
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

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
בענייני הכשרות

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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דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | כו תמוז | פרשת מטות-מסעי
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ָכל ֹחֶזק ּוְבָכל  ק ּבְ ץ ּוְלִהְתַחּזֵ ָידֹו ַלֲעׂשֹות ְלִהְתַאּמֵ ֹכֶלת ּבְ ּיְ ֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה ׁשּ ּכָ
ַתְבנּו ַאַחת ְלַאַחת  ּכָ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֶקף ְלעֹוֵרר ְלָבבֹות ַאֵחינּו ּבְ ּתֹ
י  ּכִ ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ַעל  ַחי  ר  ֲאׁשֶ נֹוָתיו  ּוׁשְ ָיָמיו  ָכל  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ִלּבֹו  ה  ִויַפּנֶ
מֹו ְוִתְקָוֵתנּו ֲחָזָקה  בֹוד ׁשְ ֶצֶלם ֱאלִֹקים ְוַיַעְזֵרנּו ַעל ּכְ רּוי ּבְ ְלָכְך נֹוַצר ָהָאָדם ַהּקָ
ֶכל  ֵעין ַהּשֵׂ ִבין ּבְ ֵלב ָהָאָדם ַהּמֵ ְנסּו ּבְ ב ִיּכָ ָבִרים ֵאּלּו ַהּיֹוְצִאים ֵמִעְמֵקי ַהּלֵ ּדְ ׁשֶ
ָרֵאל, ָאֵמן, עכ"ל  ק ֲחרֹון ַאּפֹו ֵמַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ם ְיַסּלֵ ֵ ַמִים, ַהּשׁ ָ פּול ִמן ַהּשׁ ָכרֹו ּכָ ּוׂשְ

המרח"ו.

ְיֵדי ִלּמּוד  ְוֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ּוְברּוָרה, ָלרּוץ ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַעל 
ְוֵעֶסק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשְּבֹזאת ַמְבִטיַח ָלנּו ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשֵּנֵצא ְּבַרֲחִמים 
ֵמַהָּגלּות, ְוֹלא ָצִריְך ִנָּסיֹון ]ְוֹלא ִנָּסיֹון ֶׁשל ֹעִני[. ְוַכָּידּוַע ִּדְבֵרי ַהְמֻקָּבִלים, 
מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל, ָהַרַׁש"ש, ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ְוַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְועֹוד, 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה  ְּדָעִתיד ִלּמּוד ֶזה ְלִהְתַּפְרֵסם ּוְלִהָּגלֹות, ְוַעל ָידֹו ִּתָּגֵאל ַהּׁשְ
זצ"ל  ַּדְרִזי  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  המקובל  הגה"צ  ִּדְבֵרי  ועוד  ַהְּגֻאָּלה.  ְוָתבֹוא 
ִיְלֹמד ְּבתֹוַרת ַהּסֹו"ד  ַהַחִּיים, ְּכלֹוַמר  ְּבֵעץ  ַיֲחִזיק  ָיִמים  ְלַהֲאִריְך  ְּדָהרֹוֶצה 
ֶנֶאְמָרה  ְוַקָּבָלה זֹו ִמִּפי ָמָרָנא ַרִּבי ְיאּוָדה ְּפָתָי"ה זי"ע  ָיָמיו,  ַיֲאִריכּו  ּוְבֶזה 
ְוָכְך ָהָוה ַּגם ְלַמֲעֶׂשה ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים. ּוַמֲעֶׂשה ְּבָחָכם ֶאָחד ֶׁשָחָלה ְוֹלא 
ְוָאֵכן ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים ָׁשַבק ַחִּיים ְלָכל ַחי ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.  ָאָבה ִלְׁשֹמַע, 
יגּו ָּכל ַמֲעָלָתם ַעל ְיֵדי  ְוָכל ְּגדֹוֵלי ַהְּסָפַרִּדים ֶׁשִּלָּבם ָהָיה ָרָחב ְּכאּוָלם - ִהּׂשִ

ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם.

ומדיחים  מסיתים  נגד  בפרץ  עמדו  ישראל  כשגדולי  ומתמיד  מאז  ב. 
שהסתתרו תחת איצלא דרבנן והזהירו מפניהם השמיעו כנגדם אותם 
מסיתים או אלה שהודחו אחריהם טענות כמו "בעלי מחלוקת" "מבזי 
בספר  ראה  ]לדוגמא  ועוד...  הרע"  לשון  "בעלי  חכמים",  תלמידי 
"מושיען של ישראל" על הגה"צ רבי יעקב ששפורטש נושא דגל המאבק 

במשיחיות השקר של שבתאי צבי ואנשיו[.

וז"ל המהר"ם חאגיז בספרו "אלה המצוות" )סי' תקמ"ז(:

“כל מחלוקת ופירוד שהוא לשם שמים, ולמחות ביד עוברי עבירה, אין 
זה נקרא "בעל מחלוקת", כאשר דימו ההמונים הבהמיים אשר דרך ה' 
לא ידעו, ואת הישרה יעקשו, ובכל עת וזמן שרצו ללכת בשרירות לבם 
את  בלשונם  להכות  ענתות.  אנשי  בו  שדרכו  הדרך  להם  תפסו  הרע 
הבא להועיל להם ולהסיר המכשול מפניהם, ואומרים עליו שהוא "בעל 
מחלוקת", ושהוא עובר ומתעבר על ריב לא לו. ואני שמעתי ולא אבין, 
כי מי שמע כזאת, ומי ראה כאלה, שהסרת המכשלות והדרכת ההמון 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

מתרוקן לאט  שלאט עד כהיתר לו נעשה ושנה שעבר  וכיון
יום  בכל מעשים שכן  כמו כל, מכל  בכל הקדושה .מן 

הכלילו כי  לדעת  ויחשבו הדברים בעומק ישכילו חכמו
ושלום  חס  שאם לנשימה , המזיק  המות סם מחזיק  הלזו
אויר  כל וימלא לחוץ יצא אז כהוגן  שלא בכפתור ילחוץ
הנ"ל ואינטערנעט  קאמפיוטער על  יסתכל  זו ובמדה  הבית,
מההורגו  יותר  המחטיאו דגדול  מזה  גרועים הם כי
והשני הבא לעולם קיים והנשמה הגוף מיתת והראשון 
מחיים  ומנתקו  כרתו הזה בעולם וגם הזה, בעולם הרגו
ששם  בביתו חדר לו שיש במחשבתו ויצייר הנצחיים,
נזהרין רק  סגור ואינו מאוד ומתועב גרוע מאוו"י  מתקיים

הכל. מיד יראו יפתחו בטעות ואם לפתחו שלא
שאצלם ולבד ובחורים קטנים לילדים גם הוא  הנסיון מזה

מאצל יותר  פעמים ורבבות  אלפים זה  ענין גרוע
רחמנא זה ידי  על לעולם להתקלקל  עלולים ויותר אנשים
להילדים  גדול  נסיון מביא בבית  הנ"ל  כלים והחזקת  ליצלן.

והעתיד. ההוה על 
גדול,על  רעש בקול ישראל בני  אחינו לכל בזה פונים  הננו כן

בתיכם  וכל עולליכם ונפש נפשותיכם על חוסו אנא
ותדעו  – האחרון קצה עד לו והדומה הכיעור מן  ותתרחקו

ממש  המות סם  אוכל כאילו בו הנוגע כל ליצלן,נ כי רחמנא
ישמור  בניו ועל  לו יזיק לא כי  בדויים בפתויים יתפתה  ולא 
רבים  כי  ז "ל , אמרו בעצמך  תאמין ואל היצר , מפתויי וכדומה 
שראו  עד כן חשבו הרבה – הרוגי ' כל  ועצומים הפילה  חללים

ליצלן. רחמנא תהום עד שירדו  בניהם אצל  החורבן
הראויובאמת מן הי ' הנוראות  ותוצאות  הדבר חומר לפי

מקום  בכל הקאמפיוטער כלי כל על איסור לאסור
כבר  שהיום נעשה  מה  אבל  כו', נזירא אמרין לך  לך משום

לגדור ראוי  כן על  בו, לעמוד יכולים הציבור אין גדר בגדר 
יכולתו. לפי  האחרון קצה  עד חצירו יגדור אחד וכל  גדול



מכריזים כרוזים שלשה  הקברות, לבית  אותו וכשמוציאים
זהו  ואומרים: מלפניו , ואחד משמאלו אחד מימינו, אחד לפניו,

ולא בקונו שמרד היהפלוני  טוב  עיניו , לנגד יתברך יראתו שם
וכו '. גופו  על מתאבל רוחו  בא שנקבר ואחר נברא, היה שלא לו
כשיוצא  האחד הפטירה , בעת  האדם על יחלפון  עדנין  שבעה 
בשעת  ג. הקברות, בית  עד לפניו הכרוזין כשיוצאין  ב . הרוח,
דין  ה. הקבר, בפנים בו שנעשה דין ד. בקבר, הכנסתו
מוצא  ואינו בעולם ששט  הרוח דין  ז. גהינם, דין ו. התולעת ,
בפרט ידיו, ממעשי  שנתהוו  רעות רוחות בגלל והכל מנוחה,

אמן. יצילנו , ה ' הברית, פגם בענין

רבהנ) במדרש יח')כדאיתא ט' לעבירה(במדבר  לה אוי (ניאוף),

הדברות. י' על בה  שעוברין

ספר סוד הגאולה וגליונותם באנגלית 299  .299
ספר זוהר ארבעת המינים 300  .300

ספר בית עקד ספרים מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א
ספר על הזוהר הקדוש חלק א' 1000-1 ענף ד' 400-301

ספר משכן הקדושה 301  .301
ספר הקדמת הזוהר לש"ס 302  .302

ספר אמרי שלום תהלים לליל שב"ק 303  .303
ספר גימטריאות הזוהר חלק ב 304  .304

ספר עלון גימטריאות הזוהר לחודש אלול 305  .305
ספר טירחא דציבורא 306  .306

ספר משניות הזוהר ברכות פרק ז 307  .307
ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס-   .308

מסכת ברכות 308
ספר שכר ועונש בראשית 309  .309

ספר שכר ועונש שמות חלק א 310  .310
ספר שכר ועונש שמות חלק ב 311  .311

ספר שכר ועונש ויקרא 312  .312
ספר שכר ועונש במדבר 313  .313
ספר שכר ועונש דברים 314  .314

ספר שכר ועונש פרשת מטות תוכחה 315  .315
ערבות  פנחס  פרשת  השבת  זוהר  ספר   .316

ותוכחה 316
ספר הערב רב 317  .317

ספר זוהר השכינה 318  .318
ספר אנציקלופדיה כשרות חלב עכו"ם 319  .319

תיבות  פרפראות   - הרשב"י  סוד  ספר    .320
וגימטריות 320

ספר זוהר תורה - בראשית מהגה"צ המקובל   .321
הרב רוזנברג 321

ספר זוהר תורה - שמות מהגה"צ המקובל   .322
הרב רוזנברג 322

ספר זוהר תורה - ויקרא מהגה"צ המקובל   .323
הרב רוזנברג 323

ספר זוהר תורה - במדבר מהגה"צ המקובל   .324
הרב רוזנברג 324

ספר זוהר תורה - דברים מהגה"צ המקובל   .325
הרב רוזנברג 325

ספר זוהר חק לישראל בראשית 326  .326
ספר זוהר חק לישראל שמות 327  .327
ספר זוהר חק לישראל ויקרא 328  .328

ספר זוהר חק לישראל במדבר 329  .329
ספר זוהר חק לישראל דברים 330  .330

ספר זוהר תהלים החדש 221  .331
ספר סוד צניעות האשה וחשיבותה 332  .332



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
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לרבנים תורה  ט"ודין כה |תביעה

מסאבין, אינּ וּ ן דּ הא זרה, עב וֹ דה עוֹ בדי  לעּמ ין ¦£§¦¦¨§¨¨¨£¥§¦©§¥©§לט ּמ א
בּ אתרי ּה . אתדּ בּ ק חד  וכל  אתיין. קא דּ מסאבא ¥§©§¨©§¦©¨§¨§©¨¨£¨§¦¨§¦¦וּ מּס טרא

הקודש] כ)וכת ýב[בלשון נפôתיכם(ויקרא את ýצčòת ולא ְְְְְֵֶֶַַָֹ
לכם הבûלי א òר האדמה  ó רמ אòר ýבכל  ýבע ₣ף ùùְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהמה 
זרה , עב₣דה  ע₣בדי הע flים את לטflא לטflא ? þה  מה  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלטflא .
נד ùק צד  וכל הÿמאה , מ Čד  ùאים והם טמאים, הם òְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻהרי

ùְִמק₣מ₣.

לוֹ  אין לעברה עצמוֹ  הּמ חליט כּ ל  טוֹ ב, ׁש וֹ חר בּ מדרׁש  ¦¨¥£©§©¦§©©¨¥©§¦§¨¦§ואיתא
לוֹ מר, רוֹ צה עוֹ למית , עלמחילה ה' רחמי ׁש יּ תגּ בּ ר וּ  בּ עת  אף §¦¨¨¦¤©

רצוֹ נוֹ  את  ׁש הפקיר  מ ּט עם ל וֹ  ימחל וּ  א מקוֹ ם מכּ ל הע וֹ לם 
הזּ וֹ . לעברה חלּ וֹ ת ונעשׂ ה לגמרי הּק בּ "ה ׁש ל

מלא גּ וּ פוֹ  נע שׂ ה הזּ מן  וּ בהמׁש מאּס וּ ר, מתּפ טם גּ וּ פ וֹ  ¥¨¤£©©§©¥§¤§¦¥¥©§¦©גּ ם
להיוֹ ת יכ וֹ ל וּ מה וּ טרפה, וּ נבלה וּ רמשׂ ים מגּ וּ ף ּמ ׁש ּק צים ¦§¨¦§¨¦§¥¨§¥¨©¨¦§¦

משארי  גּ ד וֹ לים  זכוּ תים לוֹ  יהי וּ  אם אפילוּ  כּ י  כזה, ¥¨§¦¦§¦§§¦¦¦£¦¤¨¥̈טמא
ׁש יּ קוּ ם בּ עדוֹ  טוֹ ב ימליצ וּ  והם טוֹ בים וּ מעשׂ ים ¨¤£©¦§©¥§¦¦£©§¦מצווֹ ת 
היּ ּס וּ רים כּ ל אחר י שׂ ראל , מתי ׁש אר  עם ה ּת חיּ ה ¦¦©¨©©¥¨§¦¥¥¨§¦¨¦§©¥§לעת
 ולער לׁש ער  אין  בּ גּ יהנּ וֹ ם, הנּ פׁש  ּת קבּ ל  Ÿ£©§¥©§¥¦¥©¤¤©¥©§¤¦¨¨§והע וֹ נשים
זה, ידי על לבּס וֹ ף לאדם ל וֹ  ׁש יּ היה הנּ פ ׁש  צרת ¤¥§©©§¨¨§¤§¦¤¤¤©©¨¤Ÿגּ ודל
כּ גוֹ ן  בּ פנימיּ וּ תוֹ , לאדם ל וֹ  דכּ שנתקלקל  ידוּ ע §¦¦§¦¨¨§¥§©§¦§§§©¨£©דּ ה א
הר וֹ פא מכרח  לליחוּ ת, הדּ ם בּ גידיו מקוֹ ם בּ איזה  נּ תהּפ¤¦§©¥§¥¤¨§¦¨©¨§¥ª§¨¨¥

[אפעראציאן] לוֹ  ולׁש אב (נּת וּ ח)לעשׂ וֹ ת זה בּ ּמ ק וֹ ם  ּלחּת ו ©£©¤©¦©¦©§¦©¨¤§¦§Ÿ
א דּ אם וּ להרפא, לחזר יוּ כל  ּכ ואחר מם, ¦§¥¨¥§Ÿ§©©¨©©§¨¦¨¥©הלּ יחה

ׁש יּ מוּ ת. עד ויוֹ תר י וֹ תר  הדּ ם להתקלקל עלוּ ל  , ּ̈כ¨§¦§©§¥©¨¥§¥©¤¨
בּ  כזה  לוֹ  נתהוּ ה אם בּ וכן אוֹ  מק וֹ מוֹ ת  מכרח ׁש ל וֹ ׁש ני ׁש ה, 

בּ  ׁש יּ חּת כוּ  יּס וּ רים  וּ לסבּ ל לׁש ׁש נים מקוֹ מוֹ ת הלּ יחה ׁש ה ׁש אב 
ו מ  חס אם אבל יתּפ ם, וּ ברגליו ׁש לוֹ ם בּ ידיו  הלּ יחה ט 

גּ וּ פוֹ ? כּ ל  יחּת כוּ  דּ כי למ וּ ת, מכרח מקוֹ מ וֹ ת בּ כ ּמ ה  וּ בגוּ פ וֹ 
יּס וּ רים  ּכ כּ ל  לס בּ ל י וּ כל האם יח ּת כ וּ  ?וכא ׁש ר  §©£¤©§§©¦©¦§Ÿ¨¨¦¦

שלפיכ הּק דוֹ ׁש ים , מספרים יד וּ ע הא בּ עניננ וּ , נתבּ וֹ נן ¨¦§¤¦§©¦¨§¦©¨£¥¨§¦§¥§¦¨©§וע ּת ה 
מ וֹ ת מּמ נּ וּ  אכל בּ יוֹ ם  "כּ י לאדם, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ¤¦¤§¨§¦¨¨§¨¨©©̈אמר
ורע  טוֹ ב הדּ עת עץ ׁש ל  אכילה ידי  ׁש על  מ וּ ם ©§©©©¥¤¨¦£¥§©¤¦ּ̈ת מוּ ת",
ׁש יּ חיּ ה ה ' אוֹ ר עליו להאיר  י וּ כל  ׁש א הרע, כּ ח בּ וֹ  ¤©§¤¨¨¦¨§©¤©¨©Ÿ¥¨§¦נתערב
כּ ח יתעכּ ל הּק בר  יסוּ רי ידי ׁש על למוּ ת, וּ מכרח לנצח ©ª§¨¨¤©§¥§©©¤¤¦§©¥Ÿ©¤¨אוֹ תוֹ 
ׁש אחר כּ די  החמר ויזד כּ ך מ ּמ נּ וּ  וית ּפ ר שׂ  בּ תוֹ כ וֹ  הּט מוּ ן ©©¤¥§¤Ÿ©¥©§¦§¤¦¥¨§¦§§¨©©̈הרע
ויחיּ הוּ  ה' אוֹ ר  עליו להאיר יוּ כל הּת חיּ ה בּ עת כּ ׁש יּ קוּ ם  ּ̈כ§¤¨§¥©§¦¨©§¨¦¨¨¦©¥

מאתלנצח, הלּ יחה לפר ׁש  ׁש ּמ כרח כּ מ וֹ  מּמ ׁש  דּ גמא  וה וּ א  ¨¤©§ª§¨©¨§¤ª§¨¦§Ÿ©¥¨¥¥
בּ חיּ וּ תוֹ . ׁש יּ אר  כּ די החי ©§¥¨¦¤¥§©¨¨¨̈האדם

בּ עניננ וּ , נתבּ וֹ נן א האיועּת ה מ נּ בלוֹ ת ׁש  בּ חיּ יו גּ וּ פוֹ  מילא ׁש ר §©¨¦§¥§¦§¨¥
לתחיּ ה  ׁש יּ ז כּ ה נאמר אם אפיל וּ  לבּס וֹ ף, ימוּ ת והוּ א וּ טרפ וֹ ת

כהלכתו א'ציצית אפרק
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ספר
כהלכתו ציצית 

ומנהגיו דיניו

 

ציצית  במצות והעונש  השכר יבואר בו
מעלותיה
שבתורה א . מצות כל כנגד ציצית מצות כה.)שקולה  נדרי).

היוב . שא עכורי היו לא ותכלת ציצית  ישראל לובשי א
וכאילו ביניה שרויה  שכינה  כאילו הציצית באות מסתכלי

המצות בכל  צ)עסוקי מזמור תהלי טוב שוחר .(מדרש

מגידג. אותו,  וראית אלא  ,כא כתיב אי אותה  שכלוראית
שכינה פני מקבל  כאלו ציצית מצות פרק המקיי ברכות (ירושלמי

טוב  שוחר ומדרש לי דומה שהתכלת ד"ה יז. בסוטה רש"י   ועיי ב. הלכה א 

צ) מזמור תהלי.

הכאד. כתיב שכינה , פני ומקבל זוכה  ציצית במצות הזריז כל 
תעבוד  ואותו תירא אלקי ה ' את הת וכתיב אותו וראית

מג :) .(מנחות

מוספת ה. שהציצית מגיד ציצית קדושת זו  קדושי והיית
לישראל עב )קדושה  (אות ל שלח המאור(ספרי  מנורת  ספר ועיי ,

ד) פרק  ג חלק ג  כלל ג .(נר 

שכרה
ה 'א . אני בה  וכתיב שמה וציצית  אלקינו  ה ' ציונו  אחת  מצוה 

פעמי ב' שעתידאלקיכ הוא  ואני ליפרע שעתיד  הוא  אני
שכר מד.)לשל .(מנחות

שכרהב . מת שאי בתורה שכתובה  קלה  מצוה  כל  ל אי
ממצות  ולמד צא כמה? יודע איני הבא  ולעול הזה בעול
 עיי וכו' ציצית במצות  זהיר שהי' אחד באד מעשה  ציצית.

באריכות מד.)ש .(מנחות



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
הרידב"ז והכשרות )בהמשכים(
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צט

למו"ל  ובאמצעותו  לכב'  מודה  והנני  הנ"ל,  הספר  קבלתי 
בארה"ב, אשמח לקבל שאר הספרים.

בכבוד הראוי יהודה א.ז.ובשטין קרית טבעון

יחד הדרשן  שרקם המזימה  על לדיינים ספר ואף דעתו על לעמוד ניסה
שני  והביא הדרשן כשמיהר אליו. שמעו לא  שהדיינים אלא איתו,
שנתפס, האיש אותו  ולרעת  לטובתו  העידו והם  בצע אוהבי אנשים
אשתו את שעזב ישראל אותו שהוא  להודות האיש את  הדיינים  אלצו
לדרשן, ומסרוהו פיטורין גט ממנו להוציא הצליחו גם הם ונעלם,
כאשר  מהעשיר לו שהובטח הכסף את להרויח כדי בשמחה שקבלו

לביתו. הגט את יביא

עלההעשיר אז טרחה. כשכר חפצו מה  ושאלו לקראתו מאוד שמח 
זאת במקום ולבקש  הכסף על לוותר הדרשן של בדעתו
ואף  הבחור  את ראה שהעשיר לאחר  העשיר. לבת בנו את להשיא 

החתונה. מועד את המחותנים קבעו אותו ראתה האשה

באסור להתחתן עומדת שאשתו ושומע לעירו חוזר  ישראל ר'

שבובינתיים  המועד לפני יומיים  עירו, אל בעלה ישראל ר ' הגיע 
ביתו, לכוון הלך  כושלים בצעדים אשתו. חתונת נקבעה
חזרה טוב שם הבעל  שלחו מה ולשם למה תוהה עדיין כשהוא
מועצות לב  ובדפיקות  מהתרגשות פועם בלב גדולה. כה בדחיפות
בביתו ראה פנימה כשהציץ  להכנס. העז ולא  ביתו סביב הסתובב 
שאלוהו. מחפש?" אתה מי "את ונכנס. עוז אזר  הכירם. שלא אנשים
איננה "הלא – תמהו  אשתו?" "את ענה. ישראל" ר' של אשתו "את
היא עומדת יומיים ובעוד וכדין , כדת  אותה גרש  הוא  אשתו. כבר

ל אחר".להנשא איש

הבין לשמע אחת בבת נשמתו. עמקי עד ישראל ר' נחרד הדברים
איש", "אשת באומרו : הקדוש טוב שם  הבעל התכוון למה


