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יום רביעי | פרשת נח | כח תשרי
כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

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

גליון מס'

28

המערכת (בהמשכים)

בספר שו"ת מראה יחזקאל האחרו) להגאו הצדיק מהרי"ח אבדק"ק גלינא
זצ"ל סימ מ"ג( כתב וז"ל :כי בעינינו ראינו את כל הגזירות קשות ורעות

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

כל אחד מוזמן ללמוד דקה ביום לזירוז
הגאולה ולביאת המשיח .המעוניין לחלק
ספרי זוהר בחינם

נא לטלפן0527651911 :
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

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 4

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

חדש בבית המדרש!

סט "זוהר תורה" בלשון הקודש על
סדר חמישה חומשי תורה תרומת
"מפעל הזוהר העולמי"
וכן דיסקים של זוהר
מהגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א.

עמ' 2

המתרגשות לבא בעול הוא בעו"ה רק למע העו הזאת ,עכ"ל .וא
תרצה אחי לדעת עד היכ גדלה כח הכשלו בעני השחיטה אצטט
ל מה שכתב בעל אור החיי זצ"ל אשר גאונותו צדקתו ופרישותו מי
ימלל וכפי עדותו של בעש"ט הק' היה חלק רוח האצילות של
דהמע"ה ,דברי שאי לנו השגה בה ,וכתב בספר פרי תואר )בסימ
ח"י או' ל"א( וז"ל :ולדידי חזי לי דכל ב אד המזלזל קצת במצוה אחת
ממצות התורה קי לי בגוי' דלא רמי נפשי' למעבד בדיקה הצריכה לסכי
כאשר צונו ד' ,בי והתבונ חומר העני שהמזלזל במצוה אחת בלבד
כבר א"א לו לבדוק הסכי כדבעי .ודבר חידוש נמצא במ"מ )ה' שחיטה
פ"א ה' כ"ו( בש הראב"ד דומהאי טעמא הצריכו חז"ל ראיית הסכי
לחכ לפני שחיטה מה שלא מצינו במצות אחרות כציצית ותפילי,
ותמצית דבריו דבדיקת הסכי צריכה פניית המחשבה היטב בעת
הבדיקה להרגיש בפגימה ואי כמוהו )של החכ (מי שיוכל להזהר
בדבר ,עד כא.

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

מקאשוי שליט"א בעדפורד היללס נוא
מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה
יארק
שוויצער שליט"א
רב דקהל דרכי נועם  -מחבר ספרי
לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא
דחיי על הלכות ברכת אילנות ,ברה
כחמה על ברכת החמה ,גדולי שלמה
בדין גילוח בחול המועד ,דרשת שלמה
על עניני כשרות המאכלים וידיעות
נחוצות בעניני כשרות
י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג
הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא
לפ"ק
מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה
אסור לאכול מן התורה שום בשר
ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א
בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים
רח"ל
רבי חיים פלאג'י - .מהגה"צ רבי שלום
תוכחת חיים
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
יצא לאור על ידי וועד הכשרות
אכילת בשר הלכה למעשה חלק א'
דהתאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
שנת תשמ"ט - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
יצא לאור על ידי וועד הכשרות
אכילת בשר הלכה למעשה חלק ב'
דהתאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
שנת תש"ס - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
יצא לאור על ידי וועד הכשרות
דהתאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
שנת תש"ס - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ג'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות
אכילת בשר הלכה למעשה חלק ה'
דהתאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
שנת תש"ס - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
יצא לאור על ידי וועד הכשרות
אכילת בשר הלכה למעשה חלק ו'
העולמי
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר
תאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
דה
שנת תש"ס - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
יצא לאור על ידי וועד הכשרות
אכילת בשר הלכה למעשה חלק ז'
דהתאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
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בו יבואר
גודל
החיוב
ללמוד
וללמד
הזוהר
הקדוש
שחיבר
התנא
האלוקי
רבי
שמעון
בר יוחאי
זיע"א
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מעלתה
טהרתה
קדושתה
סגולתה


יובל שנים של פעילות המערכה

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

התחלתי לכתוב הספרי בעני הנ"ל ,ולגודל הנחיצות
כאשר דברתי עם הרבנים הנ"ל ,תיארתי להם את המצב באמעריקע,
איך שהרבנים משוחדים הם מסוחרי הבשר ובכלל מסוחרי מזון
הנקרא "כשר" ,ומשלמים לרבנים אלו לכה"פ מיליאן דאלאר בשנה,
וכ"ש כשהם שותפים בחנות או בבית ייצור המזון ,אז רוחם עולה פי
כמה למעלה מזה .ואעתיק קצת מתשובתי כדי שידע הקורא קצת
מה שכתבתי שם.
בס"ד .אור ליום ו' לסדר כי תבא שנת תשנ"ד לפ"ק.
פה לוד ,ארץהקודש במטוס )עראפלאן(.
אל כבוד ידידי הרה"ג רבי משה נחשוני ,העומד בראש הכשרות
באה"ק,
ראבינאווי ,והרה"ג רבי עמר אדרעי שליט"א
והרה"ג מוה"ר  
א  .אודות בקשתכם הנכונה לברר בענין השחיטה ששוחטים
בארצה"ב על ידי מכונה הנקראת "פּען" ,ובשחיטה תלוי' ,ובכלל
כשרות השחיטה בארצה"ב ,אם היא כשירה למהדרין ,או שעת
הדחק והפסד מרובה ,או בדיעבד ,או צורך גדול ,ובעל נפש לא יאכל
ממנו.
יאקאב ,שהוא שו"ב
ב  .היות וקיבלנו קונטרס משו"ב הנקרא י .א  .
חיימאביץ הנקרא אינטערנעשאנאל גלאט כשר,

בבית השחיטה של
והוא עומד תחת השגחתו של הרה"ג פוסק הדור מוהר"ר משה
שטערן )שליט"א( ,אבד"ק דעברעצין ,והשו"ב הנ"ל מתיר את ה"פּען"
בזה שסומך עצמו על רבנים גדולים שכבר שבקו לן חיים ,ורבנים
שהם עוד חיים וקיימים וכו' ,ועל כל אחד כותב שהוא בעצמו ביקר
מסאטמאר זצ"ל כתב
 
בבית השחיטה וסמך ידו עליהם .ועל הגה"ק
סאטמאר ,והי' לו צוות
ג"כ לראי' שהנהיג שחיטה נפרדת של קהילת  
בסאטמאר הי' הבשר ששחטו כנ"ל .ועל
שוחטים ,ועל שולחנו הק'  
כל רב ומורה מביא גדלותו ושהי' מומחה גדול בשחיטה .ועל כל אחד
כותב שהוא רב גדול פה ושם וידיו רב לו בשחיטה וכו' .וכל השובי"ם
שמביא ומכיר היו שובי"ם מלפנים באירופּה ,וכל השובי"ם היראים
שדיבר אתם ,כולם הפליאו לומר שהשחיטה ב"פּען" היא יותר טוב
ממה שהי' באירופּה.
ג  .ואנחנו הרבנים מא"י איננו מסכימים לע"ע להתיר ה"פּען" הנ"ל,
אבל יש לנו לחץ גדול מהרבנים והסוחרים הנ"ל ,עד כדי כך ,שאמרו
לנו ,שאם לא ניקח מהשחיטה הזאת ,יפנו לערכאות במדינת ישראל
וכו' ,וכך בוודאי יצליחו.
ד  .ג"כ בקשו חוות דעת בענין ה"מנהג" )אותיות "גהנ"ם"( שיש בכמה
באוסטראליע ,שתיכף אחר השחיטה יורים באקדח

מקומות ,ובפרט
בראש של הבהמה וכו'.
ה  .ראה עוד שם בספרי אבן מקיר תזעק נגד קונטרס "המתיר
אסורים" ,עיי"ש.
המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

אמרתי ככל הנראה שניה יתנו כעת יחד את ההכשר,
ואותו שו"ב מאשר לי שאכ ה מגיעי היו בכדי לתת
יחד את ההכשר על השחיטה שנשחוט.
בינתיי שאלו אותי השוחטי הא לא ידעת ,הרי
המנהל הממונה השוחט ר'  ...טלפ אליה אתמול וביקש
מה שיכינו סכיני) חלפי (טובי ,א לי הוא בכלל לא
צלצל .בקיצור ,אותו רב  ...בדק את הכל והמקו מצא ח
בעיניו ,הגלגלי כבר נעו ,כמעט בכל מקו התעכבו
והסתכלו הרבה ,א באול שחיטה עצמה התעכב מספר
דקות בלבד ,את הסכיני הוא לא רצה לבדוק בעת
השחיטה כמנהגו של הרב ) ...הבעל המכשיר הראשו.(
הבעל הבית המקומי קיי במקו ישיבה ע שני
הרבני ,מאחר ואז תכננו מכונה חדישה לשחיטה,
שהעופות יסעו בעצמ והשוחט ישחוט כשג הוא נע על
הגלגל יחד ע העופות ,ה היו זקוקי לאישור שמותר
לשחוט  1200לשעה ,כי כשאנחנו היינו  5שוחטי ,על אותה
כמות של שחיטה היה לאוי יו שוחטי שפירושו של דבר
שאצלנו הגלגל נע בסביבות  3500לשעה והאוי יו שחטו רק
 600לשעה ,נית להבי מה עשו השוחטי שלנו בכדי
להספיק  3500לשעה ,היו חייבי לשחוט בקצב אדיר ,הבעל
הבית קיבל תיאבו גדול כשראה את ההספק כשרק 65
שוחטי יכולי להספיק את כל הכמות ולמה עליו לשל
ל 12שוחטי 400$ נוספי ליוניא על אותה כמות
שפירושו של דבר שהוא יכול לחסו 2400$ בכל שבוע,
כשהס הכל שלו הוא  120,000$לשנה ,לכ הוא ביקש
מאות שני בעלי המכשירי שיתנו לו מכתב כמה מותר
לשחוט בשעה ושיהיה על אחריות ,ובשביל אותו מכתב
הציע הבעל הבית לשל מחיר גדול והרבני הסכימו.
במשרדו של הבעל הבית ארגנו מיד נוסח למכתב,
הכתבנית הדפיסה אותו ,והרבני חתמו את שמותיה על
אותו המכתב הקובע שמותר לשחוט  1200לשעה לכל שוחט
"ויאכלו ענוי וישבעו".
"הרצי יצאו דחופי "הקצב בעל הבית פנה מיד
ליוניא והודיע שיש לו  6שוחטי מיותרי כי יש לו הכשר
מ 2רבני גדולי שקבעו שמותר לשחוט  1200לשעה והוא
אינו חייב לשל חינ לשוחטי בטלני ,תו שבועיי
מאז אותו מכתב כבר לא היו במקו 54 שוחטי ,כי לאוי
יו לקח זמ עד שהפכו להיות חסידי של אות הרבני
המכשירי ושיסכימו לשחיטת  1200לשעה .השוחטי של
המשך בעלון הבא
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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.

יכולים להשיג קדושת שבת ויו"ט ושאר דברים שבקדושה
בשעה שהמוח והלב מטומטמים ואטומים מלהבין.
מצינו שעבירה הראשונה שנעשתה בעולם ע"י אדה"ר ,הי'
בדבר מאכל ,ועי"ז החטא גרם מיתה לו ולזרעו אחריו,
ולפמ"ש באה"ח הק' )פרשת בראשית( הי' שוגג בזה עיי"ש,
ואעפ"כ הפגם וטמטום ממאכל איסור מתהוה אף ע"י אכילה
בשוגג וכנ"ל ,ולהמבואר בספה"ק נפגם הדעת בחטא אדם
הראשון וגרם פגם עד סוף כל הדורות .זקה"ק מצאנז זי"ע
נענה פעם בשאלה לאחד היושבים שבא לפניו בשעה מאוחרת
בלילה לבקש את מנת לחמם ,כי זה יום שלם לא בא טעם
אוכל בפיהם "האם אתם כבר מוכנים לאכול ,אדה"ר לפי
המבואר בספה"ק הי' צריך לאכול מפרי עץ הדעת אלא
שהקדים מעט ,ואתם כבר מוכנים" .ויש לראות מזה שאכילת
איסור היא יסוד ושורש לכל החטאים .אברכים ובחורים
צעירים ונכשלים במקרי לילה רח"ל רצים למקוה ואומרים
תהלים ותמהים בעצמם על מה זה הגיע אליהם ,ואינם יודעים
שנכשלו במאכל אסור וזה גרם להם להימסר ברשתו של
יצה"ר ,כי בדבר הזה מצא לו מקום לפרוש מכמרות רשתו גם
בישיבות חסידיות ,ואשר עליהם עיקר התגברותו של היצר,
כי לא ירויח כלום אם איזה משומד יעשן סיגרי' בשבת וכדו',
אבל על יהודים שומרי תורה ומצוות הוא מתגבר להכשילם
במאכלות אסורות ובכך ילכדם במצודתו.
איתא בירושלמי )הובא בתוס' חגיגה דף ט"ו ע"א ד"ה שובו( שאלישע
בן אבוי' יצא לתרבות רעה מחמת דכשהיתה אמו מעוברת
ממנו עברה לפני עבודה זרה והריחה מאותו המין ואכלה וכו'
עיי"ש )וברמ"א יו"ד סי' פ"א ס"ז( מזה שלא תאכל המינקת אפי'
ישראלית דברים אסורים ובט"ז וש"ך דהיינו אפי' במקום
היתר פיקו"נ עיי"ש( ,והלא מי שלב אבן לו יתפוצץ לשמע
דברים הללו ,שאלישע בן אבוי' שהי' תנא ומרבותיו של רבי
מאיר יצא לתרבות רעה לומר לית דין ולית דיין ,מטעימה
אחת של איסור שטעמה אמו בהיותו במעי' ,ועל אחת כמה
וכמה כשהאדם עצמו מתפטם במאכלי איסור שזה גורם
לטמטם לבו ומוחו בדיעות כוזבות ,ולא יפלא מה ששומעים
כהיום דברי כפירה ומינות אשר ראוי לקרוע בשמועת דברים
כאילו ,ואי אפשר להוכיח לו זאת על פניו כי טח לבו ע"י
מאכלות אסורות.
בבואי עכשיו לקרות פרשת הקרבנות אשר בהם כתוב כמה
אזהרות באיסור חלב ,מוצא אני חובה לעצמי לגלות ולפרסם
את אשר ישבתי היום עם הרבנים הגאונים חברי הביד"צ
שליט"א לדון על דבר המכשילה הזאת שנתגלה כעת ,ואחרי
דרישה וחקירה החלטנו להביא לידיעת קהל אנ"ש את כל
המתרחש בענין למען יידעו את אשר לפניהם ,והירא את דבר
ה' יפרוש מאכילת בשר שכן קיי"ל )יו"ד סי' ס"א סעיף כ"א( בטבח
שדרכו לנקר בשר אם נמצא אחריו חלב אם הוא כשעורה
מעבירין אותו ,ועל הכלים צריך לשאול שאלת חכם כי יש
לדון בזה מכמה צדדים .ובקשתי בזה ,אנא חוסו על נפשותיכם
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

גלובוס:
בג"ץ :אין למנוע תעודת כשרות
ממפעל שמוכר גם בשר טרף ליהודים
מעדני אביב קיבלה את הבשר שלה מהספקית הוד
מעולה  -תשלובת הוד חפר .הרבנות החליטה להסיר
את תעודת הכשרות מהוד מעולה לאחר שמכרה עופות
טריפה ליהודים .כתוצאה מכך ,הפסיקה הוד מעולה את
מכירת הטרפה למעדני אביב שעתרה לבג"ץ.
בג"ץ קבע היום (ד') שהרבנות הראשית אינה יכולה
למנוע מתן תעודת הכשר לחברה יהודית המוכרת
גם בשר טרף ליהודים .בכך ,קיבל בג"ץ את העתירה
שהגישה מעדני אביב אוסובלנסקי נגד מועצת הרבנות
הראשית.
מעדני אביב קיבלה את הבשר שלה מהספקית הוד
מעולה  -תשלובת הוד חפר .הרבנות החליטה להסיר
את תעודת הכשרות מהוד מעולה לאחר שמכרה עופות
טריפה ליהודים .כתוצאה מכך ,הפסיקה הוד מעולה את
מכירת הטרפה למעדני אביב שעתרה לבג"ץ.

 3טון בשר טרף נתפסו בכפר קאסם
בשר הטרף נתפס בפשיטה של משרד החקלאות
והרבנות הראשית והושמד לאחר מכן .בנוסף נתפס
בשר בקר קפוא שמקורו בשטחי הרשות הפלשתינאית.
.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
בס"ד .אור ליום ו' לסדר כי תבא שנת תשנ"ד לפ"ק.
פה לוד ,ארץ-הקודש במטוס (עראפלאן).
אל כבוד ידידי הרה"ג רבי משה נחשוני ,העומד בראש הכשרות
בינאוויץ ,והרה"ג רבי עמרם אדרעי
רא ָ
באה"ק ,והרה"ג מוה"ר ַ
שליט"א
א - .אודות בקשתכם הנכונה לברר בענין השחיטה ששוחטים
בארצה"ב על ידי מכונה הנקראת "ּפען" ,ובשחיטה תלוי' ,ובכלל
כשרות השחיטה בארצה"ב ,אם היא כשירה למהדרין ,או שעת
הדחק והפסד מרובה ,או בדיעבד ,או צורך גדול ,ובעל נפש לא
יאכל ממנו.
קאב ,שהוא שו"ב
ב - .היות וקיבלנו קונטרס משו"ב הנקרא י .אַ .יא ָ
חיימאביץ הנקרא אינטערנעשאנאל גלאט כשר,
ָ
בבית השחיטה של
והוא עומד תחת השגחתו של הרה"ג פוסק הדור מוהר"ר משה
שטערן (שליט"א) ,אבד"ק דעברעצין ,והשו"ב הנ"ל מתיר את ה"ּפען"
בזה שסומך עצמו על רבנים גדולים שכבר שבקו לן חיים ,ורבנים
שהם עוד חיים וקיימים וכו' ,ועל כל אחד כותב שהוא בעצמו ביקר
טמאר זצ"ל כתב
מסא ַ
ַ
בבית השחיטה וסמך ידו עליהם .ועל הגה"ק
טמאר ,והי' לו
סא ַ
ג"כ לראי' שהנהיג שחיטה נפרדת של קהילת ַ
טמאר הי' הבשר ששחטו כנ"ל.
בסא ַ
צוות שוחטים ,ועל שולחנו הק' ַ
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
והנה כבוד האברך החשוב הנזכר ברוב ענותנותו פנה אל תפלת הערער
כמוני השפל והנשבר להסכים על ידו ,ואנא עבדא דקודשא בריך הוא
דסגידנא קמי׳ ומקמי׳ דאורייתא קדישא בכל עידן ועידן ,הנה למען המצוה
הגדולה של זכות הרבים להרבות כבוד שמים ומ"ע הבאה מכלל לאו ברוך
הוא אשר יקים את דברי התורה הקדושה לעשות אותה חלילה לי לדחות
בקשתו ,אפילו אם ישיחו בי יושבי שערי תוה"ק ונגינות שותי שכר ויין
תוה"ק לשאול באוכל למו הגם הרב מאראד בנביאים ,וכי גם הוא משרי
המסכימים ,ותשובתי בצידי ,הנה שמתי פני כחלמיש למען הצור ישראל
וגואלו יתברך שמו למעינו מים נאמנים של תוה"ק וקיומה להיות לכה"פ
נטפל לעושי מצוה להזכר גם שמי הדל על דבר שבקדושה הזה ,וביותר
שמקובל בשם רבינו הגאה"ק הנוב"י זצ"ל שעל ספרים כאלו משמים כבר
הסכימו עליהם ,ובזה אשיב חורפי דברי עמקי לבבי ואשר לענ"ד לכל אוהבי
השי"ת ולומדי תוה"ק לכאו"א לפי ערכו וכבודו אמורים.
ואני תפלה אל אבינו שבשמים עבור הספר הנוכחי שיקובל על כל עין
הרואה תום ויושר לבבו של האברך החסיד הנזכר בעל מחברו ,אשר כל
כוונתו לזכות את אחיו עמו ,ותחזקנה ידיו לעשות חיל בתוה"ק ואוזן שומעת
ומשמעת תוכחת מוסר בקרב חכמים תלין ברב טוב הצפון למצדיקי רבים
ככוכבים כחפץ לבבו ונפשו הטהורה עד ביאת גוא"צ ברינה ב"ב א"ס.
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