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חלק א

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הכשרות בישראל

ֵסֶפר

ִעיר ְקָראָקא ּבְ
התיקון להחטא של הכשלת אלפי יהודים בנבילות 

וטריפות ע"י הרה"ק בעל "מגלה עמוקות"  הגאון הק' 
המקובל רבי נתן נטע שּפירא זצוק"ל אב"ד קראקא

קראקא העיר על לּסּפוּר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהקדּמה

אתמאחר לערר זאת חפצים אנ ער, פקים הבה וימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
קראקא", "עיר הר את מחד אן מדיסים ,מיםהרד תבבְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָה
על טב יע ספק ם ואין ,נדהם ואי תא הרא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָל
ל החמר הענ הא מה ברר לראת נן הה מהר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהרא.
גיל דיםיה מתים זה עקבת איםר וגם טרפת, נבלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַמאכיל

תאמי באפן מאד ידעיםצעיר ואינ לאחרנה אן מעים אנ (פי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

,עקיםז יתמים ל מחת מאירים מאד צעיר גיל מתים אנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹלה,

לר ממיעים ימיהם, דמי פטר צעירים ילדים מא החים" ית"ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

היכן דעיםי ואין וכמה, יםהה ספר ל את להיד תבה לחזר תדעמְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

רב ממן מפרים ענת, ,תזעק תפת, מרים תבה, לחזר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָֹלהתחיל

זמן ת ת ריתה ארצת היה הרא הקרה ידע ענה, ואין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלצדקה

ל מחת אירוה אחת, מה וכן ארעים יל חת נים ערים ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻקצר

,"נעזב לה "אא, עקיםז יתמים 300 ילדים, ערה אחת ל ְְְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָיתמים,

צדקה חלקת העלם כל אין דע פרט כה, 'ה הע מה על מבינים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹולא

ארצנ כן מ ?זרע לא זה האם ווילימסברג. ארק בארא מ  ל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹרה

וזעקת תתפ מרים ם וגם פטרים וילדים צעירים על מעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָהדה

,יקמס לא זה ל האם ,חסד ל מפעלים הרה י לענים, צדקה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמחקים

העת?) לכל ענה אין הה מה. ְְִֵֶֶַַַָָֻ

דעד  ל הא רב אפיל אןמ לראת ן העליתר מ ל ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
"תעמק נים,זי"ע,"מגה הרה  ל תא לרת היה נן ם ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻ

רח"ל טרפת נבלת ללאכ העיר ני לכל נתנ עיר תיאנ ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָותחת
מפריע, מהאין טב נןלהת הא יים דייה ל על לכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

את לער בכדי אחזים, והיכן ה חן ועה ,ביבמ ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעה
מהפר קטע העתקנ יר, קת מה"החן מה רית"סהד) ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֻ

תס"א) נתחטו מאחר ההם יםמ אפיל לראת נן ם , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
מסגת, תבמהירת והא ,תטרפ תנבל מ ה החר זעק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

מל ,תלמכ דוע הההר את מאדים פיםמתע חטיםהְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
מה ולדעת לההר יהדי ל חב להכ תלכה ינזמ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻן

.כלא ֵהא

מיר מהגה"צ הל ית מ"ת בה מדיסים אנ ןלה ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָ
טרפתמקאלאמייע נבלת אכילת ל זה חטא איםר ם ,ע"ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָזי

רח"ל, יםקט ילדים רךמתים דה ל ניו תרי קראים ואינם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
אם)הי ל רהל עים וקבעים לקוה הלכים אפיל)סנהד ם . ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

שאמלוי ל יחיטה,מהר הכלת ענין מענינים ברים זי"ע ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ם מסר אה מה צאנזבפרט ל הרע"תזי")יםח ירהברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ז') סימן מר,עה תר תקה ירד טרפת נבלת אכילת ידי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מהר)הר ירד מלין וחצי לה לער)עצמינ את נרמה וא , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ח הה ר רק לא י ,מהם טבים יתר אנ,ריתה ארצת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ

להב איםר האיר נההי מלדת כח א קרב אפיל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻאא
יהל אן אף ועל ,םה הם מה תלע אז נרא אי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻנר
רק זה ל מגחים, הי אירה אף וקאטת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטריימלים

רעים. יתר ההר הם תפנימ א ְְְְִִִִִִֵֵֵַַחיצנית,

תבוכל פי אסרת מאכלת אכלים מ בענ זהחד פרי, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
 כפיהרמ"אם ז')תב סעיף פ"א סימן עה הינקת(ירה אה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ריםאס הם ברים תאכל וה"ך(א מדרוהט"ז זה ל אמרים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ

את להניק ל ראס ,נפ ח גלל זאת לאכל ריכה הא אצל ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאפיל

(לדהה אמר  חדועל רי,ז"לענינים נזהרים אין נזמ לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואין ר נים יע ורם רעה תלתר יצאים הנים רב ן על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻא
...סרמ מקלים אינם אתם כיחה ואף לבבם... נגע מים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָיראת

...זה ליהר צרי לפיכ(כ"ו סימן חד רי)תב בר תא קבד . ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָ
ספרהחיד"אהאן רכה"זי"ע ה"מחזיק לעיל.רמ"אעל הזר ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻ

איםרהאם להתנן בתינח יקיםוצ אנים ל אה מים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ילדים על ריםס מי םי מי מעים ,מה מב אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאצלנ
לד לילדים לקרת מתאימים הי כארה ברים חרדים ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָמים

תב מה וזה ערת, רריםתה הרים ילדים"אצל וא"רב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
העת ל לא י יתר, דל הסר דע ,טמע רק זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאצלנ
ח מןמ בר היה ההנע מל ידע אחד כל ,יםלאנ יעיםְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמ֖◌

אסרת מאכלת תע ממן בר העינים נ לדאבן א ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻעינים,
ספר תב פי ידעים, ולא מעים אפרים"ולא מחנה גל" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ם לבבכם" ערלת את םמל" הסק על עקב תפרם"הרמ ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
טען הא התים, תחת תספק להם הי לא היב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָתבתיו
מאכלת אכילת ידי על רק אדם ן אצל תלדנ אל ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָפקת

ערים. בי"ג אפיל ספקת להם   די עד ,תרְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאס

הם מה על פה חן לער צריכיםיםח מים ארתב ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹ
:נל וזה רה יח ידפרת יןוס המי א אם אנ תנרד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עליו, מבררים אין כלל ל מאמינים ממחה בדק חט הא מרְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻוא
אה ממחה החיטה אצל צי מי ל התם ן ואתואמרים , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

נים אר ח עליהם  ברים וכמה ודגים חלב יין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָבר
מרא אה אז לעים, חלילה הם יהי א לבק  א ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹברים
ראס המ לאכל ןי ולא חרד יהדי הא תםה ן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלעצמ
עד להאמין מפסיק הא אן ספים לעניני יעים א ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאכילה,
האם נאמן, הא האם אדם תא הא מי היטב ויחקר יאל לא ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהא
הא סףה את בר ל תןנ הא לבף לא, א ל להאמין ןְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹנ
הא האם מןה ל רעד עדין והא ,תניםונ וחתמים עדים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָמביא

ברי אן עד הסף. את ל חיםיחזיר מים הפר.האר פנים לען י) ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(ענין יתר מארי הא .היכן ְֲִִֵֵֶַָָָ
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סגולת הרשב"י
פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך )ללא כסף(. אמור במשך שבעה ימים ברציפות את דף האידרא, )רצוי 

לאחר התפילה תן וחלק לעוד 3 אנשים את דף האידרא, וכן הלאה(. 
כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה כולם מוגנים בתיבת נוח של הרשב"י: - 

הזוהר קדוש

כנסיםעה החן, תא את לעת צרי היה חנת ר כל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
אינ הא רב ל חתמת הצר על וראים ,המ לקנת תְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָלחנ
ידע אינ עדין הא עליו מע עם בר אה אם ואפיל לל, ירְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָמ
האם ל לחב צרי היה הא אמת ואז הא, אדם סג ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאיזה
בר תוא ספים, עניני ל מאמין היה ם הא ערת יטה תאְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מסעדת. לקייטרינג הר ְְְְִִֵֶַָָָכל

חיםן החפץ מה את עיניו לנגד להעמיד מיד יהדי ל צרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ספר יראל"תב להעדיף,"מחנה עליו מה תא אל דייה חל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

טב אדם הא הפד חלקה תלהי יכל אטהחל וירה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אחרת מחלקה עדיף א ,ת ם לעבד יאלץ אה א ר ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹולאכל
והחפץ ת, לעבד יאלץ לא א ר לאכל יכל לא אה ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹם

ת חלים חלקהל ללכת ל הרה יםתח אמנם והעם, , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הרה למר כלי הא היתה יב הא א סקילה אר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהא

ולם חס תטרפ תנבל יאכל הא א יארתת, "הגם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
לעלם", מתנברי אן חיםעד החפץ. ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

לתננים א חיםדברים לערהחפץ אדם ל חב זי"ע, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
זה י טרפת, נבלת מאכל לההר חבים ה עד נפ ןְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹח
ענין תלספק עצמ את מכניס היה לא אחד ואף ,לםע עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹנאר
עד זמן ל ל אל ין החי ן ועל .תחנר ן וכל גמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
אחד ול נים, תרצים עצמם את יר וא הבה ימי ןְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנ
נבלה ספק מחקים אכלים המה ר ל ית ל על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָידע
חבים בעפת ההמה. לבר י תמתח איזה קח ל ואין ,טרפהְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נח, אה מלי לעה חט אה וכה החט, הא מי לדעת ן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָם

,נהמכ חיטת מדר לא והאם הם על לסמ לא אפן בם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻ
החתמת ברתעל רונת ליעה נזה נ בהה תבזכ , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

אמן. יראל ל כלל טבה וחתימה תיבהְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

קראקא" "àעיר הíפר Łל õלäáלáְְְִִֵֶֶַָָ

ראהילה יהר א נתם, את נמים יתה רי ל היקם, את עטף ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
1214 לכ הא רם הרת", "ועד סגית הי מחים ְְְְְְִֵַַַַַָָָֻֻֻור
ללמד, קר תלפנ ארע קם היה ההעב בדמ זאת ,ממ ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻעת

ם. עד מנל עיניו יקר רגע ְְֵֶַַָָָָָֹֻל

לללה תן מאד עד ועסק יראל עם את לזת הרי אף חיו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
.רקה על ועמדים החצים נים ענינים בן ספרים הפצתְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

תאפתח הרנית לפתע פיעהה תחצ תשל"ד נת לילה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
רה מצנת דע אידי סר ב עלן ל והיטה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהחדר

נראת! הרא החרדית(הסמת העדה .)"ץ ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ

חיבתמהרנה את הבינ לקרא, ממ ילהק יםהס ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ
על ל רס מסר היה ןעל עמקתהענין, העמגד)ילג זכה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

הביא האל(בל טרפת.זכר נבלת אכילת חמר על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הראחר הילה, תא ל עיניו את הרי עצם לא הר קריאת ְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
את לאר להציא לפרסם אמר מר החר בהפציע לל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָנגע

ינה. מאף הרא ְִִֵַַַָָהר

תאעל הויתם ברים ל וסר יבהה רא ידיד עם נפ העת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
לב ימת אין נגרם מ החטים, קרב יצה הדל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהכל

היבה רא טרפת. נבלת אכילת ל החמר ןהעו יזבןל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרחמנא
בבהירת מרה דיקנת ע למד והרי והכחת ריםהס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
היבה רא ונכח הבר נדע ואכן "יניםס בדיקת חיטה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ"הלכת
טרפת. נבלת אכילת נכל הר הראה תציאה את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלראת

לבפרה את לאר להציא מאד חפץ אה הרי ל אמר זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הברים רח לתבה העם לערר הרים לזת "קראקא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ"עיר
נתקל א יראל תלבב קרב אסרת מאכלת אכילת ל ראיםְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה
תקף לחמיםה והחטים ביםה התנדים מד נגף אבני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹהא
על הפר יפיץ אם  יים על עמל מכנים ואינם עמדתם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
כף יםהס היבה רא ,נפ סנה די עד הבר ייע ,בתְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ר הענין ידע י הגם הפר להפצת היבה תבת את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלתת
,נפ מסירת הב לענין עלס מזן מכן ה ואמר נפ חפְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

!קיםע 5000 פרה נדס מא אעבסְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָ

אנגלית,אחר מכב היבה רא מקל אחד היר םי ,מה זמן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
הראי צבוה קרב, פס י מאד עד חריפה לן ל מדיעים ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹ

: לק להרים והחל הפיע צבה .יבהל ראת הפצ "מע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
חריףהפר אפן דברים ין לאחר תסבלנ ענה יבהה רא "? ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

טענתיו חמנ תןנ אינ הצב ךיתר, היא התבת הרי!!!ל" ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אחד" ספר מצא אם ונראה הנין כל היבה.ותתר רא ל ענה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

יצא אה רף, לרף היע ואף חדר, ם על ג ולא הצב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהל
למאבקים אלף י אחת גמא רק וזאת ספר, ל זכר ללא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמם
למען נפ מסירת העסקים פני צעד כל הבים יםפס ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאין

הרים. יִִַָז

הíפרים ְְִַַַָָהדïסת

צפפתמכנת רת תירא כמת ים לטת מכללת ְְְְְְִִַַַָֻֻ
הלל פריםה לכל הפס, בית עקים אלפי מדסת ְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָָבהירת
וזי נהירה רהה !?סףה את יהר יח מהיכן רב, להן קיםְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָזק
ביל יתה מהצאת לצמצם הרי מנה הף, את מכריע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָהרים
ההיא מן החלב צרימ תמעל העלית, הכלית למען ים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלאגר
ל יהר מר הראן הבר מילא מיחד, בהה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָֻהיתה
נתים, מ הילדים מארחת החלב צרימ להריד נפ תמסירְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מצטרפת לפרטה רטה הוה וכ הפרים, להדיס זה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמסף

לםלחהע לאר הפר הצאת ל המיחל הרגע עתה עד ן ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
געה והעיר תרנצ תלד על הפר עקים, 5000 ְְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָָוהפצת

ְֲָָורעה.

לדעתלאחר כחונ ימר" חסידיו רגלי" ה עד נתה נים ה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ
דע, רסיםה נקיבת נימ טרף, חזקת הם חלב הצרי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָם

א') חלק עה ירה ןע)ל הפר להפיץ עז חפצ היה והרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
תילי דל ה' בר טרפת, אכילת מניו מנע ,"תעמ הג"ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻה

לתפארת. ְְִִֵֶֶזתים

הדהפר לן פת, כה והפץ מאד, עד ה' ר הצליח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ניםע כה נדס וכן ,ספרדית לאט,אנגלית דער החרדי, חנהה) ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָ

(דוע ,רנאלדז אלגעמיינער. ְְְְְֵֶֶַַ


