
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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האדמו"ר אין ובכלל הטעלעפאן  על אתו לדבר  לבא  רוצה האדמו"ר שאין 
ועוד  ביחידות, אתו ולדבר  ולהבא  מכאן  הנ"ל הגה"צ את להכיר עוד רוצה
הטעלעפאן על הנ"ל להגה"צ הצעיר  הגבאי  אמר  וכן  ועזות חוצפה דברי

א שום לשלוח יהין  יזרקו שאל כי הפעולה להסביר ואפי' לכאן  מבניו '
נא יתבונן ועתה הטעלעפאן, הגבאי  עליו והניח וכו' וכו' לחוץ  אותן
תם  שאלת שואל  הבן וכאן תורה של דרכה הוא כך האם האמת המבקש 
יד  בחוזק  נלך היינו  יד, בחוזק  כי  אליו ואמרת הוא  והתשובה זאת, מה
די  ולא  כמישור יהיה והכל בזלזולים, רק  בירורים מבלי חדשה, הנהגה
לקלקל  ופשע חטא  עי"ז שניתוסף הוא  גם ונוסף אלא  הזה, בהחיה"ש 
בת"ח  דופי לתת מתרגלים והבנות הבנים שהרי הדור, חינוך ולהשחית
בפיהם  רסן  לתת  מבלי  רחם  על העולה וכפי כרצונם בם לדבר ד' ויראי
מתנהגים  שהגדולים רואה אם יחטא שלא  הבן  יעשה ומה כ "ש , אף לעצור

הקטנים . על הגדולים להזהיר ז"ל ואמרו כן
באותןהאם אף  הלא  מעולם, הק ' ורבותינו אבותינו דרך  ח"ו היה זה

בכל  זי"ע  מסאטמאר הגה"ק מרן עליהם  התנגד שבאמת האנשים
והאמונה התורה  היפוך הם ודעותיהם  שהשקפותיהם מחמת ועוז, תוקף
פרטי  אדם  מאיזה שידבר  הק' מפיו שמענו  לא  מעולם מ"מ הטהורה,
בהאש והתריע  וזעק  כלל בדרך דיבר  רק וביטול גנאי בלשון ברבים
המנהיגים  מאלו ולהתרחק  להתבדל בקרבו, תוקד אשר קודש 
אותן מכל וכמו"כ והמינים הכופרים לדעת משתווים שדעותיהם
שארית  את עי"ז ומדיחים  עליהם זכות ומלמדין  ומצדיקים שמחפים

הטהורה. מהאמונה ישראל

עשהכ"ש שלא  לבעבור  ות"ח צדיק איש  ברבים לבזות ק "ו של ב"ב וק"ו
ומי  הזה השם החילול הוא ואיום נורא מלהזכיר  הס  השני, כהבנת

עדכ"ש. מוחים ואינם השותקים לאותן צפוי מר  עונש  איזה יודע 

א 'ואף אם מ "מ מאד גדולה עולה באמת עשה ואשר מאד פשוט באיש
לעוה"ב חלק לו אין ש "ר עליו שמוציא  ובפרט ברבים פניו מלבין 
אותו  שאלו ע "ה המלך דוד שונאי כאשר  נ"ט דף  ב"מ במס' רז"ל ואמרו

במאי א"א דין  שבע)ברבים דבת מעשה משום לביישו  דוד (כדי  להם השיב 
ברבים  חבירו פני המלבין  אבל לעוה"ב חלק  לו ויש  בחנק  א "א ע "ה המלך
עם  ביחד מעם מורם איש  לבייש ובפרט  עיי "ש. לעוה"ב  חלק  לו אין
וכ"ש לחייו  עמו יורד  רשע  לחבירו הקורא  ז "ל ואמרו שלימה מש ּפחה
וקיפוח  ש "ר והוצאת ואונאה ביוש  של לאווין כמה בזה ויש  בכה"ג 

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

 שכ הטה  לא הציבור אבל הציבור, חובת ידי יצאו ה
בזה  לעזור

בכל שלחמו היראי הרבני את להאשי צור  אי בוודאי יג .
שלחמו לבד זו ולא הספר, בפני תראו כאשר ,כוחותיה
שיעזרו ישראל , גדולי כל  את את לקחו רק  נפש, במסירת
הס"מ [רק  לעזרת באו ישראל  גדולי וכל  ,במלחמת לה
הצער  של  החברה  נגד ללכת הדרכי כל  את  שסתמו וחיילותיו
מפני  ושותקי השחיטה את  ומכירי יודעי אלו  [חיי בעלי
של בכח  כשמשתמשי במיוחד ,לחייה חוששי שה
די  כבר שיצאו חושבי לכ כדתיא, הקהלה של  תעמולה
שעמד פאדוא  הרב  נגד  כבידה  במלחמה אז שיצאו במה והותר
באמת ואולי ,חיי בעלי הצער של לחברה לעזור בראש  ועומד
הציבור, כוח  צרי דבר שלכל  מפני ,חובת ידי יצאו ה
כל שראו דאחר לעשות, צריכי שהיו מה עשאו לא והציבור
בחרב לצאת צריכי היו השחיטה  בשבילי והספר המכתבי
ומקהלת ממנו ולתמיד אחת ולהנתק פאדווא הרב נגד ובחנית
פאדווא  להרב  בספרו ליבערמא הרב כבר שכתב כמו  כדתיא 
הציבור  וא ,העני לתק ובוכה שצועק  התעוררות ובמכתבי
נגד שיצאו כמו הפחות לכל  גדולות במחאות אז  יוצאי היו
הגזירה את  לבטל  יכולי שהיו בוודאי בא"י, בנות הגיוס  גזירת
הלכה שהוא שחיטה הלכות לעקור שעמדה הזאת הנוראה

מסיני. למשה

יבי שהצבור בכדי מספקת סיבה אינה עדיי זה כל יד.
אסורות, במאכלות להיכשל חייב אינו הוא ,לכ  ויסכי
יש  באמת א שיישתק , אסור הפקרות תמיד  טוע הצבור

האמת. את לחשו חייבי סדר, אי ש

קופ אחד שכל  ואפילה  חוש של  בדור כיו חיי אנו טו.
אינו אחד  א בנפשות  מסחר לעשות שרוצה מי כל  בראש,
מאנשי ועידוד חיזוק עוד מקבל  הוא אדרבא לו, מפריע
חלק האוכלי חלוקה " כס" זה  בשביל  שמקבלי מסויימי
דבר  כל כותבי היינו  לו ,שלה לאינטרסי לעזור בכדי כחלק 
,מזדעזעי היית הכשרות, בתחו הנעשה בכל בפרטות

ת"ח. אצל לרבות שמי מורא עוד שאי מוכח  היה 

אלו כל מול  לעמוד הכוח את לה אי  והמנהיגי הגדולי

אלו, כל  מול לעמוד  הכוח את לה אי והמנהיגי הגדולי
ישראל הכלל צרות הרבה כ כל לאחר ה ' וחסדי ברחמי שרק

ומוראלית. פיזית מבחינה  נהרס לא המשך בעלון הבאעדיי

2

ג. חגיגת בת מצוה  וקאנסעוויטיווער
ד.  הוא איסור משום חוקות הגויים

 עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים.
ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל 

מצוה. לעשות בבית הכנסת חגיגת בת 
ראה עוד באריכות גדול בספר  -

השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש 
מהגה"צ רבי שלום  - בשמירת עינים.

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

בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן 
וכלה ושמחתם, ועניני הנהגות חתן 
ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה 
וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, 

מהגה"צ רבי שלום  - . ושבע ברכות
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 

שנת תשמ"ג לפ"ק.

נשואי ישראל כהלכתה
על הלכות חופה וחתונה

והוא תיקון כתיבת תנאים וכתובה 
ועוד, שמות אנשים ונשים. מלוקט 

מספר נחלת שבעה שחיבר הגאון מו"ה 
שמואל במו" דוד הלוי ז"ל תלמיד 

י זהב ז"ל. רבינו הגאון בעל טור
וצירפתי אליו סדר ברכת אירוסין 

ונישואין, וקצת דינים הנחוצים להם. 
הרב אשר אנשיל גרינוואלד שו"ב 

דק"ק אונגוואר

קיצור נחלי שבעה

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי 
ערכאות ואיסור הליכה לערכאות 

 והמסתעף לזה
מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק 
האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל 

מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י 
חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה 

מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף 
אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן 

 באך שליט"א [זצ"ל]אויר
מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק 
האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל 

מחבר ספרי משנה הלכות

משנה הלכות –גט מעושה בערכאות 

- מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.
דה גראס מהגה"צ רבי שלום יהו 

אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג 
לפ"ק.

דיניו ומנהגיו -סדר כתובה 

50יובל שנים של פעילות המערכה

11קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



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
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

אינם בשחיטה  העוסקים רוב  [כי בשחיטה  עוסקים
אם ואפילו האמת ] לומר מפחדים הם כי כלל , נאמנים

שוחטים כי להיות אפשר האיך הלא שנראיםתחשבו 
ושלמים ויראים אבל תמימים שקר?. לומר השואליוכלו

"כי בדורו  השוחטים על קדשו  ברוח כבר כתב ומשיב
להם" להאמין אפשר ואי בימינם, בשו"תשקר וכמובא  ,

שחיטתו  ש"השוחט  בחולין  המשנה פי  על חיים דברי
משמע שהשוחט הידוע, קושי' והקשה כשרה ",
ופירוש , בדיעבד, משמע כשרה ושחיטתו לכתחילה,
לכתחילה , כשר שוחט באמת הוא לשחוט שכשמתחיל
רק כשרה  שחיטתו אז לשחוט  כבר שהתחיל ומכיון
ואז  שנה , 130 לפני מדבר  מצאנז הרב  כי [תזכרו  בדיעבד.

הלשון : בזה זהכתב ידי על  ראינו הרבים ובעוונותינו 
ארבעה [לערך לוע"ז בארץ קהילות  כמה  הדת מן יצאו
בנבילות  ונתפטמו שאכלו  רח "ל ] יהודים מיליאן
וגברו הקלים, ובודקים השוחטים ידי על  וטריפות

הקהל מן שנאבדו  עד זרות דעות ומה(עיי "ש )עליהם .
ז"ל  וכאמרם דמשיחא בעקבתא אנו בדורינו  היום  נאמר 
נעדרת תהא  והאמת ימאסו, חטא ויראי למינות, תיהפך  (שהמלכות
שליחי הם העם  בראש  שעומדים  והאחראים שהמנהיגים ובפרט  וכו',

בראשית פרשת חי  בזוהר כמבואר  רב הערב ראשי מ"ם  כתב)הסמ"ך
רב וז"ל : מערב הם  שלהם הראשים עם הדור  רוב  ,ועתה

שאין ובוודאי וכבוד , וזהב כסף על  רק  חושבים  רב והערב
חיים בדברי  וכמבואר עיניו. לנגד ה' לפרשתפחד (השמטות

כל ויקהל ) רב  הערב  אך קדושים, בעצמן  ישראל כי וז"ל ,
שהרבנים בעליל, כנראה עבדו, לגרמייהו דעבדי חסדים
הרבים בעונותינו המה  שבדור  בתים והבעלי  והחסידים

רב , מערב מעשיהםרובן  וכל  הציבור, על לשרור ורוצים
רק להתחבר אין ולכן וממון, כבוד לקבל לגרמייהו רק
שום לקבל לא לד', נפשם שמוסרים באמת עובדים אם

לעצמם. תועלת
איזה אצלינו בא אחת שפעם נפלא, דבר [ואספר
שלהם , הרב של הכשר עם  שחיטה  ועשו גדולה קהילה 
על  ועוררתי  טריפות, ממש מאכילים שהם איך וראיתי
כשרות לעניני  נכנסנו אנחנו לי , וענה  שלהם, הרב  את זה
הזמן ובמשך האקספיריענס, את עוד  לנו ואין עכשיו, רק 

הכל. ויסודר לתקן, ומה איך נלמוד
הבשר הלא אז  עד  יהיה  מה  אבל צודק, אתה לו, עניתי 
חושב כבודו ואיך ערביים, ולא  יהודים  אוכלים הזה 
עבודתו  יודע שאינו מטוס או לרכבת מנהיג שיכניסו
לחבירי  וסיפרתי  הזה , הרב את  עזבתי אחוז ? מאה
שתיקי  בסלע מילי  חז"ל, אמרו  הלא לי  ואמרו השוחטים,

מותר בכבוד  קצת שפגע בשביל וכי  רעש בקול  אמר  אם
חלב  ומכשילילאכול למאכילי  לדבר צריכים  איך וכי  ? ֵ◌ֶ◌

לירד  צריכים  הי' שמים  יראת בהם הי ' אם הרבים ,
עוד  וכאן כסותם, שק  ולשים  בגדיהם ולקרוע מכסאם
תוכחה  שצריכיםלומר  אמרו  ואם  כבוד, תובעים 
ובמדות  בתאוות  שמשוקעים  עם , לפשוטי  זה  בניחותא 
חומר להם  לבאר  התוכחה להיות  צריך גאווה של  רעות 
לא  אבל וכיוצא, כן לעשות ראוי ושאין האיסור 
אי"צ  חבר הלא גדולות, קהלות מנהיגי להרבנים
מותר המוסרח בכבודם פגיעה  בשביל וכי התראה ,

נבילה  כריתות )להאכיל איסור חלב  הם (סליחה, הלא ֵ◌ֶ◌

שרוי' ממצה ונזהרים מצה, שמורה שאוכלים  מאנשים 
ברור, מאיסור  המדבור וכאן  רחוק, חשש איזה  מפני
ע "פ  כזה באופן  מנקרין  היו  דבאונגארען לשיטתם ואפי'
הלא  היא, חסידים  משנת  האם  אבל הרמ"א, רבינו
רבינו ע"פ ומשמוש במיעוך נוהגין היו באונגארן 
הפוסקים , גדולי  ע"פ גאנז שטאפ אוכלים והיו הרמ"א,
קניידלעך  אוכל הי ' הח"ס רבינו כמו אונגארין וגדולי 
וכן מצות, מאשין  התיר  סופר הכתב ורבינו  הסדר, בליל 
אופים  יראים בעדת  כאן  ואפי ' אובערלאנד, בכל נהגו 
ויצמח  אנשי  לא אבל האב "ד, בהכשר  מצות מאשין 
בדברים  נחמיר  לא  ולמה בכ"ז, שהחמירו  פורקני'
הניקור שתורת  ובפרט  דאו ', חלב הוא פוסקים  ◌ֶ◌ֵשלהרבה 
ואפי' האשכנזים  בין אפי ' א "י בכל עכשיו נתקבלה הזו
שאפי' לנו  אוי זו, חומרה  ע"פ  נוהגין הראשית  הרבנות 
שאלות  שיש ובפרט היינו , לא הראשית כהרבנות
שהלך  המקום בחומרי לכאן  הבאים  א"י לאנשי  גדולות
מרבני המדובר  הי' אם  להלכה, בנוגע  וזה משם,
עם  לילך נהגו  לא שגם  יראים עדת אנשי כמו אונגארין 
אבל  שם ", זעיר שם זעיר  לקו  קו לצו  "צו רק מגודל, זקן 
של  ארוכות פיאות  עם  זאקען ווייסע שטריימיל ◌ָחובשי 
לכל  לחוש במאכלים, להחמיר לא  למה  מעטער עשרה 
מצוה  בכל לעשות החסידות יסוד זה  הלא הדעות,
בחוה "ל  וכן ישרים במסילת שכ' וכמו  לפמש"ה,
רק  אפילו יש אם  – היתר  שערי  מצ"ט  בורח "שחסיד 
ההולכים  חסידים ובפרט מחמיר ". איסור של  א' אחוז 
בכשרות  ליזהר מאד  מחמירים היו  הבעש"ט , בשיטת
עי' בעלמא, לחומרא  אלא שאין בדבר  אפי ' המאכלים,
ממ "א  עצמינו  שנשמור  כדי שמיני פ ' סוף ושמש  מאור 
אלא  אסור שאין דבר מן  ואפי ' התורה  להשגת ונזכה 
אבל  וכו ' בהן ליזהר לאדם לו  יש בעלמא  חומרא משום 
בעלמא  חומר אלא  שאין  בדבר אפי ' עצמו  על מיקל  אם
הצדדים  כל על  ופרישות  חסידות  דרכי  יתנהג אם  אפי'
יוכל  לא ולילה יום  ועבודה  תורה פתחי על ושוקד

המשך בעלון הבא

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.

 ועשה מעשה, בדיוק כמו שהי' כאן בארצות הברית בפרשת החלב 
שהרב המכשיר עלה בעצם יום הכפורים לדרוש שהבשר עם החלב 

כשר וישר. 
בספר דרך הנשר מביא קטע העוסק בשנת תר"כ בעניני חזנים, 
נביא  קטע  באותו  נפתח  ובטרם  כנסיות,  ובתי  שצי"ם,  שוחטים, 
הקדמה מדברי החתם סופר בשו"ת או"ח סימן ר"ה אשר בו הוא 
ג'  של  כסא  על  יושב  הרע[  היצר  ]הוא  וכסיל  זקן  כותב:...מלך 
רגלים:   רגל אחד - החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפילות כלל 
ישראל. רגל ב' - שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל.  
רגל ג' - סופרים הכותבים תפילין ומזוזות פסולים, ותו לא צריך 

לכלום.
בספר זוהר דעת דף ס"ג מביא מספר דרך הנשר,  )ומובא ג"כ בספר שמרו 

משפט - שיחות דף ע"ב( וז"ל:

כ' בס' דרך הנשר בשם הגאון ר' יצחק ראב"ד ווערבא שהה"צ ר' 
עקיבא יוסף שלעזינגער ז"ל )חתן הגה"ק ר' הלל מקאלאמייא זצ"ל( כתב בספרו 
שמרו משפט שבשנת הכת"ר לפ"ק בערב פסח בא לבית חותנו 
איש אחד מאזיען בשם ר' אליעזר ב"ר שמעון ממדינת טיבעט )שבוא 
בן יאפאן וחינא( ודבריו הי' רק בלשה"ק ובקשתו הי' מחותנו הה"ק ר' 

הלל זצ"ל להיות אצלו פסח בלבד, ורק בתנאי זה כי הסדר יעשה 
הוא בעצמו על שלחן מיוחד לו, והוא יתן לו המצות וצרכי הסדר, 
כזית מצה  ולא אכל בליל פסח, כ"א כשיעור  כן,  והי'  לו,  ונרצה 
כהלכה, ושוב לא אכל כל הפסח עוד מצה, ורק אכילתו הי' מפירות 
ותפוחי ארץ ולוזים, ולא רצה לקבל שום מתנה, ולא שום ממון ולא 
צרכי נסיעה, וכו', והדברי' אשר שמעתי ממנו וראיתי אותו בחג, 

ואכתוב קצת אשר בזכרוני.
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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נחום מרדכי פערלאוו
יום ה' פ' בהעלותך ט"ז סיון תשל"ד.

אל כבוד חברי ועד הכשרות

צרופה כאן המחאה תמורת חוברתכם "המדריך" לעניני כשרות ואמינא 
לפועלי אמת שתהי' פעולתכם אמת וחפץ ה' בידכם יצליח. להיות לתלפיות 
במיני ההזנה החדישים  וספקות  לעזור להם בשאלות  אליכם  יפנו  שהכל 

המצוים בימינו. ויישר חיליכם ברוב עוז ושלו'.
 ידידכם
 נחום מרדכי פערלאוו
באאמו"ר הגה"ק האי"ש זללה"ה מנאוואמינסק

לבית  א õתי äהחזיר הïעם  ועõד ,äעילõה לא  טענõתי ü ְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹא
ïסק âין  הàית הõציא  äדברים âין  ואחרי  מעלה, Łל âְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָין 
ïנימה לה éנס ולא  עדן  הáן Łàערי לŁבת עלי ,Łְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחד
א Łר הçריד מן  äŁבי עד הõëזג המ ôין א Łר  הçמים éְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָמס ïר

àְְִֵלייïציג.

äאחז קêים  מלאכים Łäני הïסק  את לקרא äלé לא  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹעõד
עדן . ה áן לŁערי  והביא äני  àְֱֲִִִֵֵֶֶַַַי

äê אé õâמה היה לי ü א אדע, לא  Łם, יŁב ôי ימים ëéְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹה
Łאין ההם çàמים  צערי  היה וגדõל ו Łנים ימים אני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיŁõב 
ורגע רגע àכל לי  היתה Łë מ Łפìה éלõת àמ êים, õ ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלתאר

." àאתי. לא  ואליו מרח õק Łראיתיו מנ äחתי מקõם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹאל 

ועדה. קהל àפני  החלõם את הáא õן  הרב סïר  הני õçàְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָם

להיõת  אדם àני צריכים ëéה עד ä ראä äמעŁ" ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָואמר:
.ãתõא להחמיץ  êŁא  מצוה àכל ְְְְְִִִִֶַָָָָֹנזהרים

éגõן õ לחבר אדם àŁין  àמצוõת וכëה ëéה אחת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָועל
צריכים àהם, ôלäיין  אדם àני  Łח çי חסדים äגמילäת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצדקה

למצוõת". מק âימין הåריזין  מן  ôמיד ְְְְְִִִִִִִִַַָלהי õת


