
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
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עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה
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תיקון הברית
 על שמירת ותיקון פגם הברית
 דיניו ומנהגיו

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
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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

נזר החיים
האם הדרדעים )אותם שאינם מאמינים באמיתות הזוה"ק( מצטרפים למנין ויכולים 

להוציא י"ח בקריה"ת וכדומה.

תשובת מרן שליט"א: הם כאפיקורסים לכל דיניהם.

מכתב מעיר טבריה על הדרדעים
ב"ה יום ב כי תבא

קראתי את הספר כוח הזוהר ח"ו והתרשמתי מאוד, כמעט בכיתי נגע 
לנפשי מאוד, יש שאלות ותשובות בחוברת שענו לי על כל השאלות 
שאני הייתי שואל, וששאלתי את הרב שלי ואמר לי לא ללמוד זוהר, 
זה לא בשבילך ולא בשבילנו, קודם כל אני מאוד התרשמתי מהחוברת 
הזאת, אמרתי כבר שזה ענה לי על הרבה שאלות שהייתי שואל, בא 
נאמר ככה, הנשמה צעקה אלי, כבר אני מרגיש שימשיך וקיבלתי על 
עצמי שאני ישכנע את האנשים, ורוצה לחלק הספר הזה ועוד ספרים 
על הזוהר, וראיתי תשובות חזקות מכל האדמורי"ם רמח"ל חפץ חיים 
ועוד ששיכנע אותי מאוד, ונגע ללבי, איפו אנחנו עומדים, מי אני בכלל, 
זה ענה לי על הרבה, גם רוצה להיות לי חלק במקומות שלא כל כך 
חשוב הזוהר הקדוש, פתאום אני קורא את החוברת הזאת ורואה דברים 

גדולים כאלו!

פתאום אני רואה קול קורא הדרדעים, כי אני תימני, ואני מוצא דרדעים, 
לא היבנתי, שמעתי שיש בית הכנסת אחד לא יודע כשהייתי קטן שמעתי 
להיות אנשים  יכול  איך  כאן  וראיתי  ועוד,  לא מאמינים בקבלה  שהם 
וכולם מסתכלים  יאמינו בזוהר הקדוש, אני לומד עם חבר שלי  שלא 
עלינו כאילו אנחנו משהו לא בסדר, ואני מעוניין ורצה לחלק חזק את 
התשובות  את  לי  שנתן  כמו  אחד  לכל  תשובה  יתן  זה  הזו,  החוברת 

לשאלות האלו. 

טבריה   -  27/8 דן  שמעון  רחוב  כתובת   - חוברה  גבריאל  שלי  השם 
0504184086

וכעת נעתיק לכם מה שכתבתי בספר שאלות ותשובות נפשי בשאלתי:

שאלה אל כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א נשיא מפעל הזוהר, למה 
כבודכם עסוקים כל היום והלילה עם הזוהר הקדוש, מה יהיה עם הש"ס 
והפני יהושע והרשב"א, האם זה לא יותר חשוב? די והותר, עשיתם כבר 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

כהוג שלא  עשה דברי בכמה  עדות  עליו שגבו שו"ב ח )
עבור נחשד שאינו דקי"ל קל לדבר  רק נחשד  דלא אע"ג
רבי שיכשיל לחוש  יש  דמתא בשו"ב מ"מ  לחמור  ג זה
או  מד "ס  הרבה שיש  שחיטות, שבדיני  הקל בדבר
להקל  דנחשד  כיו להאמינו  ואי האחרוני מחומרות

הקל בית בדבר  בקונ' שלמה  יריעות ה', סי' יור"ד לאברה חסד  (שו "ת

מהר"י  שו"ת וע"ע ח ', סי' יור "ד אברה ברית שו"ת ח "י, או' ה ' הלכה  יד

ב ') סי ' יור"ד ח "א וד "ח  ח ', סי' יור "ד .אסאד

ומנהגא  מחומרא שהוא קל דבר על שעבר שו"ב ט )
בעניני ג עי"ז להקל שחשוד  כיו לפסלו  יש  בעלמא

ומנהגא. מחומרא רק  שהוא  ועי 'שו"ב  ט "ז , סי ' מרדכי (מאמר 

ח ') סי ' יור"ד  יצחק  .בית 

היו  והציצית כנפות ד ' של בבגד שהל שנתפס שו"ב  י)
חבירות דברי  עליו מקבל אא "כ  להכשירו אי ,פסולי
דכל  כיו כראוי, ציצית  במצות יזהר והלאה שמהיו
ציצית במצות זהיר אינו וא יר "ש להיות צרי שו "ב
כדי הוא ציצית  מצות עיקר דהלא מוראו, איה כראוי
בעל  הקדוש שהארי וכמו  יר"ש  לידי האד יבא שעי"ז 

ספרו בהקדמת  פ')תרדי ס"ק  ב ' סי' .(דכ"ת

מחזקת השוחט להוצא נאמ אחד  עד  דאי אע"ג יא)
וכ תרי . כבי לה המאמי מ "מ יחידית, אשה וכ "ש כשרות

משחיטתו  עוד יאכלו לא המעידה עצמה סופרהאשה (כתב 

צ') סי' .יור "ד 

פע"א, יינ סת ששתה אחד  עד עליו שהעיד  שו"ב יב)
לעדות נפסל דלא כיו שחיטתו  לאסור אי דמדינא א
לאכול  מותר  העד זה דג וי "ל וכו '  בדרבנ אפילו עי"ז 
 שצרי לחובה עלינו שקבלנו  לדיד 9א משחיטתו...
בודאי ע"כ אד בני  משאר ביותר  יר "ש להיות השו "ב
מה זמ על ולהעבירו השו "ב את לענוש הב"ד חייבי
לפי והכל עוד , יזיד  שלא עליו  שיקבל עד ישחוט שלא 

ע"ש  בראשו . עיניו והחכ המורה עיני מהר"י ראות (שו"ת

מ "ז ) סי ' .אסאד

א מ "מ דגמ' מדינא דכשר  א בקוביא ששחק שו"ב יג)
ביד הרשות ולהעבירו  גדר לגדור רוצי הקמח )הב "ד  .(לקט 

העבודה ושורש  יסוד  בס' פ"ד)יד) הבכורות שער ד ' וז"ל :(שער 
מתוקני אינ שמעשיו שוחט  באיזה ברור בידע ג
זאת ג  וא משחיטתו, מלאכול מאד  זהיר הוה כ"כ
העברתו  דר תעשה ובתחבולות  ע"ז לאחרי ג להזהיר

עכ"ל. עוד. מלשחוט

וראדיא חיצוני  ספרי רעות, השפעות
כמה רבות. רעות  אחריה מביאה  בו וכיוצא האפי"ס עבודת
חפשים והמה האפי "ס, מנהלות או מנהלים שם ישנן פעמים
הטרוטות, בעיניהם לבוז  הקודש  כל אשר ומדיחים, מסיתים
הקדושה תורתינו כבוד משפילים קודש, כל על  מלעיגים
בלבות  ארס  מטילים האבות, ירושת כל מבזים ולומדים,
והארס ומאדערניז"ם, והוללות הפקר חיי  מנשאים הטהורות,
דבר לעשות  להתבייש  והנשים  הנערות  ֹות  מּתחיל מפעפע ,
ליטול המזון , ברכת  לברך כגון מצוה, הקדושה תורתינו  אשר 
מטה, מטה לדחי מדחי הולכות כך ואחר וכדומה, לסעודה ידים
מושפעות  ולהיות טומאה  לקבל  מוכשרים כלים ונעשות
כמה ונעשים והערב , השכם ששומעות המתועבים מדברים
וקלס ליצנות ועושות בעיניהן , וללעג לקלון  יהדות עניני
האבות, כדרך וצניעות בתמימות  מתנהגות אשר מהנערות
הוריהן, בבית  שקיבלו המיושרות והשקפות הדעות מתהפכות
לשמוע  לא  לעצמן דעה בעלות ונעשות  החרדים, חינוך ובבתי
כל ממילא הגונים סכומים מרווחת שהיא ובפרט הורים, לקול
ההורים, השפעת נשכחת ולכן  העליונה, על ידה בידו שהכסף 
אדרבה לבעלה נכנעת לא ומורים, הורים  לקול  שומעות ולא
חיצונים, וספרים צייטונגען  שיקרא פעמים הרבה משפעת היא

להשלים כדי שונים קורזע "ן לפגום)ויבקר בכמה(כלומר עצמו,
נעשה חכם, ותלמיד שמים ירא ומבחור ענגלי "ש , לימודי  מיני

להיו  ותחת  עלינו , לא שבקלים "כנגדו "תקל  נעשית  ."עזר"

עתוני לקרות לרעה מושפעת באפי "ס העובדת אשה או הנערה
חשק  וראמאנע"ן)וספרי כמה(מאגאזינע "ן ותיעוב , גיעול מיני  וכל 

תיאטראות לבתי לילך גם שו"י)פעמים צינעמ"א, מאוו"י ,(טעאטע"ר,
לברכה זכרונם חכמינו ב ')אמרו עמוד ק"ה  דף שבת הוא (מסכת כך 

לו  שאומר  עד  וכו' כך עשה לו אומר היום הרע, יצר של דרכו
ומתוך  באפי"ס היום כל פתוח  הראדי"א זרה . עבודה ועבוד לך
ותיעוב גיעול  התיפל"ה ואל  הרינו"ן  אל לשמוע בביתה, גם כך 
של ומשוקצים המנוולים ידי  על שלהם וזמר גוים , דרכי של 
בעצות  קולו יתן כנחש  מלחשי"ם לקול ולשמוע  העולם, אומות
כך  ואחר  כידוע, להתנהג איך  הגוים דרכי של שונות
ראשי בג' עלינו לא הטומאה  אבות  אבי  הטעלעוויזי "ע ,
בביתה להעמיד בידה היכולת  אין היא ואם עבירות,
תבקר פנים כל על  קרוביה, או בעלה  עיכוב  מפני טעלעוויזי "ע 
והנה עלינו. לא הזה מסם לשבוע הרעים  שכנים אצל לפעמים
ואין  וראדיא וביכער ומאגאזין הצייטונ"ג  היום מהו למדי  ידוע
הטהורה, הנפש את מכלים כולן הטעלעוויזי "ע, לומר צריך
הכריזו  קדמונים בימים ואפילו טוב נתח כל  ממש ומשחיתים

כי תיבות ביכ"ל הקדושים לא יאל איהבלכראשי  שובון ,
והכל העולם  אומות בין בושת שום שאין  עתה שכן וכל  עלינו,
ובאמת  העתונים. מזה מלאים אשר האחרון קצה עד מזוהם 
עוד  הנערות שלומדות  עלינו לא אלו צרות  לכל  הגרם העיקר
לימודיהן  מקיימות כך ואחר אפי "ס למלאכת  חינוך  בבתי 

ואכמ "ל , הרבה, להאריך בזה ויש  שם . לעבוד (פתחוהולכות 

.האהל)

מגעת  יחוד איסור  היכ עד 
סבא  ייבי רבי הרב עולם , גדולי שני בין היה נורא מעשה 
יבא  רבי  ביניהם. ויכוח שהיה פנחס, רבי  והרב  לברכה זכרונו 



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ים ֶאת ָהָאָדם  ר ַמֲעִניׁשִ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ים, ְוָהעוְׁנׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ ִלּמּוד ִהְלכֹות ַצַער ּבַ

ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ַהּבַ ֶאת  ַצֲעִרים  ּמְ ׁשֶ ְוַצַער  ַצַער  ל  ּכָ ַעל  ָהֶעְליֹון  ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

)וכ"ש ַצַער ָהָאָדם(

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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תקרא לבינה אם כי ג')שנאמר  ב' הבנים(משלי  אם והיא
ט')שמחה קיג בכל(תהלים אצילותה שתהיה צריך כן ועל  .

כל עליו עברו כבר  כי לרצון יהיה ומאז  קצוות  שבעה
אחד  ביום תשחטו לא בנו ואת  אותו וטעם עולם. ימות
לבעלי  יש  כי אף האל. בגזירת הקן שילוח בסוד יתבאר
בסוד  בהם מסופקים אנו אשר ענינים האחרונים הקבלה
לדבריהם עצומות  ראיות  והביאו בבהמות נוהג אם העבור
או  ואשתו איש חטאו אם דבריהם ולפי הכתובים. מרמז 
שלא עליהם התורה חסה  ולכן שם יתגלגלו  ובנו אם
יש  עדיין בהמה בגוף  הם כי  שאף  אחד  ביום לעקרן
בעלי  לצער גדול  טעם תבין ומכאן בהם שכל ניצוצות 

חיים:

החיד "א

הקודש עבודת לד)ספר  פרק ב  (חלק

בזה אמר הה "א  באות השלישי בחלק התמונה בעל והרב
בסוד  חיים בעלי לצער  חיים הסם לתקן לנו וראוי הלשון,
ואהבת דכתיב יפה מיתה לו וברור המפסידים, דברים חמשה
על הבהמה ותפסל השחיטה את  תפסיד ושלא כמוך לרעך
יהיו  וממנה כך, דבריו ופירוש חטאנו. כי לנו נא ואוי ידך,
הם כי חיים לבעלי צער יהא  שלא הצדיקים לנפשות תקון
צער  בלי הזאת הבהמה שתשחט תקנו ולכן לחיים, ראויים
השחיטה שתהיה צורך  כן על דברים, מחמשה דבר  משום 
וצריך  כמוך , לרעך ואהבת שכתוב בעבור ובדוקה יפה
על תפסל ושלא הישר דרך על שחוטה  הבהמה אותה שתהיה
ואוי  ידום והמשכיל חטאנו , כי לנו נא אוי אמר זה ועל  ידו,

כאן:עדלשוחטים 

הישר ס')קב (פרק

בזוהר המובא חיים  בעלי צער בענין נורא מעשה

בלק: פרשת בזוהר דאיתא מה וראה בוא 

ביקור  לערוך הלך  החברייא, ידי על שלווה פנחס, רבי
בן  שמעון רבי של אשתו שהיתה החולה, בתו אצל חולים
ערביים. שני פגשו בדרכם אלעזר. רבי  של ואמו יוחאי
מעולם", בשדה קול איזהו נשמע  "האם פנחס: רבי שאלם
בימינו  אולם יודעים, אנו  אין עולם "מימות הערבים: לו ענו
זה בשדה עברו אחד  יום כזה: מאורע  התרחש אכן שלנו
שעברה יהודים חבורת על להתנפל רצו אשר שודדים,
ובאותה חמור, נהקת  קול פעמיים נשמע  והנה במקום.

לרבנים תורה  דין ז '|יב  תביעה

להסבּ יר יׁש  וכן ּת ׁש אל, מ ּמ ילא ּת פחד א אם ׁש אלה, ¦§©§¥¥§©§¦¨¥¦¥©§¦¨¥§¥איזוֹ 
אלּ א לחבּ וֹ ת ׁש א להזהיר וכּס דר  וטוֹ בים, רכּ ים בּ דברים ¨¤©§¤¦§©§¤¥©§¦§¦©¦¨§¦Ÿזאת
כּ ל  על כּ מעט כּ ׁש יּ ׁש  היּ וֹ ם, ׁש כּ ן וכל  ׁש ם, עיּ ן וּ ל ׁש אל ¨©©§¦¥¤§©¥¤¨§¨¥©Ÿ§¦¥©§לסּפ ר
להיוֹ ת צריכה  א ׁש היא ּפ ׁש יטא ספקוֹ ת, כּ מעט §¦¨¦§¦¤¨¦§¥§©§¦¨£©מאכל 
ּט וֹ ב  מה וּ להחליט הלּ ל וּ  האלוֹ ת בּ כל האחר וֹ נה ©¦§©§¨©¥§©¨§¨£©¨¤¤©הּפ וֹ סקת

אסוּ ר. ¨¨וּ מה
הּט הוֹ ר יג. ׁש לחן הקדוֹ ׁש  ה')בּ ּס פר  פרק סוף  עיניים פתח  (מאמר ©¥¤©¨ª§¨©¨

כּ דלהלּ ן  מהכּ תוּ ב ׁש זּ ה הּק ד וֹ ׁש  האר "י ׁש ל בּ ׁש מ וֹ  כּ תוּ ב ! ¨§¦§©¨¨¦§¤¨£¦©¨¤¤©
ׁש נה, 80 בּ ן ׁש היה לאחר צדוֹ קי להיוֹ ת הפ גּ דוֹ ל  כּ הן ¨¨¤¨¨¤©©§¦§§¦©¨¨¥¤¨¨Ÿיּ וֹ חנן
ׁש כּ ל  אנׁש ים י ׁש נם אּס וּ ר. מאכל ׁש אכל בּ גלל הדּ בר ¨¤¦¨£¨§¤¦©£©©¨¤©§¦¨¨©¨̈קרה
והוֹ פכים עוֹ רם את הוֹ פכים הם וּ פתאוֹ ם טוֹ בים, ¦§§¨¤¦§¥§¦¦¤¥£©מעשׂ יהם
כּ מ וֹ  בּ שׂ כלם מבל בּ לים הם ואז וא ּפ יקוֹ רסים, מינים §¨§¦§¦¨§ª§¥¨§¦§¦¤§¦¦§¦להי וֹ ת
מאכל  אוֹ כל  והוּ א צדּ יק ׁש אינוֹ  אדם בּ ן כּ י גּ ד וֹ ל, כּ הן ¨£©¥§¦©¥¤¨¨¤¦¨¥Ÿ¨¨י וֹ חנן

גּ מ ר ׁש ע  בּ וֹ  אתׁש ּמ גלגּ ל כּ לל  מתּק ן אינוֹ  ׁש הוּ א רק א אז  וּ ר, ¤§ª§¨¨¨¨¨©¤¥§©¥§¨¤
ׁש ה וּ א כּ פי בּ דיּ וּ ק ר ׁש ע  להיוֹ ת  אוֹ תוֹ  הוֹ פ הּמ אכל  רק ¤¦§¦§¨¨§¦¥¨£©©©¨£©©הּמ אכל ,
זה. בּ ענין זהירים להי וֹ ת צרי כּ ּמ ה עד ר וֹ אים אנוּ  מכּ אן ¤¨§¦§¦¦§§¦¦¨¨©©¦¨¨¦כ וּ ',

כּ תוּ ביד. הּק ד וֹ ׁש  מא:)בּ זּ הר  אסוּ ר וֹ ת(ויקרא מאכל וֹ ת ׁש אוֹ כל זה ©Ÿ©©¨¨¤¤¥©£¨£
אוֹ תוֹ  מגעיל  הּק בּ "ה כּ י מכער, כּ אדם ׁש נה ל-120 אוֹ תוֹ  ¦§©¨¨©¦¨Ÿ§¨¨§¨¨§¦̈דּ נים

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה ¨©¨¨¤©¨̈בּ עוֹ לם 
ׁש ם טו . כּ תוּ ב כּ ל (מב .)עוֹ ד  הבּ א, בּ עוֹ לם ס וֹ בל ׁש אדם זה כּ ל ¨¨¨¤¤¨¨¥¨¨©¨¨

זה כּ י  עכ "ל , אס וּ ר וֹ ת בּ מאכל וֹ ת זהיר  היה א ׁש הוּ א בּ גלל ¤¦£¨£©§¦¨¨¨¤©§¦¤זה
ׁש ל  האּס וּ רים חמר  את  ה דּ עת על  להעלוֹ ת  בּ כדי ¤¦¦¨¤Ÿ¤©©©©£©§¥§¦¨נּ וֹ רא

האסוּ רוֹ ת. £¨¨£©©הּמ אכלוֹ ת
ׁש םטז . כּ תוּ ב  האסוּ ר וֹ ת(מא:)עוֹ ד  הּמ אכלוֹ ת אכילת ידי ׁש על  ¨¨¤©§¥£¦©©©£¨¨£

להיוֹ ת  הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא אחרא  לסטרא  נמׁש §¦¥§¨§¦¨¨§©¨£©¨§¦§¨§¦¦צלּ וֹ 
י וֹ תר לוֹ  ׁש אין יוֹ דע והוּ א טמאה, רוּ ח עליו וׁש וֹ רה ¥¥¤©¥§¨§ª©¨¨¨§¦§©מגעיל,
להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף  כּ י להם ואוֹ י ישׂ ראל, בּ אל וֹ קי ©¦©§¦§©©©©¦¤¨§¥¨§¦¥¥¤¥חלק 

וׁש ל וֹ ם. חס הּק בּ "ה, ׁש ל ¨§©¨¨©¤§¤§לחלק וֹ 
ׁש םיז . כּ תוּ ב ה וּ א(מב .)עוֹ ד אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת אוֹ כל כּ ׁש הוּ א ¨¨§¤¥©£¨£

הּט מאה לרׁש וּ ת ליצלן רחמנא  ונכנס הּק דה מר ׁש וּ ת ¨§ª¨§¦§¨©§¨¨¦§¨¦§©ª§©§¥¥י וֹ צא
מפנים ׁש לּ וֹ  וה ּמ צווֹ ת הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא לכ והכּ וּ נה ¦§ª¤§¦©§¨©¨¤¦¨§¨¨©©§עכ "ל ,
בּ ּס פרים בּ אריכ וּ ת  ּכ על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא, ¦¨§©¦£©¨©¨¤¦§¨£©¨§¦©ל ּס טרא

¦§©הקדוֹ ׁש ים.
לעשׂ וֹ תיח. עת בּ ספרוֹ  מביא  קאלאמייער  ר"ה הקדוֹ ש £©¥§¦§¦¥¤©¨¨¨©¨©הגּ א וֹ ן

אסורות) מאכלות מערכת צב  שאלה  הּמ אכלוֹ ת(ח "א  ׁש ל העברה :¨£¥¨¤©©£¨
בּ כל  ּת עשׂ ה א על  ׁש עוֹ ברים מזּ ה חוּ ץ מאד, חמוּ ר  ¨§¤£©©¦§¤¤¦Ÿ§¨£אסוּ ר וֹ ת
גּ וֹ רם גּ ם הוּ א רׁש ע, נקרא והוּ א  בּ מלקוֹ ת, וח יּ בים ¥©¨¨¨§¦§§©§¦¨©§¦©©כּ זּ ית,
כּ י  בּ אּס וּ ר, מפּט ם גּ וּ פוֹ  כּ י  גּ דוֹ ל , ואסוֹ ן גּ דוֹ לה רעה ¦¦§¨ª§¦¨¨§¨§¨¨§©§לעצמוֹ 
נׁש מתוֹ  זוֹ  וּ בדר הכּ ח , את לוֹ  נוֹ תן נקי ׁש אינוֹ  ¨§¦¤¤§©Ÿ¤¤¥¨¦¥¤©Ÿ̈האכל 



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
הרידב"ז והכשרות

המשך בעלון הבא
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פו
אני מאשר בזה את קבלת הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואני 
מודה לכם מאוד בזה תזכו להגדיל תורה ולאהדירה ומלאה הארץ דעה 

את ה'.
 בכבוד רב, הרב ראובן עלוש
מושב זמרת

פניו את קבלה אשתו לביתו, האברך  חזר שהתאושש, לאחר המעמד.
עליו עבר  מה לה משספר  ולקורותיו , לשלומו בדאגה מהולה בשמחה
נפלה והיא והפתעה  שמחה מרוב לבה פג הקניה שטר  את  לה והראה
לשאת הכח בה היה לא שהתעוררה לאחר גם והתעלפה. הארץ על
שקרה. מה  את  אט אט  עכלה בם מספר  ימים לאחר  רק  הנס, גודל את

וחסדיו. רחמיו  רוב על יתברך  להשם והודתה לאיתנה האשה חזרה

היהודי של רק נשארת  והאחוזה מת  הכומר 

יהודהעם  משה ר' הקדוש הרב  אל האברך שוב  נסע בידו הקניה שטר
סאסוב לעיר בהכנסו בו. יעשה מה אותו לשאול  במטרה לייב ,
מיתה בלילה  מת לאחוזה שותפו הכומר , כי  ושבים עוברים מפי שמע
למשכב נפל ערב לפנות האנשים, ספרו כלל  חולה היה לא הוא  חטופה.
מת אם  כי זאת  אין חי. לכל חיים שבק הרופא, אליו שהגיע לפני ועוד
מבלי  אף בחפזון  קברוהו שכך ומכיון  לאברך. ואמרו הוסיפו רעה, מעין
את ידע ולא  האברך עמד הבשורה לשמע  מעליו. בגדיו את להסיר 
הם שותפים כי העיד אשר שהכתב  ידע  הוא התרגשות  מרוב נפשו 

אדםנ שאין הרי איתו נקברו שבגדיו  ומכיון הכומר, של בגדו בכיס מצא
המשותפת. הקניה על היודע הקדוש הרב ומלבד מלבדו 

לאבות כבר  שייכת היתה  שהאחוזה ליהודי מגלה הרבי 
חוזרת היא ועתה האחוזה את  גזלו הכומר  וממשפחת  אבותיו

הראשונים לבעליה

עליובלב  מה ושאלו ששמע מה לו  ספר הרב. של לביתו  רץ  פועם
פנה כך אחר במחשבות, שקוע  הרב ישב ארוכים רגעים לעשות.


