
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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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וכן  וכו' מה ידע ולא לו  שהגידו רצוץ קנה משענת על לסמוך ולא המאשין ולראות
אסור וכן וכו ' גמור חמץ שהוא ממנו וטובים גדולים על לעז שמוציאין שם כותב

ז"ל השו 'מ  הנורא הגאון כ "כ כן, שהנהיגו אשכנז וצדיקי וגאוני בנ"י  על לעז להוציא

שאין  בעצמו ראה  והוא מכשיר הבעל הוא הוא שהלא האוסרין על גדולה טענה  לו והי'
אחרים על סמכו  רק המאשין בעצמן ראו לא שאסור והגדולים המאשין, על פקפוק שום 

טענות  לו  הי ' וגם מקודם אותו  שאלו לא ולמה  חמץ, הוא דעתם שלפי  להם שהגידו
כל אחר ועכ"ז  בה, שהשתמשו  מאשכנז וצדיקים גדולים  על לעז מהוצאת גדולות

דבריהם שלפי  ואף גדול בתוקף בהחלט  ואסרו האוסרין  דעת  בטלה לא הטענות
האוסרין  דעת קיבלו  ישראל ורוב חמץ , אכלו בהמאשין שהשתמשו שלימות  קהילות

מהרא"י  והגה"ק עיי"ש , תקל"ז תקל"ו סי ' או "ח ח' בסוף נזר אבני בשו"ת וכמבואר
ומשיב  השואל הגה "ק שגם י ' בסי ' יושיע מאור  שו "ת  בספרו  כותב  נאסוד  אבד "ק פריינד

ח"ו זילזלו לא אופן בכל עכ "פ עיי"ש , המאשין שהתיר מה  על התחרט  פטירתו לפני 

בעיניו שראה במכתבו  הנ"ל הגה "צ דברי  לפי  שעכשיו וכ "ש וכנ"ל בחבירו א' כך  משום
הוגד וגם היטב ניקרו  ולא החלב  הבשר  על שהשאירו חניות  מהרבה  הנורא המכשול

ולמה  הזה  הגדול האף החרי מה  א"כ  עדים, כמאה עליו שנאמנים  אנשים מפי  לפניו 
לאסור א"א שלדעתם סוברים  שכנגדו צד  יד  ואם די , בלי  עד  ולרודפו  לזלזל הקצף יצא

מידי ) לא ותו  בכתב, להיתר דעתם ויבררו יאמרו הוא וישר טוב ואדרבא הלכה ,עפ"י 
הוצאת  ג "כ והי ' מארוקו אתרוגי  על הערעור  כביר לא  זמן  כשיצא והלא 
שכולם  אלו באתרוגים השתמשו שנים  הרבה שזה ישראל אלפי  על לעז
אז  יצא  לא ועכ"ז מינים ד' מצות מעולם  יצאו  ולא  לבטלה ברכה ברכו
הרבנים  ההתאחדות היינו ויאות, כראוי כשורה אז  והתנהגו הקצף כ "כ
להיתר דע "ת עפ "י וביררו בעיניהם ולראות לברר  מיוחדים  שלוחים שלחו
הסכמות  הבירור על וקיבלו תמרים פרי בקו' ע "ז בירורים כמה ונכתבו 
אח"כ ויצא  תורה של כדינה שהוא  הבירור על שהסכימו תורה מגדולי
ברבים  ודרשות זלזולים מבלי היטב, הדק  בירור אחר  להיתר  פסק 
לאיש ימיו כל שמוחזק מא ' ערעור שיצא  ועכשיו המערער, להשמיץ 
פתאום  למה לרבים, כן מפורסם  כאשר  לשמים וכוונתו ד' ועובד צדיק 
ומבלי  שפלים  בזלזולים כנגדו יצא  רק  הישרה ההנהגה כל כעת נשתנה
כי  ומוכיחים מראים הדברים הלא  וא "כ תוה"ק  דת עפ "י  כהלכה בירורים
להשקיט תקנות איזה יעשו שאכן שמרגישין  או אחרות סיבות כאן  יש 
צילצל  האדמו "ר דרשת קודם עוד א ' יום  הנ"ל שהגה"צ ובפרט  הרוחות ,
ולברר אתו לדבר  שרוצה והתחנן להאדמו"ר  הטעלעפאן  על בעצמו
לאמר האדמו"ר ובשם יתירה ועזות בחוצפה הצעיר הגבאי וענה הענין,

דבר המערכת )בהמשכים(
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המשך בעלון הבא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

כי
ש

מ
בה

אחד רב ברשתו לוקט הוא  ,הרע –בני ע עושה הוא  וכ
ברשתו ותפס שחיטה, הלכות הה ' כל לעקור שבכוחו גדול ,

רח "ל. העיר, כל את

הס הכינה  שעירק מבשרי שהעיתוני היו רואי אנו
כמו דברי בהרבה זה  את ושמו אנטראקסס , הנקרא המסוכ
,פערפיו צינדער, ציגארעט אלקאהאל , בקאסמעטיקס,

ועוד. ,מעדעצינע

תבא , שלא  צרה כל שעל  תענית  הלכות "ברמב וכמובא 
שז  הנפש. חשבו לעשות כי צריכי ח "ו. מקרה לא ה

ח"ו.אחרת, וגרוע חזקה יותר עוד  תהי' הפורעניות

מפני  זה כל שאולי מדה, כנגד מדה  בבחינת  לחשוב , וצריכי
?כהוג תהי' שהשחיטה לב  שמנו שלא

בעבר השחיטה נראתה אי יודע  אינו כבר הצעיר הדור

מלחמת שלפני מאירופה היהודי בא, ודור הול דור יא .
אבל בעבר, השחיטה נראתה  אי עוד זוכרי השני' העול
ומרצנו זמננו את הקדשנו  לכ דבר, יודע אינו הצעיר הדור

וד"ל) כידוע נפש  הסו.(ומסירות  עד  הדבר את  לחקור

 אתכ לרמות תתנו אל  יקרי יהודי

הסוחרי כבוד, יוסי לא שלנו  שהדו "ח מביני אנו יב.
(כידוע)בצעדיההקט הדבר את מזכיר רק  כלשהו  כשרב  ,

אותו משתיקי בשחיטה המכשולי בעני ביותר
ולא  כמעט לכ והוגנות, כשרות לא  בדרכי במהירות,
געוואלד!! .בלונדו במשחטות  הנעשה על  יותר  שומעי

אל  יקרי יהודי!!שמי שומו ,אתכ שירמו תתנו

מטרור... ובלי שה בגלל  שותקי ישראל גדולי

מפטמי לונדו הבירה שבעיר לב עוד  שמי לא אנו
רח "ל, לטמיו יורד ישראל הכלל  וטריפות, בנבילות יהודי
העובדה בשל שותקי ישראל שגדולי בגלל  קורה זה
מסחר. רק  שכוונת..... מכמה מטרור סובלי שה
נתגלה שלא  דברי הרבה ויתגלו  הזמ עוד שיבא [ואקוה

היו המשך בעלון הבאהזה].עד

2

ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש 
מהגה"צ רבי - קאיידנאווער זצ"ל.

שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין 
ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק

 במדבר
דברים

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 10

50יובל שנים של פעילות המערכה

להחפץ חיים זצ"ל בו יבואר ענין הגדר 
שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות 
להיות שערותיהן מכוסות, ובפירצת 

גדר הצניעות בכלל. גודל העון והעונש 
שיש עבור זה, וגודל השכר שיש 

להנזהרים בזה. ונזכה לגדור פרצת 
מהגה"צ רבי שלום  - ירושלים בב"א.

יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 
שנת תשמ"ג לפ"ק

גדר עולם

ליקוט מדברי גדולי הדורות על איסור 
פאה נכרית (פארוק, שייטעל) וגלוי 

לאור על ידי שער בנשים נשואות. יצא 
 - וועד משמרת הצניעות ירושלים.

הגה"צ רבי שלום יהודה  נדפס ע"י
גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת 

תשמ"ג לפ"ק.

דת משה ויהודית

על פי פסקי גדולי הפוסקים בדורנו 
ידי וועד שליט"א יצא לאור על 

הרבנים להאדרת קדושת ישראל 
בנשיאות הגר"ש וואזנער שליט"א 

והגאון ר"נ קרליץ שליט"א, בני ברק 
תשס"ב לפ"ק

הלבוש לאור ההלכה

קול קורא מרבנים הגדולים בארץ 
ישראל על עניני צניעות

פסק דין תורה

מהגה"צ  - ביקורת נשים אצל רופאים.
רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק 

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק

 ג"כ מלחמת השם חלק

בו יבוארו המכשולות הגדולות 
בלבושת בגדי פריצות ברוקלין נוא 

מהגה"צ רבי שלום - יארק שנת תשנ"ג.
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 

שנת תשמ"ג לפ"ק

מלחמת השם חלק י"ד

יצא לאור בלונדון קול קורא ודברי חיזוק בגדרי 
הצניעות

כל עניני צניעות האיך להתנהג צניעות כהלכה

נתחבר בשליחות אסיפת הרבנים 
ת על הלכות נדה בקצרה האטאדאקסי

על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים 
בשנת תרנ"ז בלשון הגר. ונעתק ללשון 

עברית על ידי וועד טהרת המשפחה 
בברוקלין ניו יארק. ונחלק בחינם לכל 

דורש ומבקש

עברית טהרת המשפחה

מסקנת הגדולים שבשמחת בת  א.
מצוה אי אפשר שלא להכשל 

 באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים
ב. המקור בא מהרעפארמער 

קונטרס בת מצוה
שמחת  בו יבואר אם מותר לעשות

אם נקרא  מצוה על פי התורהבת 
או לאו סעודת מצוה



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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מצב הכשרות בימינו

בשחיטות שמים  ירא  להיות יכולים  איך כי שמים, ירא
את לזרוק הוא הראשון  שהתנאי  היום, של הגדולות
לא שזה  רואה אני וכעת חטא ] היראת ואת שמים היראת
יודע מי  לנו , מחכה מאוד  גדול גיהנום איך ועוד אוי צחוק,
ואחר כלל . משם נצא אם יודע מי כן, ואם לשם, נכנס  אם 
פצצות הרבה כך כל שישנם למה  פלא הוא האם זה כל

בזה ?]. אשמים  אנחנו  לא האם  ל"ע , ופיצועים  קרבנות
שנקטף  אחד לצעיר בהספד שמעתי  הנ"ל  כל ואחר

ש " צועק  המספיד  והרב הצעירות, אבדבשנותיו "הצדיק
ש'" בגלל לב למה  על שם "איש " זרםואין כמו  וקיבלתי ,"

תיבת אומר הוא הלא  וויי !!! אוי  ראשי אי"ש במוחי שהוא 
איפהאראיוחט ש תיבות השוחטים , אנו  ואיפה לוקים,

ישראל  בני אחינו  את  מאכילים  שאנו שלנו שמים היראת
לנו  שיהיה  עבור  הכל  וטריפות נבילות הקדושה  בארצינו

כבוד . בדרך  פרנסה
בענין תשובה לעשות שצריכים צועקים  והמספידים 
כביכול  הצניעות על הוא  האשמה  וכל ועוד , צניעות
אשמים והם בצניעות הולכים  לא  הצדקניות שהנשים
הזה הנפטר את  הרג באמת מי  יודעים  אינם הם אבל בזה ,
6 שהרגו באושוויץ  כך  אחר  קרה  מה  רואים  אנו [הלא
10 הפסידו  ישראל שעם אומרת זאת יהודים , מיליון
לשמד שהלכו אומר אינו מצאנז והרבי יהודים, מליון 
בעלז  חסיד כעת לי  סיפר  עוד  בצניעות. הלכו שלא מפני
בעת אמר זי "ע מבעלזא אהרן רבי הקדוש  שהרבי 
שנולד עמלק נשמת הוא  שמו ימח שהיטלער המלחמה
הצדיקים ששני רואים אנו הרי  הקלים מהשוחטים
השוחטים ידי  שעל האמיתי הסוד את לנו גילו הקדושים
הלא פה]. פוצה ואין  יהודים מליון  10 ונשחטו  נהרגו
בעולם תורה הרבה כך כל היה  איפה  הם. קדושים ישראל 
[וחבירי  אני  כי  לומר צריך ואני  וכו', עכשיו, שיש כמו 
האמיתיים הטרוריסטים הרוצחים  הם  השוחטים]

לעיל. כמבואר האלו. הנפשות שרצחנו 
ספרים שיכתבו  אפילו השחיטה אצל  הולך מה  לספר
כותב שוחט כל  היה  {ואם הכל, לספר  נוכל לא שלימים
הוא מי האמיתית, התמונה לנו היה  אז שלו, היסטוריה 
אשמת הוא כי הוא , האמת אבל אלו. אסונות בכל האשם 
על  מדקדקים  היו ישראל בני אחינו  שאם ישראל , כל
היינו  לא בישראל, לפנים שהיה כמו השחיטה  כשרות
אוטומאטית מכונה יהיה שהשוחט כזה למצב מגיעים 

אחד  דבר  על לעורר  רק רוצה  אני חרידירח"ל }. שיהודי
לפני לפיו עוף  בשר אפילו יקח לא באמת ה ' את שירא
שאינם מומחים שוחטים אצל הסכין בדיקת  שלמד

ישראל  של שונאיהן נתחייבו  מה  מפני ע"א יב מגילה  במס'
רשע אותו  של מסעודתו שנהנו מפני וכו '... כליי' הדור באותו
זרה , לעבודה  זאת משווים בגמרא להכשילם. רצה  ואחשורוש
על  גדולה בעלילה  בא הרשע שהמן מובא רבה ובמדרש
הוסיף  אסורים  במאכלות אותם שהכשיל  ולאחר  ישראל 

וכו'. רוחני במדרון אותם לדרדר

היטב  מושרשת הטהורה האמונה  היתה  בישראל מלפנים
בבית לפגוע הנסיונות כל להכשלת עמנו, שדרות  בכל
לכלותינו , עלינו  קמים ואתר אתר  ובכל ודור דור בכל  ישראל .
להכשיל  זה ובכלל רוחנית  בבחינה לפגוע וראשונה ובראש
שיש במקום אולם הלב. את  המטמטמים בטריפות ישראל את

מצילים. יש רודפים 

אסורות. ממאכלות הזהירות על נפשם  את מסרו אבותינו
עול  את קיבלו  נכנעוהם לא זה בענין אולם בהכנעה , הגלות

בסדרי  לפגוע  נסיון  בכל יו"ד. של קוצו  על  ויתרו  ולא
על  להגן הקודש במאבק שערה מלחמה  השיבו  הכשרות

ישראל. עם וקדושת  התורה מיסודות שהיא זו משמרת

עם החדשה, בתקופתנו  גם כי  יסופר  כי יאומן  לא 
מנסיונותיהם ישראל  שונאי חדלו  לא  הטכניקא, ההתפתחות
שונות הצעות הועלו  האחרונים בדורות וגם בנו, לפגוע 
הכשרה . בשחיטה לפגוע כדי חיים" בעלי "צער של  במסוה

התגברו כאן וגם לאנגלי', גם הסכנה  הגיעה  הרב  לצערנו 
להציע החקלאות משרד את לשכנע והצליחו ישראל שונאי 
אך הבהמה, של צערה על להקל  כביכול, שנועדו, תקנות

הכשרה . השחיטה את לבטל אלא  כוונתם אין למעשה

בבריטני', החקלאות במשרד שנוסחו  לתקנות, בהתאם 
ולעשות הצוואר חתיכת ידי על לשחוט השוחטים נדרשים
לבד, הובאה  או לבד  הולכה הסכין, עם  אחת בתנועה  זאת
ברור  והדבר אחת, בבת הסימנים שני את לחתוך זו ובדרך

ושהייה . דרסה חשש  בלי זאת  לעשות  אפשר שאי כשמש

על  יעמוד נכרי, השלטונות, מטעם מיוחד מפקח ועוד, זאת
שיתפס ומי זאת, להוראה  נענים הם אם ויראה  השוחטים
או חדשים שלושה  של  במאסר  יענש  אלו חוקים  על שעובר 
וזאת יחד, גם העונשים  בשתי או  קנס  שטרלינג  מאות בארבע 

השחיטה . רשיון  שלילת על  נוסף

לבטל  סכנה  בכך רואים ישראל  שגדולי פלא כל איפוא אין
מקובלות השחיטה  ואופני פרטי ' אשר  הכשרה , השחיטה  את
שכל  מובן  ישראל. בית בכל  הנהיגו  וכאשר דור מדור  לנו 
הרבנים של  ולדעתם  ח"ו , בטולה הוא צורה באיזה שינוי
נבילה חשש כזאת לשחיטה  יש דורנו, גדולי הגאונים 

וטריפה .

ולתהילה לשבח ויצויין מצילים, יש רודפים  שיש במקום
הקודש משמרת משומרי  ליברמן , בונם שמחה  רבי הגאון
הציבור  מראשי  לתבוע חדל  ואינו במערכה  שפתח בלונדון,
התערבות של הסכנה  נגד למערכה לצאת ומהרבנים
חשש שהוא זה  בשטח ניכנע אם שלנו. דת  בעניני השלטונות
ימשיכו  מסביר  הוא  ישראל בבית הכשרות הריסת של
מאתנו ולמנוע  הילדים, חינוך בעניני גם להתערב השלטונות

אבות". מורשת לפי ובנותינו  בנינו את לגדל 

המשך בעלון הבא
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

יודע  כי  ואמר  מבית-החולים למקום מגוריו בלי שום התרגשות, 
שרבו הקדוש יש לו אהבת ישראל בלי גבול וא"א לו להעלות על 
להרב  נודע  כאשר  שגגתו,  על  כ"כ  יענשנו  הקדוש  שרבו  הדעת 
החרדי בברלין שהשו"ב לא יצלח שוב להיות שוחט - חיפשו ומינו 
להם שו"ב אחר וההסכם עם הר"ר בנימין התבטל, ומיד למחרת 
כאשר קם הר"ר בנימין בבוקר וירא והנה ידו הפגועה הבריאה ויהי 
כאחד כאדם, באותו היום הלך הר"ר בנימין להודיע בביה"ח שאין 
האמינו  לא  הרופאים  הבריא,  כבר  שהרי  היד  בקטיעת  צורך  לו 
למראה עיניהם בראותם את היד נעה כיד בריאה לגמרי, והשיתוק 
נעלם כלא הי', וכל הרופאים של ביה"ח התאספו ובאו לראות את 
הפלא הזה, ואמרו שבכל ההיסטורי' הרפואית לא קרה עדיין כדבר 

הזה, שיד שתהי' משותקת באופן כה קשה תחלים מעצמה.
הוא,  דבר פשוט  כי  זה  אמר  סיפור  כשהי' מספר  בנימין,  הר"ר 
וכבר  תחתיו  אחר  שו"ב  בברלין  החרדים  קהלת  מינתה  בשכבר 
נתייאשו ממנו, שוב הבריא אותו רבו הקדוש שהרי הוא כבר לא 

יהי' יותר שו"ב בברלין.
ברכתו של אותו צדיק הכניסה בנו חיות והתעוררות חדשה ליכנס 
הקצבים,  השוחטים  נגד  כבידה  מלחמה  ולערוך  הקורה,  בעובי 
מי  כל  להרוג  מוכנים  רח"ל,  טריפות  שמאכילים  זה  על  שנוסף 

שיעמוד נגדם.
המשך בעלון הבא
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יצחק אייזיק אייכענשטיין
ב"ה, ד' שלח, התשל"ד

שלו' רב לאוהבי תוה"ק המתעסקים בחולין על טהרת הקודש וכו' ועד 
הכשרות עליהם יחי'.

יהי  ואמרתי  ועברתי עליו בשום לב.  הגיעני קונטרס מדריך הכשרות 
ה' עמכם ובכל אשר תפנו תצליחו. הגם שהענין מקושר בנסיונות אשר לא 
ומצב,  מעמד  להחזיק  דשמיא  לסייעתא  וצריכים  בהתחלתו  לשער  תוכלו 
מלחמה ממש פנים ואחור. אמנם מובטחני... שלא יחת ולא יסוג אחור מכל 
דוחק ולוחץ וחפץ ד' בידכם יצליח. ר"פ דמי חתימה, ואחתום בכל חותמי 

ברכות והוקרה רבה לכל העוסקים באמונה.
 ה"ק יצחק אייזיק אייכענשטיין
אב"ד ור"מ קיוויאשד, רב דקהל יראים עטרת צבי פארעסט הילס נ.י.

המשך בעלון הבא

את  הñצב  Łיâהק üואיל יõם õתõ אëŁ מעידים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהעדים
àäלה éל  äבחסר àער õם נŁאר  והäא  הרàים לצרכי נכסיו  éְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹל

האלקים. לפני äבתחנäנים àצõמõת ימיו ְְְֱֲִִִֵֶַָָָֹאת

היכל  אל ä הäבילõוה Łהאי את  ä לקח הא êה הâברים  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר
äŁôבה. àְֲֵַָעלי

.üלëה אל לב õא אני  נקראתי äְֲִִִִֵֶֶֶַָָמ çד

äהתחיל הéרõז מ ïי י õצא  Ł מפר Łמי  את Łמעôי  éְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאŁר
ויצאתי עלי ä הי ה' חסדי אäלם נקŁן. לדא âא ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָארéבõתי

àדיני. ְִִַַזéאי

וŁירה רìה  àקõל א õתי ä ליכõוה Łלõם מלאכי äאà ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָותכף
עדן . àגן אŁר ְְֲֵֵֵֶֶַָלהיכלי 

ניח õח וריח וłמחה  àאõרה לפני  äחôנפ עדן  áן  Łְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָערי
éל על  טעמ ôי  לא  éזה טעם  ,õתõ א לŁער אין א Łר àא ïי ה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הארץ . על הי õתי ְֱִֵֶַָָימי

והìה עדן  ה áן Łערי סף על רגלי õïéת äרכâ éאŁר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָויהי
õáנח לקראתי קטõìת ïסיעõת õïסע אחד ü מלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָראיתי 

.ü רâà ל łטן  לי  ונ ðב אלי Łáנ וה äא  äְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמתאìח

àא Łא ôה ýל עłיתי äמה א ôה 'מי לאמר: äאלהŁ ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוא
àפני'. âרéי  את ְְְִִֶַַָלס õáר 

חסד  מ áמילäת ìŁברא  üלאëה הäא  'אני  ויאמר : ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוçען
עליו לדàר הïריץ  אל ô הלכŁ Łàעה  הõëזג עם Łְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעłית

טõבõת'.

ü לאëה מïי  יõצאים הא êה  הâברים  את Łמעôי éְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאŁר
ואמר ôי. מאד  ְְְְְִִִַַָֹנבהלôי

יתי ðב חסדים  áמילäת Łל ü לאëŁ הâבר אפŁר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ'וכי
àב õאי ôכף הïריץ  אל מהרôי אנכי הלא àדר éי , לי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלłטן

מ łçראל'. Łלמה  מ ïŁחה והðלôי הçריד ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָמן

טõבה Łעłית ה âבר 'אמת ואמר: ענה ü לאëה ְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָָָא äלם
ýיד על äכïŁ נ âמעõת ëéה יõדע ýאינ üא ההäא , ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָלçהäדי
Łהאי àין  äהי äקטטõת מריב õת וכ ëה הי äŁעה, õàא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָטרם

ה ïריץ . אל ôנסע א Łר  עד ְְֲִִֶֶַַַָָָָָוהא ה

והם נכôבים íàפר הא êה ה ëעłים éל éי  ýל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָודע
éפי ýתõ א לדäן  äמ ïŁט  צדק  âין, הàית מאת õâְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָר Łים

ַֹהחק'.

éדי אêא  לב, מרע זאת עłיתי לא  'הלא  :õ ל אמרôי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאז 
מפסיד  הייתי ה åה, לçריד נסעôי ולäלא  éסïי, את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהðיל

הõני'. רõב ִֶאת


