
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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טובה למתים ולחיים
יא. הצדיק הקדוש ר' שלום מבעלזא אמר: "אז נדברו יראי ד' איש אל 
רעהו וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ד' ולחושבי שמו". נדברו - 
אמר הצדיק - ולא דיברו, כלומר: יראי ד' אלה כבר הלכו לעולמם, והם 
ואז  אודותם,  על  שמספרים  מהחיים,  רעהו  אל  איש  ידי  על  "נדברים" 
ויקשב ד' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו גם לאותם יראי ד', ששפתותיהם 

תהיינה דובבות, וגם לחושבי שמו, לאלה שמספרים עליהם. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת בא | א שבט | ראש חודש שבט
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המשך בעלון הבא



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

כי
ש

מ
בה

ויחזק ובזה ידיו  במעשה שיצליח רצון שיהי' אברכו
זכות בודאי ולבסוף הקודש, בעבודתו לבו ויגבה
ותוה"ק  הקדושה, במצוה  וזכות אותו יסייע הרבים
אשר נגף ואבני המלעיגים מפני יתפעל ואל  עליו יגינו
נדף  כקש בע"ה יתבטלו שהם וכו' וכו' עליו זורקים 

וכו'.

לב.ידידו  בכאב הכותב בלו"נח דושו"ט מוקירו

 ליבערמא ליבערמא ליבערמא ליבערמא  בונ בונ בונ בונ שמחה שמחה שמחה שמחה 

יד מכתב
ליבערמאשמחה  בונ

יצ"ו לונדא לפ"ק תשמ"ח  אדר ג' מוצש"ק ב"ה,

כדתי 'אל  דבי"דצ  המופלגים הדיינים הרבנים כבוד
המופלג הגאון הרב ההוראה זקן הראב "ד  ובראשם

שליט"א פדווא  ח "ה מהו "ר כש"ת

מי אחדשה"ט  כי הכתיבה עלי קשה כאשר באה"ר .
רבני  וגם רבים, עוררונו כאשר אך  הלום, עד לבוא אני 
שליחותם עושה הנני אמת, בכתב רשום לבוא כדתיה
אי  ממש כי הסליחה, ואתי  בקרקע לפניכם ואדון 

להאמין נפשם אפשר  מוסרים וחילותיו השטן איך 
נבילות  באכילת  ישראל בית לכל ח"ו להכשיל 

כשר. חותם תחת  ח"ו וטריפות

שהרב והדבר העולם בכל ידוע  היה כי  לפלא
השגיח ומי חרדים, אצלה וריח טעם בלי היה מטעם,
לפסוק  או לכשרות בנוגע שכן מכל דבריו, על כלל
מטעם רב היה וזה להערב, אפילו העיז  לא הלכות,

הממשלה.

כי וכאן גרוע , יותר  עוד הדבר אולי באנגליה אצלינו
ומצות, תורה שומרי  אינם שרובם קהלות מייצג  הוא

וכו'. וכו' ר"ל, שומרים אינם שבת ואפילו

הכירו ובענין ועיקר , הדת מיסודי  כשחיטה חמור 
דשם הגדולים , ושאר באשכנז, מזרחי רבני אפילו
אל  לפנות רק  בעצמם החלטות  לעשות רשאין שאין

וליטא. פולין חכמי ישראל המשך בעלון הבאגדולי 

2

וˆ„י˜ים ˘‚רו בעירינו ברו˜לין נו‡ 
י‡ר˜, בענין ˙י˜ון עירובין במ˜ומו˙ 

בו˙ינו.מו˘
‚ילוי „ע˙ ‡נחנו ‰מפורטים מט‰ 
‰ורינו לבני ˜‰לו˙ינו ˘‡נחנו 
מסכימים ל‰עירוב ‰נע˘‰ ב˘כונו˙ 
ב‡ר‡ פ‡ר˜. ‡נו פונים בז‰ לכל 
‰סרים למ˘מע˙ינו ובני ˜‰לו˙ינו 

˘יחיו, ˘מˆו‰ לטלטל כמ‡ז ומ˜„ם.

1212

"מי  –‰‚‰"˜ בעל ייטב לב זי"ע 
˘יע˘‰ ויפעול ע˘יי˙ עירוב ‡ני נו˙ן 
לו ‡˙ ‰עולם ‰ב‡ ˘לי", ספר ‚„ול˙ 
י‰ו˘ע, ‡ו˙ ל"ב, ברו˜לין ‡„וו‡˜‡ט 

ע˘"˜ ב‰עלו˙ך ˘נ˙ ˙˘"ס לפ"˜.

1213

מכ˙ב מ‰רב ‡בר‰ם ‡ליעזר ˜ווי‡ט, 
מב˜˘ סליח‰ ומחיל‰ מכ"˜ ‡„מו"ר 
ממונ˜‡ט˘ ˘ליט"‡ על ˘כ˙ב ו‰˘י‚ 
נ‚„ו. "‡ו„‰ ול‡ ‡בו˘ ˘טעי˙י ול‡ 
„˜„˜˙י כר‡וי על ˘יט˙ו, ˘‰י‡ 
ב‡מ˙ ˘יט˙ בעל מנח˙ ‡לעזר זˆ"ל. 
"„ער בל‡ט" פר˘˙ י˙רו כ"‡ ˘בט 

˘נ˙ ˙˘"ס.

1214

 ıמכ˙ב מ‰ר‰"‚ ‡בר‰ם בלומנ˜ר‡נ
נ‚„ ‰ערב רב, ˘לוחמים נ‚„ ‰עירוב, 
"„י ˆייטונ‚", ע˘"˜ ˙רומ‰ ˘נ˙ 

˙˘"ס לפ"˜.

1215

זˆ"ל,  „ע˙ ˙ור‰ מ‰‚‡ונים ‰ˆ„י˜ים
על מˆו˙ וחויב ע˘יי˙ עירוב, עי˙ון 
"„י וו‡ך" ע˘"˜ פ' ˙ול„ו˙ ˘נ˙ 

˙˘"ס לפ"˜.

1216

מכ˙ב עוז מ‡˙ ‰רב ‰‚‰"ˆ מו‰ר"ר 
חיים י‰ו„‰ כ"ı ˘ליט"‡ ‡ב„˜"˜ 
ור"מ סער„ע‰עלי בענין ‰פי˜וח 

נו, "„י וו‡ך" ונחיˆו˙ ‰עירוב ב˘כונ˙י
ע˘"˜ ˙ול„ו˙ ˘נ˙ ˙˘"ס לפ"˜.

1217

מכ˙ב מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום ˜רויז  1218

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

3

ו פרק
בדרך ובלכתך 

ראה  ואז למנהעטן, לנסוע זקוק רבינו היה  בהיר ביום 
ורובם , חזור, ושעה  הלוך שעה יום  כל נוסע שהצבור 

ובלכתך למעט  מצוות  את  לקיים  במקום  סגולה יחידי
עיתונים  לתוך  מסתכלים ספר , לתוך ולהסתכל בדרך 
לוקחים  שאינם  היתכן האנשים  עם  דיבר  הוא  מלוכלכים .
כבד  דבר זה כי השיבו זה  ועל וכדומה, חומש  או  ספר 
הגיע  הוא ולכן  בדרך, בידם עבה ספר לקחת עבורם מדי
בכדי נפש, לכל  שוה שיהיה ספר להכין  שעליו למסקנה 
היה  שמצא ביותר הטוב  והדבר  לדרך . לקחת שיוכלו

ה  את לישראל"להדפיס  ולתרגם "חק  לחוד  פרשה כל
אל  פנה  הוא  ובהירות, גדולות ובאותיות לאידיש
חן מצאה והתכנית  הנושא, את  להם והסביר  הרבנים
שאראמאש  של מרבה  הסכמה ביקש הוא בעיניהם,

גדולה .(זצ"ל)שליט"א קירבה שררה  לבינו רבינו שבין 

הענינים  מפתח 

הספרים . שמות מפתח  א.
ישראל, נדחי  עולם, גדר  אמן, ואמרו  חרפו מימי זכרונות ב.
שמחת  לבטוב שלמה, אבן הראושנים , החסידים תורת

בערקאוויטש  הרב הנפש,
ותפילה . שמע  קריאת זמן קונטרס  ג .

כרכים . 10ו כרכים 54 לישראל חק  ד.
ר' התקרבות בעלגיא, סיפור  אמן ואמרו לספר  הערות ה.

בעלגיע. קעמפ  בסאטמאר  מחנך  איציקעל 
בחור. כשהייתי  באמעריקע  אמן ואמרו המשך  ו.

ויראה . תורה בישיבה אכילה סדר ז.
במחנה הבחרות בשנות סאטמאר.(קעמפ )ח .

של  רבה עם מעשה סאטמאר, בכולל אברך  בתור  ט .
מסאטמאר. האטליז עם העופות  על רב שאפארנע,

וואלף. ר' בשם יהודי  תשכ"ה בשנת אמן ואמרו המשך י.
ועוד. עולם גדר  המשפחה טהרת מבצע יא .

ישראל  אהבת מבצע יב.
צניעות. מבצע יג .

קאליטש   אנגלית  לימודי  יד .
התקנות. קונטרס  צניעות  טו.

אנגלית. לימודי  התורה עולם  טז.
מנזרים . של תמונות  עם פסולים  ספרים  יז.

ויהודית. משה דת קונטרס יח .

הספרים  הוצאת  סדר

אמן ואמרו ספר  אמן)1. עניית  ה' תשכ"ה .(על 
מהח "ח  עולם גדר ספר המשפחה )2. טהרת  תשכ"ו.(על

שועת  בעומר, לל"ג תפלה נפתחות, אגרות ארבעה ספר .3

וכתב  רס "ה. סימ ח"ה מלכיאל דברי ותשובות בשאלות
שוחט עוד שיהיה מקו בכל   לתק שטוב הפוסקי דכתבו 
חטא יראת בו  שיש מי וכל ובדיקה . שחיטה בשעת ובודק
השוחט ולדעתי גביו. על עומד בלי שנשחט ממה אוכל אינו
וכו '  שמי בירא בדיקה צרי לבדו לשחוט שרוצה ובודק

לשונו.  כא עד
התניא  בעל שלו(מליובאוויטש)הגה "ק  ערו  בשולח זצ "ל

שיהיו מאד עכשיו  לדקדק שצרי סק"ט  קו "א ח"י  סימ
 וידועי וזריזי  זהירי הממוני ובודקי  השוחטי
התלמוד,  בזמ שהיה  ובודקי  מהשוחטי יותר  ד' ביראת
לבדוק  עליה ממונה ביותר  שמי ירא איש שיהיה או 
ויראת   וזריזי  זהירי אינ א אבל השחיטה לפני סכיני
מבימי  יותר הסכי בדיקת על להאמינ אי  פניה על  ד'
בודק  החכ א אלא לשחוט  רשאי היו  שלא התלמוד חכמי
דעה  יורה שמי אור בספר והעיר לשונו, כא עד הסכי
ולעיכובא לחלוטי יוצא הגר"ז  דברי פי דעל כ"א  סימ
להערי מה עד יודע  אתנו   שאי די דלא משגיח להצרי
 וא מה טובי למצוא  כדי הש"ס   שבזמ השוחטי מעלת 
 שאי זאת  ג א אלא ,כחמורי אנו   אד כבני הראשוני
בעסק  וג פלאי ירדנו הרבי בעוונותינו כי ספק
ירכתי  עד ירדנו  ירד להיפו רק שפרנו לא ומצבה השחיטה

ש במה ודי שבימיו בור השוחטי על השל"ה  ל (בשערהעיד

ק ') אות חטא.האותיות  מיראת לב רחקו   מהמומחי  רבי כי
השל "ה לפני עוד שהיה במהרי"ל עוד  בשאלותועיי)

ס "ז) סימ מהרי"ל לשונו:ותשובות וזה השחיטה בעני שכתב 
לשמאלו ימינו  בי יודע שאי"ב הלזה יתו בדור  דעתה
של  ותורת מכריס עדיפא   ושיחת  ראשוני של וצפרניה
שכתב  במה עוד ועיי וכו ', הזה בדור  יש כלו  אחרוני
דרבו כ "ט  קט סעי ח"י סימ בשפ"ד מגדי הפרי
הגר "ז לדעת  כ ועל הרבה, תמצא  וכ בשחיטה . המתפרצי
 כא עד מעולה, השגחה בלי הזה  בזמ להקל מבוא  שו אי

לשונו.
וכתב  ל"ג. קט  סעי בשפ"ז ח"י  סימ אברה בית ספר 
כי  הסירכות מיעו אצל כ ג להיות  החכ צרי דעתה

. ש עיי בזה. ג  המתפרצי רבו הזה בזמ
י"ט. סימ ח"א  דעה יורה הדעת עומק ותשובות בשאלות
 יסכי א , שמי ירא  הוא  א השוחט  יבח בזאת כתב 
בעת  עליו עומד  שמי ירא איש שיהיה ידרוש ועוד
זהיר היותר  דאפילו כידוע כדבעי, שתיעשה מלאכתו 
 ורואי עליו  עומדי כאשר ויותר  יותר עוד מתאמ

בשו "ע הגדול רבינו זה ודבר במלאכתו.  דעהומסתכלי (יורה 

י"ז) סעי ח"י סימ ה כי  שכתב תיבות בשתי  ל הורה 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

גזירת  ז"ל בשנת תרח"ץ בענין  71. מ"ש הג"ר חיים עוזר 
השחיטה

72. על הרבנים והעסקנים לעמוד על המשמר ולפקח על 
כשרות המאכלים והשחיטה

יותר מכל הגזירות שגזרו  73. היהודים הם אומה עתיקה 
העמים נגדם, ודת תוה"ק לא תתבטל לעולם

74. אם נתיר להם דבר אחד, יאמר כל אחד שלכל דבר יש 
היתר
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פרץ אריאל

יום ז' אדר ב' תדש"מ
לפאר הדור שר התורה אביר הרועים הגאון האדיר הרב ר' שלום יהודה 

גראס שליט"א רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'.

שלמא רבא לכהדר"ג שליט"א.

תודה מקרב לב על המתנה הנאה ספר אכילת מצה בישראל תורה וגדולה 
וזכיתי באלפי שקלים היתכן? כתה"ר  כאחד זכה הדר"ג שליט"א, הצצתי 
להשתמש  שאוכל  חדשים  הפסח  לחג  והזמנתי  תותבות  שינים  על  מעיר 
בהם בפסח, ומזונות של אדם קצובים חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים, 

בוודאי הקב"ה ימציא לי אלפי שקלים...

וה' יתן לו כח לחבר כל הספרים שנגזר עליו מן השמים כמו שאנו אומרים 
בכל יום "ותן חלקנו בתורתיך" ויזכה לקבל עם ספריו היקירים פני משיח 

צדקינו אמן.

בהערצה ובאהבת עולם

תלמידו המתאבק בעפר רגליו
 הרב פרץ אריאל
רב ואב"ד לשכת הרבנות, הוד - השרון

éמבאר âיקא, זה  ידי  על ä ונהרג äמת êéם  זה àְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻענין
àעצמם  חכמתם  ידי  על מïלתם áדל  àעצמם àְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹספריהם
מענין  éא êה רעõת מעõçłת àזה וכõçצא âיקא ä המציאŁְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מ ïלה  להם ä היŁ áדõלõת חכמ õת äהמציאŁ áדõלים ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָחכמים 

âיקא äהמציאŁ חכמתן ידי  על זכרõנáõדõלה äנàר àדברי (וכמבאר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

Łם . ע çן אחר, àמקõם  ְְִֵֵַַָָָָלברכה 

Łטäתנמצא , הם àו âאי äêאé וחכמ õת  מאחרŁעצõת  áדõל ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
רק הìצחי עõלם הàא עõלם על éלäם äבŁח êŁְְְִִֶַַַַָָָָֹא 
ä ונעקר äנאבד äלבõíף ועŁרם  éב õדם  להרא õת הåה  עõלם  ְְְְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
ימיו  éל ŁחŁב  õזé מחכמה áדõל  Łטäת Łהי עõלמõת, ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמני 
להרõàת  היה õנתäé וכל  נפלאים  éלים Łהמציא עד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָחכמõת 
âיקא  זה ידי   על  מכמר  éתõא נפל äלבõíף  õרŁוע õדõ בéְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
ה àא, àעõלם  ולא הåה  àעõלם לא õעמלà נłא לא äְְֲֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹמאäמה
וחïה  נתáאה  õ חכמת ידי   על éי  א õבד, עדי  õאחרית éְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָי
õëע על õרתõô ועל üרàית הם על éן  לא אŁר  âְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹברים
õ מéŁ õ לבב äזדõן õאותá àגדל  õלבבà ëâה  éי ה ìבחר , Łõדñְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹה
יכõל הäא éן הìפלאה, זאת  éלי  להמציא õ וחכמת õôדעà àŁְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹא
עליõן  אל על  סברõת õôדעà לדõëת עב àמתי על ְְְְְֲֳֵֶֶַַַַַָָָלעל õת 
ולא  õàערים  וה ëה  הרעה לחכמתם אõי להם, א õי .üרà ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָֹית
ôŁצא  העת Łה áיע  יצאה  צבאõת ה' מאת  זאת áם éי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיõדעים
על äאõ בçŁ זאת àדעôם  Łלח  éן  על לעõלם , éזאת  éְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹלי 
àיד  éגרזן הם éי  זאת , הéלי  להמציא זאת ותח äàלה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹחכמה
לידי  ולבא זה  ידי   על  להתáאõת  להם היה ולא õà ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהחõצב 
זה  ידי  על  אŁר  זה , ידי   על  õëבעä õ רתõבתä àה' éְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָפירõת 
âיקא  עצמן Łל חכמתן ידי  על äונעקר עליהם הáלáל üïְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנה
Łאינם  העõלם Łל  והחכמõת העצõת  éן  על לעיל, ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָכנזכר
לז õéת  üרàית להם להתקרב  העצõת äêא ידי   על  õïְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָעלים 
וכל éŁן מéל  éלל, עצ õת אינם  העצ õת äêא נצחçים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלח çים
,ü רàית מהם העצ õת äêא ידי  על ëŁéתרחקים  éŁְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָן 
עצõת  Łàם נקראים אינם העצ õת äêא àŁוâאי לצלן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָרחמנא

נאמר  äêאé עצ õת ועל  לב)éלל  הëה.(âברים  עצõת אבד õáי  éי  , ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
Łéהäא  äהינ ה'. לנגד עצה  ואין ôב äנה  ואין  חכמה אין äְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָכתיב,
לה ם  להתקרב והעצה  החכמה מåאת מ áיע Łאין ה ' ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנגד
מי  éי לעיל. וכנזכר éלל  ועצה  חכמה Łàם נקרא אין ,üרà ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָית
על äלהס éôל àאמת õôעâ ליב  ורõצה אמ ôי חכם Łְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהäא
,õעצמ את להטעõת רõצה  õואינ àאמת õכליתô ועל õְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַעצמ
מן  להìצל üאי ועצ õת ôחäàל õת  רק çŁח Łב  õ ל רא äי àְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹו âאי
éŁן  מéל  אדם , éל רõאה זה éי äמôחôיו, ôח õçôת  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהאõל
יגõנõת  מלא Łה äא העõלם  זה  áנ äת áדל  קצת חכם  Łהäא ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹמי
נחת  õ ל çŁהיה àעõלם אדם  äŁם  ואין äמכאõבים éעס ימיו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוכל 
Łאי  סõף ועד מôחêה י äíרים הëלא הëר העõלם àזה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטäב
מח õל ŁçŁ למי לבאר  üצר אין וגם  àכתב, לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאפ Łר
õ עמל àכל לאדם יתרõן  äמה  למäת. האדם וס õף  קצת . õקדקדàְְְְְְְֲֳִַָָָָָָָָָָ

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ


