
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

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

מכתבים למערכת
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ממשיכים אורו של משיח
י. והצדיק הקדוש ר' נחמן מברסלב אמר: "על ידי סיפורי מעשיות של 
צדיקים ממשיכים אורו של משיח בעולם ודוחה הרבה חושך וצרות מן 

העולם". )ס' המידות אות משיח(. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | פרשת בא | כט טבת
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המשך בעלון הבא

ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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מתנגד .י "ב ) שליט"א, שליזינגער א' הרה"ג

שליט"אי"ג) מייזילס נ"י  הרה"ג סאטמער  קהלת
מתנגד .

שהואי "ד ) פעמים כמה לי  אמר  ז"ל  מטשאבא הרב
מתנגד .

שטרנבוך ט"ו) הרה"ג הרב  שי', מבאבאוו הדיין 
מבאבאוו.

מתנגד .ט"ז) 96 מקהלת שליט"א פלדמן ז' הרה"ג

שליט"א.י"ז) דונער א"ד  הרה"ג

ממנשסטרי"ח) שליט"א שנעהבאלג מ ' הרה "ג
תוקף. בכל ומתנגד משלו שחיטה  לו שיש

היטב י"ט) באר ונימוקיי טעמי  ביררתי אני וגם 
ששמעתי  מזה וחוץ בעמידה . שחיטה בקונטרסי 
הגאון  גם בתוכם רצון שביעי שהיו הדור  מגדולי

בירו"ם. מבריסק שליט"א מהורד"ס 

בפהוגם הן ה' לדבר  החרדים המומחים  השוחטים
ישראל בארץ בפהוהן הפוסקים לגדולי  הזה הקונטרס (ופרסמתי

צדקתה באי  צודק שאינני  הערה שום עוד קיבלתי  ולא בארה"ק, וגם

וכו' הלכה , ספרי  מתוך בכתב  הדברים ויברר  א' יבוא ואדרבה דבקים,

דמיא. כהודאה ושתיקה

לזה.כ') שמתנגד  תורה  דעת מעכ"ת דעת וגם

והסכנהוכל לאמיתו, האמת יראה משוחד שאינו מי 
נסכים אם עלינו ח"ו שמרפחת  בכלל הגדולה
הדת, עיקרי  של עדינים בענינים תתערב שהממשלה

מהדורוכבר  הפוסקים וגדולי  הרבנים זקן זקן הורה
לא אופן שבשום  בספרו ז"ל וואלקין ר"א הרב שעבר 

הדת. בענייני  להתערב להממשלה נניח

מוסריםאך  שלו הפמליא וכל שהשטן תימה זה אין
במאכלות העם להכשיל כדי  העינים לעוור נפשם 
לכבד  יבוא הקל מן כי  קל, בדבר ואפילו אסורות
הדת יסוד זהו הקדושה ושחיטה השטן, של כדרכו
היטב  זה שביארתי כמו בכלל, קיומה והאומה

לשחיטה. ודרוש השחיטה, בשבילי  בקונטרסי

המשך בעלון הבא
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פי˜וח ו‰˘‚ח˙ בי"„ ‰מיוח„ לענין 
‰עירוב וב‰סכמ˙ מורי ‰ור‡‰ 
מוב‰˜ים ובר‡˘ם ‰רבנים ‰‚‡ונים 

סבור‚, ‰ˆ„י˜ים מסער„‡‰על, ˜‡רל
‰‡ליין, ‡„וו‡רי, ˘ליט"‡. ˙חומי 
‰עירוב כפי ‰מסומן. „י ˆייטונ‚ 

פר˘˙ ב‡, ˙˘"ס.
מ‰רב ‰‚‰"ˆ מו‰ר"ר  –מכ˙ב עוז 

חיים י‰ו„‰ כ"ı ˘ליט"‡ ‡ב„˜"˜ 
ור"מ סער„ע‰עלי ˘ליט"‡ בענין 

ב ב˘כונ˙ינו.‰פי˜וח ונחיˆו˙ ‰עירו

1203

חזור בך??? ‚‡סט ע„יט‡ריעל. „ער 
בל‡ט פר˘˙ ˜רח „' ˙מוז ˙˘ס"ב 

.02, 14לפ"˜, ולמספרם יוני 

1204

נירט נ‡ך ר‡„ני סטריט עירוב עלימי
˜רוב ˆו „ריסי‚ י‡ר ‡ין ˜ר‡פט. „ער 
בל‡ט פ' ˜רח „' ˙מוז ˙˘ס"ב לפ"˜, 

.02, 14ולמספרם יוני 

1205

מכ˙ב מ‡˙ ‰‚‰"ˆ ‡ב„˜"˜ ‡ונ‚וו‡ר 
˘ליט"‡ בעל מ˘נ‰ ‰לכו˙, לכבו„ 
מרנן ורבנן וכו' בעירב‡ר‡ פ‡ר˜ 

‰ילו˙ ‰˜„ו˘ו˙.ו‰˜

1206

ווע„ ל˘מיר˙  -ווע„ חיזו˜ ‰„˙ 
מו„ע‰ ח˘וב‰ ל˙ו˘בי  -˘ב˙, 

˘כונ˙ינו, לעבו„ ביח„ עם כל ‰ˆיונים 
לע˜ור מˆו˙ עירוב מ˙ור˙ינו 

‰˜„ו˘‰.

1207

A CALL TO ACTION 1208
„ע˙ ‰‚‰"ˆ מפ‡פ‡ זˆו˜"ל בענין 
‰עירוב, ולי˜וט „ע"˙ מעו„ ‚„ולי „ור 
‰עבר זˆ"ל, ול‰בח"ל ‚‡וני „ורינו 

˘ליט"‡.

1209

˜ול ˜ור‡ כסלו ‰'˙˘"ס, ברו˜לין. י‡ 
עירוב ני˘ט עירוב, וו‡ס ‡יז „ער סך 

‰כל?

1210

„ע˙ ˙ור‰ מרבו˙ינו ‰˜' ‚‡ונים  1211

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 256-270

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

18 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             

50יובל שנים של פעילות המערכה



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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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החליט  ומתקלקלים, חיצוניים  ספרים שקוראים  לכך
ספרים  להדפיס ידו  לאל  אשר כל  את לעשות רבינו

רב  נוכח מהרה עד  אך ברבים , ולהפיצם  ינוכשרים 
מוסר, בספרי ענין כלל אין האנשים לאותן כי לדעת ,
והוא  ההוצאה ממחיר  במחצית  למכרם נאלץ והוא
לרמות  החליט הוא ולכן כסף. הרבה כך  בשל הפסיד
מעשיות  סיפורי  הדפסת ידי  על הצבור , את  בכך
הצבור כי האמין  הוא המוסר , את מבליע  הוא כשבתוכם
יצליח  הוא כזו  בצורה  ולכן הסיפורים  את  אוהב  עדיין

לצבור. להגיע

תורה  של  באורה

מיני 20 של מיוחד  סעט  רבינו הדפיס  מיוחד  במאמץ 
מהודרת  בכריכה  וכרוכים  מודפסים שהיו  ספרים
היה  הסעט של השם  ביותר , מוזלים במחירים  שנמכרו

תורה" די פון ליכט  תורה )"אין של אז(באורה שעלה
ספר מכל עותקים 2,500 אז  הודפסו  $8,00 רק בס "ה 
כשבדפוס  ובאמצע אחת , בבת  ספרים כ-50,000 ס"ה
4 עוד אז כבר הכין הוא ספרים  50,000 כבר היו
בכריכה  זאת  והדפיס 24 מספר  עד 12 ממספר חלקים
2000 הודפסו  החדשים  החלקים מהארבעה  עבה,

כרכים  2000 ס"ה אחד מכל  ספרים )חתיכות  זה (8000 ,
כל  את  לגייס  בכדי  כסף  של  אוצרות  אז  לו  עלה
ספרים , ל -150 קרוב  להו "ל הצליח  הוא  וכך הספרים 
להמשיך  פיננסית אפשרות  כל לו  היה  לא  אבל

הספרים . את  ולהדפיס 

אז שפורסמו  המודעות מן חלק  מצטטים אנו  וכאן
הספרים . בענין

הספרים  כל ואיסוף הספרים, 24 של  הפרצודורה 
שנתיים . של  זמן תקופת לקח  לדפוס אותם  להכין

שליט "א  שארמאש של  מרבה הסכמה אז  לקח הוא
המודעות(זצ"ל) ונוסח  ההסכמה, נספחים )נוסח  .(ראה

ה  פרק 

ותפילה  שמע קריאת  זמן בעניני מוכיח

המדרש  לבית מגיע שהצבור  ראה  הוא מכן לאחר 
הוא  ואז ותפלה, ק"ש זמן לאחר  מאוחר  להתפלל 
לחפש  החל הוא בזמנה, ק"ש בעניני  ספר להכין החליט
בענין מוכן ספר  מצא הוא  ולמזלו זה, בענין חומר
שם  לדפוס , מיד נכנס זה  וב"ה ק "ש" זמן "אזהרות 
- ותפילה" ק "ש  זמן  אזהרת  צדיקים "שעות  היה הספר

תשכ"ט בשנת  אירע נספחים )זה  .(ראה

הגר "א החסיד הגאו שדעת צ'. הגר"א  מנהגי רב במעשה
הנשחטה  מבהמה  מלאכול  בשבת חלב מאכלי לאכול זצ"ל

גבו. על עומד משגיח בלי
בית  בעל זצ"ל מרגליות  זלמ  אפרי מוהר "ר הגדול הגאו
לבדיקה  יפה בקונטרס  אפרי יד  בספרו  ומט"א , , אפרי
שעל  פעמי כמה נמצא שכבר   הדברי בתו וכתב ו', אות
 שווי  שניה אי הרוב שעל ובפרט ממכשול, נמלטו זה ידי
מאד.  נכו והוא יעזורו  רעהו  את ואיש ובאומנות בחכמה

ותשובות  בשאלות זצ"ל . קלוגער שלמה מהר "ר הגאו
שבמהדו"ת  קט"ו  בסימ וכ'  קי"א סימ מהד"ק טוטו "ד
בזמנינו הוי בתי בעלי עשרה רק בה שיש בעיר  דאפילו
ובתורת  .כ להיות ראוי הדור פירצת לפי כי , שוחטי ב'
ולא הקהילה  מ יהיה המשגיח דתשלומי בשמו  כתב א ' זבח
בדר"ת  ומובא ,וד בשר מורא עליו יהא לבל הבית מבעל 

ע"ד. קט  סעי א' סימ
וכתב  קצ"ח, סימ מהדו "ת ,בשמי הרי ותשובות שאלות
ושכבר ובנו. אב  ה  שוחטי השני א הרבה חששות דיש

אחת. בעיר  ובנו אב ישחטו דלא מהרש"ק זק הורה
וכתב  כ"ט. קט סעי ח"י סימ בשפ"ד מגדי פרי
היה  טוב ודאי ביותר המתפרצי רבו הרבי דבעוונותינו
שיראה  עד השוחט ישחוט שלא  ליושנה הדבר להחזיר
 טובי כי השחיטה אצל שני שיהיו  ג בעיר.  לחכ סכינו 

מהאחד.  השני
על   דהחרדי כתב קכט  קט  סעי ח"י סימ שור בתבואת

דוקא.  שוחטי ב'  ממני ד' דבר
אחר ה'.  סימ יור"ד שי"ק  " מהר ותשובות שאלות

סופר   וחת מגדי פרי  שור , תבואות דברי (הנ "ל)שהעתיק

מוסדי   ולהקי לאשר והממשלה כח לו  שיש דמי סיי
הלזו)התורה תקנה צדיק (כמו  ואפילו  ועומד. מושבע הוא

עובר  המבטלי ביד התורה ומקיי מאשר  ואינו גמור
לא וביטלו  עברו ואי וכו ' ."יקו לא  אשר  ד"ארור בקרא 
 שוחטי ב' תקנת כ וא :הלשו בזה  וסיי וכו' מהני
 וכ דרא , אכשור  דלא   הפוסקי כתבו שכבר הסכי לבדיקת
שתהא סייג ואיכא  הריאה בדיקת ג לחוש שיש זמ כל 
יכול  אינו גדול אפילו  אז שוחטי ב ' ידי על דוקא הבדיקה 

לשונו.  כא עד לבטל,
בזה   וסיי ל"ח, אות ח"י   סימ בדע "ת זצ"ל  "מהרש הגאו
 חתומי ועליו  יש קל שראה אחד רב לפני והעיד :הלשו
שני  תמיד שיבדקו  שתקנו ז "ל הב "י ובראש רבני מאה
ישכנו גדר ופור הריאה , וג הסכי את  ובודקי  שוחטי

לשונו.  כא עד נחש.



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

66. הראשונים לגזור על השחיטה היו הפרסיים וכומריהם
מכנהו  עכו"ם,  על  גם  היתה  השחיטה  שגזירת  אף   .67

הרמב"ם בשם גזירת שמד
68. גם בספרד וצרפת היתה זו גזירת הכומרים נגד השחיטה
שיד  במדינות  היתה  באירופה  השחיטה  גזירת  עיקר   .69

הנוצרים היתה על העליונה
70. בשנת תרכ"ד אסרו השחיטה בגרמני' וברוסיא אסרוהו 

בשנת תרנ"ב

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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מכתבים למערכת
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שנת תשד"ם

מנחם מענדל שניאורסהן ליובאוויטש 

איסטערן פארקווי ברוקלין נ. י.

ב"ה, י"ז אד"ר תשד"מ
ברוקלין

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
כ' מו"ה שלום יודא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת החו' )מדריך לכשרות ולחיזוק הדת והיהדות(, ות"ח.

ודבר בעתו 

בחדש אדר ראשון - חדש העיבור המשלים שנה זו,
ובסמיכות לפורים קטן, ומפורסם מאמר דא"ח דפ"ק שנת פרזת, והמעשה 

הוא העיקר.
הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.

בכבוד ובברכה להצלחה ולב'
מנחם מנדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

הäא  ה äŁôבה  äñôן ועñר .'ä וכ פ Łע äלŁבי õáאל לצõçן äְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָבא
מה ם  רחõקין  מה עñר  éי העצה, Łלמäת  äñôן  ידי  ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָעל
ל äŁב üאי Łלמה עצה יõדעין Łאין ידי  על רק הäא üרà ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָית
àאמת  éי לŁם, נתעה אŁר  õמõקëמ אחד éל  ü רàית ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהם 
לה ם  לäŁב  äמתáעáעים ýמŁ את  ליראה  חפצים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהéל
נלéד  אŁר üŁח מìי לäŁב üאי עצ õת י õדעים אין  üא ,üרà ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹית
אמäנת  ïגם  ידי  על והעñר õ חינתà לפי ואחד אחד éל  õàְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
éי  üרà ית להם לäŁב  üאי עצ õת לידע אפŁר אי  éי  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמים ,
äלנ ה õëרים ודõר  õâר àŁכל  אמçôים צâיקים ידי  על ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָאם 
עñר àאמת  éי נעłה, אŁר הëעłה  ואת  ãà ü נל אŁר üרâְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָה
àŁא  מי  àוâאי éי ה ', àעב õדת רק צריכין  העצה Łלמ äת äñôְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָן
וŁל õם. חס עברה איזה לעõłת  üאי ותחäàלה עצה איזה ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
מאחר עצה נקרא  זה אין àוâאי וŁלõם, חס  לנאף õ א ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלגנב 
àעõלם  äלמיתה ליäíרין  õ עצמ מõסר  זאת õ עצת ידי  Łְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹעל 

ôחõçôת. Łאõל עד õçŁרד הàא äבעõלם ְְִֵֶֶַַַַָָָהåה 

הëמõן וכן אין  אם ממõן להרויח üאי עצה על àŁéא äê אפ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
äìëמ יתרחק זה  ידי   על ואâר àא, ה'. לעבõדת õ ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻמסáל
Łמäר עŁר ה äא éי ט õבה, עצה õאינ זה  áם וŁלõם, חס  üרà ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹית
ü רàית מה ם זה ידי  על ìŁתרחק מאחר õלרעת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלבעליו

נצחים. äלנצח  עד לעõלמי äימינ üואר ä ינçח הäא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאŁר

הëמõן ה) אין אם  ממõן  להרויח  üאי עצה על  àŁéא äê אפ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן 
וא âר ה '. לעבõדת õל מäìëמסáל יתרחק זה ידי  על àא, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

Łמäר עŁר ה äא éי ט õבה, עצה õאינ זה  áם וŁלõם, חס  üרà ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹית
ü רàית מה ם זה ידי  על ìŁתרחק מאחר õלרעת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלבעליו
éי  נצחים. äלנצח עד לעõלמי äימינ üואר äינç ח ה äא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאŁר
ידי   על  מעłיהם Łעłõים  וה õìאפים הìáבים  עצת àְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָוâאי
עני  àכבלי אõתם õôפסים  רב  ïי  ועל  ותחäàלõת עצõת ëéְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֹה 
לעצה. נחŁבת עצתם אין  àוâאי אõבד עדי ואחריתם äְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָברזל
מאחר üרàית מה ם  והרחõקים  הרŁעים עצת éל כן  õכמäְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
הìצחי, ôכלית האמ ôי לתכלית  עצתם ידי  על  זõכין Łְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאין 
éי  ,üרàית מהם äêאé עצ õת ידי  על מתרחקים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָאâרàא
חרב õא סéין לעõłת üאי ותחäàלה עצה על  àŁא מי  àְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוâאי
ä אמרŁ õמé ,õינé בסä õàחרà õתõא ה õרגין üé ואחר ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָנפלא

לברכה  זכרõנם äתינõàכח )ר ï)סחים  אף  יתיב àסדנא סדנא  , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
לחכמה  נחŁב  ã אינ áדõלה àחכמה נעłה  Łהחרב  ïי  ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעל
Łח Łב מåה  י õתר äכסיל äת  Łטäת אין אâרàא, éלל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָועצה
õ כמä לצלן, רחמנא עõלמõת, מני õעצמ את להרג  ü אי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעצõת
מ áדל àעצמן המחñרים ëŁסïרים  מעõçłת ëéה äצינëŁְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
àעõלם  נפלאõת חכמõת  äהמציאŁ אõתן éל  Łל הרעה  ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָמïלתם
זה  וכן  ,õחכמת Łàביל äהäוהרג õתõא äנâŁ אסõקראט  õ מéְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ
רעם  ידי   על  נהרג  מרעמים לה ìצל  ôחäàלה ה éלי Łְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהמציא 
העñר ä היŁ אõתן  éל אמעריקא äצאëŁ וחבריו קלאמ äàס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָוכן


