
ז"ל ועוד  הריטב"א לפמ"ש דנלפענ"ד  שלישי ' בו

גזירה דרבנן אלא אינו בשוי "ט וממכר דמקח דאף
יכתוב וכ"ז)שמא ל"ז ביצה רש "י  דוקא(ועיין היינו מ "מ ,

משא לעשות אבל בעלמא  באקראי  שהוא במו"מ
אסור מלאכה שאינו בדבר  אף בקביעות ומתן
יהי ' עה"פ אמור  פ' עה"ת רמב"ן ועיין מדאורייתא .
סי ' א"ח הבי "ש  ומרן ז"ל הח"ס והביא שבתון, לכם
מבטלין  אין למ"ד דאפילו מינה לחדש יצא פ"ט
אבל  בעלמא, באקראי  היינו מדרבנן לכתחילה איסור 
דאסור מודו עלמא כולי בתמידות איסור  לבטל 
מהא לזה ראי ' הבאתי אחר  ובמקום מדאורייתא ,
אסור שבתורה איסורין דכל קי"ז סי' יו"ד דקיי"ל
בנבילות סחורה עושין אין דתנן סחורה, בהן לעשות

פ"ז)וטרפות שביעית לצייד (משנה לו בנזדמנו וקיי "ל  ,
עמהם לעשות אסור  בתמידות רק למכרן, מותר נו"ט
בעלמא. לאקראי בתמידות בין החילוק והרי סחורה,

סי 'שוב  ח"ג הרשב"א בשו "ת מפורש  כן מצאתי
מקרה בדרך  שנתערב דבר  בין להדיא שחילק רי"ד
כן  לעשות שדרכן לדבר  בו, החמירו לא בעלמא
דבריו  והואו באריכות, ע"ש בטל, ואינו אסרו  לעולם

ע"ש. קל"ד סי' יו "ד יוסף ביתה
דמסוכנתולפ"ז למ "ד דאפילו לחדש נלפענ"ד

באקראי  דוקא היינו לכתחילה  לשוחטה מותר
התירו  מסוכנת היתה שהבהמה שקרה בעלמא,
המשך בעלון הבא

2

פי ספר  על   - וכל המסתעף חלק שני  רב  הערב  כח. 
הזוהר סדר שמות - ס"ט עמודים.

כט. הערב רב וכל המסתעף חלק שלישי - על פי ספר 
הזוהר סדר ויקרא - י"ט עמודים.

הערב רב וכל המסתעף חלק רביעי - על פי ספר  ל. 
הזוהר סדר במדבר - נ"ב עמודים.

לא. הערב רב וכל המסתעף חלק חמישי - על פי ספר 
הזוהר סדר דברים - כ"ד עמודים.

לב. הערב רב וכל המסתעף חלק שישי - על פי ספר 
הקדוש תיקוני זוהר - פ"ט עמודים.

לג. הערב רב וכל המסתעף חלק שביעי - על פי ספר 
הקדוש זוהר חדש - כ"ח עמודים

לד. הערב רב וכל המסתעף חלק שמיני - על פי ספר 
הקדוש עץ חיים לרבינו האריז"ל- ט"ו עמודים.

לה. הערב רב וכל המסתעף חלק תשיעי - על פי ספר 
הקדוש שער הגלגולים לרבינו האריז"ל- י' עמודים.

לו. הערב רב וכל המסתעף חלק עשירי - על פי ספר 
הקדוש שער הפסוקים לרבינו האריז"ל- ס"ב עמודים.
ספר  פי  על   - י"א  חלק  המסתעף  וכל  רב  הערב  לז. 
הקדוש שער הליקוטים לרבינו האריז"ל- מ"ג עמודים.
ספר  פי  על   - י"ב  חלק  המסתעף  וכל  רב  הערב  לח. 
האריז"ל-  לרבינו  התורה  על  טוב  הדעת  עץ  הקדוש 

קכ"ו עמודים.
לט. הערב רב וכל המסתעף חלק י"ג - על פי ספרים 
הקדושים שער מאמרי רשב"י - ליקוטי תורה - משנת 

חסידים - לרבינו האריז"ל.
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 24

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 256-270

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

18 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 286-300

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             

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
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ש
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

3

המשך בעלון הבא

וכן שמעתי מאדמו"ח ז"ל, אשר סיפר לו מוזלל"ה, איך שפעם 
אחת נפגשו בעולם העליון רש"י ז"ל עם הרב הקדוש ר' איציקל 
איזה  איציקל,  ר'  ]מאת[  ז"ל  רש"י  ושאל  מדראהאביטש, 
מישרים  המגיד  מיכל  ר'  הקדוש  הרב  לבנו  לו  יש  ומצוה  זכות 
מזלאטשוב מה ששומע שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב 
הנ"ל. והשיב לו ר' איציקל הנ"ל, איך שלומד תורה לשמה. ולא 
לו עוד, שבנו הרבה לסגף  ז"ל. ואמר  נתקררה דעתו של רש"י 
דעתו  נתקררה  לא  בזה  וגם  וסיגופים,  בתעניתים  עצמו  את 
נתן  ופיזר  וצדקה  בגמ"ח  הרבה  אשר  עוד,  לו  ואמר  הקדושה. 
לאביונים וכדומה, ועוד לא נתקררה דעתו. שוב אמר לו שרבים 
השיב מעון ועשה הרבה בעלי תשובה בעולם, ובזה נחה ושקטה 
דעתו של רש"י ז"ל, ונחה דעתו הקדושה מה שמרעישים אתו 

כל הפמליא של מעלה, ע"כ.

ואך  לו,  בשר  עיני  אשר  לספר  יוכל  לא  כזאת  מעשה  כי  מובן, 
ורואה  שומע  עליונים  בעולמות  משוטטות  עיניו  אשר  לאדם 

מה שלא ישמע לזולתו יוכל לספר כזאת. עכ"ל.

לא עליך המלאכה לגמור

באמת אנחנו לא צריכים לעשות רק פעולות ורצון טוב לשתף 
הטוב  הרצון  את  יש  אם  שנצליח,  כבר  יעזור  והשם  פעולה 
בעזרת  אז  מישראל,  ואחד  אחד  כל  להציל  ישראל  ואהבת 
שכל  בחשבון  לקחת  צריך  אחד  שכל  הוא  העיקר  נצליח,  ה' 
טהרת  שומר  ולא  תפילין  מניח  ולא  שבת  שומר  שלא  יהודי 
המשפחה הכל על חשבונו, כנ"ל מהחפץ חיים, זה צריך לחשוב 
כל יום כשעושה בסוף היום את חשבון הנפש, ועל זה יצטרך 
לשלם. אבל עם הוא עוסק בענין ההצלה אז כבר לקח ממנו כל 
האחריות הגדול הזה, ולהיפוך הוא יקבל שכר כאילו הציל את 

כל העולם כולו, כי מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה.

היהודים  להחזרת  נחוצות  פעולות  לשתף  שנתחיל  ובזכות 
בתשובה, נזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית במהרה בימינו 

אמן.

שלא או חלדה או הגרמה שעשה ולומר להודות מתבייש
בטלן, שהוא עליו יאמרו כי הסימנים, כל את שחט שלא

חנם. על להם שמטריף עליו יצעקו הבעלים וגם

שמה וזהו לברר, צריכים אחד פרט שעוד חושבני
הבהמה מוכרים כי כלום, בזה אין מטריף שאם שאומרים
שהרבנים מפורסם שקר זהו הפסד, שום בלי לטריפות
ידוע הלא הסוחר, באמצעות מלבם בדו המכשירים
לשחיטה רק אלו למקומות החיים בהמות שמביאים
בשיקאגא אותן נוחרין טריפות בעד כי כשרה,
עשרה שמכניסים אחר ובמקום להם, הסמוכין ובמקומות
אברכים מאות כמה כי מכאיב, צחוק הם חיות בהמות
לו שיש בנפשם מדמין כי שלו, מהאיטליז רק לוקחים
איפוא נמצא יער, ולא דובים לא ובאמת עצמאית שחיטה
שום בלי הבשר כל לוקחים הבשר חנויות בעלי שכל

ממנו.השגחה

כאן שיש בנפשם מדמים הכסילים הגבינות, מעשה וכן
חרושת בתי שני ּפאניס )למעשה מאכלי(קאמ  המייצרים 

נרדפים. שמות שני ורק אחד, הם למעשה אך חלב,
עולה ולא שלו, חלב מאכלי ליקח שמהדרים כאלה וישנם
מהנעשה יודעים אינם הבורים ובניו שהוא בדעתם
רב כלימה, לאותה אוי בושה לאותה אוי רח"ל. מאומה
הדור וגדולי ת"ח של בנו ובן בנו דורות מכמה מובהק
ובפרט וכו', שם נעשה מה מאומה ידע ולא השגחות יתן
יודע כן אם אלא השגחה לתת שלא בפירוש כותב שזקינו
מימינו יודע אינו וכאן נאמנות, להם שיש המסחר שבעלי

נעשה. ואיך שנעשה מה אפילו לשמאלו

שופטינו ישיב הוא והרחמן למילין, קיצי אשים ובזה
ונזכה ב"ב, דוד בן בביאת כבתחילה ויועצינו כבראשונה

אמן. ומתוקנים כשרים מאכלות לאכול

בארא פה הכשרות הועד עם משפטים אדבר ועתה
שמים, לשם עוסקים שאתם אומרים אתם הלא ּפארק,

אודות מחרישים אתם לפימדוע הלא סאדא, קירש
כהוגן, הכל ומצאו שבדקו מבקרים שם שלחתם המדובר
הלא האמת להגיד יראים אתם למה הדבר נכון אמת ואם

איש. מפני תגורו ולא כתיב

ששוחטים עופות בעניני הנעשה מכל ידעתם שנית,
גדול מרב מכתב העתקת גם ויש לשעה, מאלף יותר

בוויליאמסבורג הדר מכתב ...)מפורסם בפירוש(ע "ל שכתב
מאות משש יותר לשחוט שאסור הרבנים להתאחדות

1קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



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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כח
"שחיטת  החשוב  הספר  קבלת  את  רבה  בתודה  מאשר  הנני 
ואכילת בשר כהלכתה" מהרה"ג ר' שלום יהודה גראס שליט"א.

ואני מוכן לקבל עוד ספרים נחוצים.

ויפוצו מעיינותיו החוצה 
בכל הכבוד
אברהם מאיר בהר"א יעקובוביץ
רב מקומי נחלת יהודה

מהמכאן בריותיו עם מדקדק  הוא ברוך הקדוש כמה עד לומדים אנו
העושה שכן מכל רוח , נעשה בפיו, אלא  חטא לא זה מלשין
בית מיתות ארבע  או כריתות חייבי שהן עבירות ממש, בפועל  עבירה
שבת לכבוד מזון  בהכנת  העוסקת זו אשה ומה וכמה; כמה אחת על דין
כמה אחת  על הרוח, בה שתכנס נענשה פה, ניבול של זמר ומזמרת
למזיקים רשות תהיה בודאי אזי ממש, בפועל שחוטא  מי וכמה

לו. להזיק ע"ז)ולרוחות פרק הישר קב  (ספר 

במדינתבספר אשר דמשק בעיר  השס"ט : שנת  ויטאל, חיים ר ' שבחי
עניו, רפאל  ר' של בתו את אסון פקד שס"ט ה' בשנת סוריה,
של בתו התעלפה קודש שבת  בערב בעיר. אשר  היהודים מנכבדי אחד
לרופאים לקחוה הוריה עמה . נעשה מה ידעה ולא פעמים מספר הרב 
שבת בערב והנה, לרפאותה. כיצד ידע  לא איש אך למכשפים, ואף 
אי  רב וזמן הנערה התעלפה הנרות הדלקת אחרי  אב, חודש ראש  קודש
הקול בשמו. קורא קול אביה שמע לפתע נפשה, את  להשיב  היה  אפשר
"אני  השיב : והקול בפחד. רפאל  ר' שאל  אתה ?" "מי בתו. של מפיה יוצא
לך היה תמיד? כמנהגך נרות שני רק הדלקת ולמה  פיס"ו , חכם הוא
עמי  הבאים הצדיקים ונשמות המלאכים לכבוד נרות הרבה  להדליק
כסאות ששה "הכן – ואמר הקול הוסיף  – ועתה" עלי , ולשמור ללותיני
הקול: אמר ואז הרב כן עשה  מיד לכאן". היום איתי באו נשמות שש כי
על אם כי באתי ולא אני וצדיק  חכם רוחות, כשאר אינני אני כי לך "דע

רק ולא לתקן, לי שנשאר קל להשיבכםחטא  הנני שליח  אלא  זאת 
עדן, גן נהרות דרך עדן מגן יצאתי ימים ואחד עשרים לפני  בתשובה.
הדג את אחד. בדג נכנסתי  ושם דמשק נהרות עד לאדמה מתחת הלכתי
לרשע ונמכרתי כמעט למכירה. היהודים לרחוב הביאני  הוא גוי דג הזה 

יודעים ואינם המצב  בשפל  נמצאים רובם שרוב יהודים 
הנפשות מושלכות  ביומו  יום מדי רח"ל, ויהדות  מתורה
אמיתית מיהדות אותם כשמעבירים השריפה, לתנורי
לכפירה ומחופש לחופש, וממודרניזציה למודרניזציה,

רח"ל. נשרפת  ונשמתם



לעזור והאפשרות  הכח  העשירי בידכ

עבודהיש  לכל מוכנים העומדים אנשים 112 לנו
לנו  יש המשימה, את למלא מנת על לה שזקוקים 
של ללבותיהם להגיע בכדי הדרוש החומר  כל את 
שלהם היהודית  לנקודה לחדור היהודים, אחינו מליוני
מספרים מלאים קונטרסים והרדומה. החבויה
לימוד  עולם, לבורא הקשר היהדות, במהות  שעוסקים 
מהבלי  להתנער איך להסביר המעשים, וקיום התורה
תוכן, מכל  וריקים זמניים רק  שהינם הזה העולם
ציצית , כמו רוחניים, בתענוגים לעסוק זאת ולעומת
טובים וימים שבתות  שמירת מזוזות , כשרות, תפילין,
גם נהנים שמהם האמיתית ההנאה שהינם ועוד,

הבא. בעולם וגם הזה בעולם
הינםהתוכן שחיברנו הקונטרסים אותם של המרכזי

והביא הניא מה שנים במשך שחקרנו חקירות
שהיא אמריקה בארה"ב. ביהדות  הזו האיומה לירידה
ולהבדיל ליהודים בה שוות  שהזכויות  חסד , של מלכות
מאפשרים כן וכמו רבות , בה כשהאפשרויות  לגוים,
והמצוות התורה לשמירת יהודית  דתית פעילות  כאן
ממירים כזה במצב דוקא זאת  ובכל ח"ו, דת גזירות ללא
לא דורות כמה ותוך  רח"ל, דתם את  רבים יהודים 
בהווה גם ולדאבוננו בעבר גם היה כך דבר , מהם ישאר 

מהדת . נוראה  ירידה של סימנים נראים 
היא:הסיבה לכך
המשפחה -כשרות  טהרת - .שבת

בארצותאלו  כאן  שהוזנחו הדברים שלשת הינם
הערכים אותם  כל את בצד והעמידו הברית 

בעבר. שמרנו שעליהם
שיתרכז לכן היהדות , לקיום העולמי ועד את  הקמנו

יהודים, שם שגרים היכן  המדינות  בכל בעיקר 
להכיר  הדת, את  עוזבים שבגללן הסיבות הן מה ללמוד
המתאים, הפתרון את  להן ולחפש  מקרוב, הבעיות  את 
הבאים. לדורות ההמשכיות  את  ולהבטיח לשמור  בכדי


