
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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עוסק במעשה מרכבה
יב. ואחרון אחרון חביב מאמר הבעש"ט הק' זי"ע וזל"ק: כל מי שמספר 
בשבחי צדיקים, כאילו עוסק במעשה מרכבה" )שבחי הבעש"ט, וראה פירוש על הדמיון 

למעשה מרכבה בס' נפלאות התפארת שלמה, מאמר "יפה שיחתן"(. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת בא | ב שבט

1

המשך בעלון הבא

  )20 כרכים( - לתרומות עבור הדפסה והפצת  הספרים - טל:  0527651911

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ה' 
ּוּבֹו ַאַחד ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ְיהּוֵדי ַהֹּזַהר\ֹזַהר 
ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּׁשָּבת\ֻסַּכת 

ַהֹּזַהר\ְּגֻאַּלת ַהֹּזַהר\
ַהֹּזַהר ְוַהר ִסיַני\ְּדָרָׁשה 
ִלְסִליחֹות תשע"ג\ֹזַהר 
ַלָּבר ִמְצָוה\ֹזַהר ַּבר ֵּבי 
ַרב ְּדַחד יֹוָמא\ִסּיּום 

ַהֹּזַהר\10. ַים ַהֹּזַהר\11. 
ֹּכַח ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך א'
ּוּבֹו ְׁשֵני ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)268 ַעּמּוִדים(:

קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\
ֹּכַח ַהֹּזַהר ֵחֶלק ג'

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ב'
ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
  )284 ַעּמּוִדים(:

ֵסֶפר ַהְּתׁשּוָבה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ג' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )252 ַעּמּוִדים(:
ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר\
ְסֻגַּלת ָּפַתח ֵאִלָּיהּו\

ִּגיָמְטִרּיֹות ַהֹּזַהר\קֹוֵבץ 
ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\ֹּכַח 
ַהֹּזַהר ֵחֶלק ב' \ ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ְוַהְּׁשִחיָטה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ד' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ַהֹּזַהר ּוְסָפָריו\ַהֹּזַהר 
ָּבָעֵקב\ַהֹּזַהר ּוָמִׁשיַח\
ַהֹּזַהר ְוַהְּגאּוָלה\ֹזַהר 
ַהְּמזּוָזה\ֹזַהר ַהְּגאּוָלה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ



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

בא"ד :וכן  וז"ל  זצ"ל גרודזענסקי  רח"ע הגאון פסק
תפוצות  בכל  ישראל  לכלל  הנוגע ענין שזה ובפרט
משטינים  ימצאו  המדינות בכל אשר  הגולה,

עלילות  לבקש  לכלל (ושם)ומקטרגים  נוגע  זה ענין
ראוי  הלא באשכנז וגם לבד , לאשכנז לא  ישראל

מהק  הרבנים עם כזה חמור בענין יחד הלותשיתועדו 
עכ"ד . הנפרדות.

עצמו ולא דעת על הכל עשה שכאן  יסופר  כי  יאומן
בגדר כלל  מטעם הרב  שאין ידוע כי דעת, מבלי 
אפילו  או  לפסוק הלכה, בגדר  כלל ואינו חכם, תלמיד
דיין  שלו בבי"ד כשהיה אך הלכה, בעניני להתערב

תיקונים להנהיג ורצה מקודם)הגון שנים  כמה  צעק (זה אז
עכשיו  אך  אותו, והשתיק ז"ל  מוויפט הר "מ עליו

המזבח אצל  אשירות ז':)כשנטע שמתנענין (סנהדרין 
של  גדרן לפרוץ מצא בקעה והזמן , היום לרוח
שמסרו  מה וגם עמו הסכימו והם ראשונים.

הרבה. הזיקו היהודים כל בשם להממשלה

בהולכהוגם  לשחוט שאפשר להשוחטים אמרו
אפילו  רצו ולא  הזה, במעל היתה וידם  אחת. והבאה
עם או מטעם , הרב לבין השוחטים בין פגישה לעשות
בחשאי , הכל  לעשות היתה ומגמתם שלהם, הבי "ד
ובשעת ובדיעבד המועד, איחר  שכבר יטענו ואח"כ
שלא כיון  החרדים, אל  ויטענו היתרים  יחפשו הדחק

בידם. מיחו

התיקוניםזאת  לכל שהסכימו אומריםאומרת  היום (וגם

שלח מטעם שהרב  מזה , וידעו התיקונים, לכל הסכימה "שכדתיה " כל 

מיחו) ולא לידם התיקונים .טופס 

שליט"אובזכותם  שהראב"ד הרבים, חשב וזכות (בעל 

וכן האפוד ) דירו"ש הראב "ד עם לדבר  שליח לי עשה
והלכתי  חוו"ד. לישאל דבי"ד, השו"בים ממני ביקשו
שבור, ממש והיה מהגזירה, העתק לו  ומסרתי  אליו
וגם ללחום, וצריכין השחיטה, על  גזירה שזה לי ואמר

רבים , מכשולות ישנן כי  ללחום להם היה  (כיבארה"ב

כלל ) נוחה דעתו אין החדש בהפען רביםגם התעוררו  כי ות"ל
שהרבנים לנו, עזר ישראל  ושומר מהחרדים,
המשך בעלון הבא

2

˘ליט"‡ ‡ב„˜"˜ ‡ו„וו‡רי, מח"ס 
˘ו"˙ „ברי ˘לום ח' חל˜ים, ו˘"ס, 
יו"ר ‰˙‡ח„ו˙ ‰רבנים „‡ר‰"ב 

ו˜נ„‡, "„י וו‡ך" פ' ˙ול„ו˙ ˙˘"ס.
„י מערכ‰ ‡יבער ‡ן עירוב ‡ין ניו 
י‡ר˜, ‡ויפ˜לערונ‚ פון רע„‡˜ˆיע, 
„י ‰יסט‡ריע פונעם עירוב ‡ין 
ווילי‡מסבור‚ וו‡ס „ער 
ר‡ˆפערטער רבי זˆ"ל ‰‡ט 
‚עמ‡כט, ווי ער ‡יז ‡ריינ‚ע‚‡נ‚ען 

‰"˜ נעמען ‡ ברכ‰ פון רבי
מס‡טמער זי"ע, ‡ון ווי ער 
פ‡רˆיילט פ‡רן רעבין ווער „י „ריי 
‚רויסע רבנים זענען וו‡ס וועלען 
‚עבען „עם ‰כ˘ר ‡ויפן עירוב, 

"„י ˆייטונ‚" פר˘˙ ˘מו˙ ˘נ˙ וכו'.
˙˘"ס לפ"˜

1219

‡:62ב„ף 
ם זˆ"ל בענין ˙י˜ון „ע˙ ‚„ולי ‰רבני

 עירובין:

‰‚‰"ˆ רבי יונ˙ן ˘טייף זˆ"ל, ‚‡ב"„ 
„˜"˜ ˜‰ל יר‡ים וויען, (˘ו"˙ מ‰ר"י 
˘טייף סימן ס"ח). ‰‚‰"ˆ רבי יוסף 
‡לי' ˘טיינער זˆ"ל, ר‡ב"„ ˜‰ל 
יר‡ים וויען, (‚' נח ˙˘ל"‚). ‰‚‰"ˆ 
רבי ˘מעון ז‡ב מיללער זˆ"ל, ‡ב"„ 
‡ר‡„, (‚' לס„ר כ‰ ‡מר ‰' ˙˘ל"„ 

ברו˜לין). ‰‚‰"ˆ רבי חיים  פ‰
בער‚ער זˆ"ל ‡ב"„ מי˘˜‡לı, (ב' 
לס„ר ‡ז י˘יר ˙˘ל"„, ‰חו˙ם לכבו„ 
ז‰ירו˙ ˘ב"˜). ‰‚‰"ˆ רבי נפ˙לי 
‰ירˆ˜‡ ‰עני‚ זˆ"ל ‡ב"„ ˘‡רמ‡˘, 
יו"ר ‰˙‡ח„ו˙ ‰רבנים. (‰' נח 
˙˘ל"‚). ‰‚‰"ˆ רבי יוסף ‚רינוו‡ל„ 
זˆ"ל ‡ב"„ פ‡פ‡, ס‚ן נ˘י‡ 

˘ון ˙˘ל"‚). ‰˙‡ח„ו˙ ‰רבנים. (ב' ח

1220

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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

בקול  קורא  ותפלה )צדיקים  שמע קריאת זמן  תשכ"ז .(הזהרת
ישראל  נדחי  ספר  זצ "ל )4. חיים תשכ"ח.(להחפץ 

תשכ"ח. הנפש . שמחת  טוב לב ספר .5
המנהגים טעמי  תשכ"ח.(אידיש)6. לתרופה. עלה ספרקק

הראשונים החסידים  תורת חלקים )7. תשכ"ח.(ג '
שלמה אבן ספר אידיש)8.  תשכ"ח.(מהגר"א 

תשכ"ט . התקנות. קונטרס  .9
ויהודית  משה דת  נכרית )10. פאה תשכ"ט .(על 

תשכ"ט . חלקים. 42 תורה פון ליכט אין
תשכ"ט . חלקים. 4 ח"ו תורה פון  ליכט  אין .12

תש "ל. בודדים . פרשיות 45 לישראל חק .13

סופר בעט לישראל" "חק הספר כל את הגיה  רבינו 
וכן לכל , לקריאה  ונוחות שלמות יהיו  שהאותיות בכדי
לישראל  חק לימוד  חובת  של מקומות  מראה הדפיס  הוא 

וכו '. יום בכל 

באוטובוס חק לומדים 

לנסוע  החל  והוא  פרשיות  4 אחת  בבת הדפיס  הוא  כן
הוא  למנהעטן , דתיים  אנשים המובילים  האוטובוסים  על 
לבתי לנסוע החל הוא  כן החק, את  לנוסעים מכר 
הצבור פרשה, כל סענט  50 של במחיר ומכר  החרושת 
את  להחדיר  הצליח  והוא  רבה , בברכה  זאת קבל שם 

וחזרה . לעבודה בדרך לישראל החק  לימוד

כפול  בודדות, פרשיות 54 הדפיסו תשכ"ט בשנת
ספרים . 81,000 ס"ה פרשה  כל 1500

כרכי 10 בתוך סעטים  500 הדפיסו  גם מזה  חוץ
כרכים . 5000 ס"ה דה -לוקס 

רבינו וחצי, שנתיים של בערך נמשכה  הזו  העבודה
בערך  אז הפסיד הוא  ,$30,000 של חובות  עם הסתובב 
מאוד . קשה עבודה  היתה  זו  הגדול , בפרוייקט  $10,000

שלשה . היו  שהפסיד הסיבות 

ומכר אחת  בבת  כולם את  הדפיס לא הוא  כי  .1
פיננסיות . בעיות  בשל זאת  וכל שלמים , סעטים

ובבתי באוטובוסים  למכור  הסתובב  והוא  מאחר  .2
ואז ללכת, יכל  לא שהוא שבועות היו וכדומה , החרושת 
ואילו פרשיות , 700 מכר  הוא אחד  שבשבוע  קרה,
הסעט  מן  שחסרו  כך  ,200 רק מכר הוא אחר  בשבוע

מחדש  שמדפיסים ובעת  חלקים, ל -200הרבה המחיר  ,
ל -1000. כמו כמעט הוא 

וממילא  במחסן  מים של שטפונות פעמיים  לו  היו .3
כל  את  מכר  הוא  ואז  סחורה , הרבה לו  התקלקלו 
מהרבה  והתפטר  מהמחיר רבע תמורת לסוחר הסחורה 

(השוחטי)בשל"ה  ועיי וכו '  וזריזי האותיותזהירי (שער

ז ') לשמרה אות מעשה בשעת  הנזהר נקרא  דזהירות שכתב
עליו , שמוטל מה דבר  שו יעבור  שלא כדת  לעשותה 
 בסייגי עצמו להקדי מעשה קוד שזריז  נקרא  וזריזות
קל .  ה חמור ה איסור  שו לידי יבא  שלא יתירה  ובשמירה
על  תמי יהיו  יחדיו אשר  גבר  יבור כ כי והנה . כא עד
 שניה ידי לצאת הנבחרת והעצה הללו, תנאי שני  ראשו
לפקח שכמו יטה אשר  יר"א  תמי איש למצוא הנהו כאחת
עד  ופרט פרט כל על חודרת  בעי השחיטה מעשה כל על
 מישרי דובב ותשובות שאלות עוד  ועיי לשונו . כא

ג . קל"א
 ג כתב ד' ענ ח"י סימ שחיטה  הלכות חיי חות בספר
 ל דדי כתב  ש מנימוקיו  ולבד גבו על עומד  להצרי  כ
שבא העובדא על שהעידו ושל "ה  מהרש"ל  עדי תרי בהני
תלמיד  שהיה  א על בהפגימה השוחט הרגיש ולא  ליד
 חולי ביש "ש וכמבואר  יד אומ וג גדול  שמי וירא  חכ
אחר וביש"ש ק' אות האותיות שער ושל"ה ל"ט,  סימ

הרא"ש כתב  לחנ שלא סיי ישוב העובדא צרי דהרבה
העובדא אחר  ובשל"ה  . הסכי בבדיקת ד' ויראת הדעת
לבדוק  התלמוד חכמי של  המנהג  היה לחנ דלא  כתב 
 א טבח  לשו להאמי ולא ובכבוד בעצמ דוקא  הסכי
וכל  בירושלי לראות  ששמח וסיי .שמי ירא  שהוא 
העיר , לחכמי להראות הלזה במנהג  נוהגי  עדיי סביבותיה

. ש עיי
פ"א  סימ ראש מגינת ותשובות מצרי(כ "י)בשאלות 

 סעי ח"י  סימ בשו"ע  שכתוב  מה פי על וטעמו .שני
כי  שיארע   הסכי לבדיקת  הדעת ישוב הרבה דצרי טו "ב
אחר ורק בפגימה, ירגיש ולא ושלש  פעמיי אד יבדוק
המישוש חוש דבחינת באחרונה, לבו  הכי כי ימצאנה  כ
בגודל  מאד עד והזהירו  האריכו  והפוסקי הלב, כונת  כפי
ותמצאנו , סכי לבדיקת הנערכת רוח והנחת המתינות
ש' אות יוע ובפלא  ז' סעי ח"י  סימ חדשה בשמלה
י"ד  דרוש ז"ל להגרחיד"א  אחדי ובדברי ד', אות ובשל"ה
 זריזי ער ז' אות להגמהרח"פ   חיי נפש ובספר ס "ט, ד
ועוד, ס "ג סימ טוב יו עונג ותשובות  ושאלות , מקדימי
כל  לאו  כי האד ותכונת הרפואה מדרכי כ ג וידוע
לבו להטות  האד ביד תלוי הדבר  ואי שוות העיתי
לפחות  שיהיו החיוב מ כמעט   כ ועל שירצה, כפי והרגשיו 
כובד  מרגיש אחד א דאז בתדירות, הסכי בודקי שני

דבריו. כא עד חבירו, יעזרהו
בשחיטה, וכ המתחיל בדיבור ל"ג נתיב הנתיבות בספר
וקדיש עיר  אריאל גולת ראש על שהעיד מה דלפי כתב 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

75. אסור לעשות פירצות אפילו במדינה אחת
להטמא  שלא  נפשם  לענות  מוכנים  חרדים  יהודים   .76

באכילת בהמות שנשחטו עפ"י תקנות שונאי ישראל
77. חדש אסור מן התורה בכל אופן שהוא

78. הקב"ה מתפאר בישראל כאשר מוסרים נפשם לקדושתו
עליהם  כשמשגיחים  אלא  העסקנים  על  לסמוך  אין   .79

רבנים מובהקים
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דוד דיין

אדר ב' תשד"ם
ר'  כמוהר"ר  ובפעליו  בספריו  המפורסם  הגדול  הגאון  הרב  מע'  כב'  אל 

שלמה יהודה גראס שליט"א, רב ור"מ בברוקלין נ"י.

שלום וישע רב!

הנני מאשר ברב תודה והוקרה קבלת ספרו היקר "אכילת מצות בישראל" 
בו השקיע עבודה עצומה בדיני הפסח ובכלל זה כשרות התרופות והספקות 

הגדולים שלא היו ידועים עד כה.

למעכת"ר  תעמוד  הרבים  וזכות  הרבים  את  וזיכה  שזכה  על  חילא  יישר 
שליט"א להוסיף עוד כהנה וכהנה כיד ד' הטוב עליו.

התה"ק  ישיבת  לישיבתינו  היקרים  ספריו  לכב'  להמציא  אמורה  בקשתי 
הרשב"י זיע"א עפ"י הכתובת: ת.ד. 36 צפת.

בתודה מראש

וביקרא דאורייתא
 הרב דוד דיין
הרב הראשי, צפת

החכמים  לכל ראäי היה àוâאי  éן   ועל ,'ä וכ לעיל ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָוכנזכר
äצàתקçŁ העõלם א õëת לחכמי äê אפ áדõל łכל להם  ŁçŁְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
האמת  üדרà ותחäàלõת חכמõת  מחŁבõת ä בŁ ויח יחד êéְְְְְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָָָֻם 
האדם  ìברא מה äבŁביל העõלם זה Łל  הôכלית äמה õôְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלאמ
וכל äאבינ אברהם  Łעłה õמé זה  על ו Łנים  ימים  äְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָלב õêת
Łõקד עם  äאנחנ éŁן  וכל  éŁן מ éל õôרה , מ ôן קדם  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאב õת
לז õéת  ëàה ה ñדõŁõת העצõת לקàל  äזכינ éŁבר  יłראל àְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָני 
ôרי "ג ידי   על הñדŁõה, הõôרה  ידי  על äהינâ ע õלם , ְְְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָלח çי
äנôודע äחכמתנ éל לäłם äלנ ראäי  àוâאי  âאõריתא, ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָעטין
äללëד, ללמד äבפ Łיטäת  àתמימ äת  הõôרה âברי éל את  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקçם
מ éל הáדõלה החכמה זאת éי .'äוכ äלקçם ולעõłת ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹלŁמר
õועצת õחכמת ידי  על  õåŁéכה האמõçôת והעצה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהחכמ õת
âוד  התחיל éן  ועל  .õ ל אŁרי àפ Łיט äת הõôרה את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָלקçם
àעצת  ü הל לא  א Łר Ł האי אŁרי ,õספר הל õם , עליו ,üלëְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה
הרח äק, àתכלית רŁעים מעצת להתרחק צריכין éי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָרŁעים.
עצתם  נדמה êŁפעמים ïי  על   אף להרע עצתם  éל  éְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָי

אחר éי êéענה, מרה ã אחריתŁ מאחר אבל חכמה , ית לאיזה  ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נכרתה לז )רŁעים מעצõת (ôהêים  מאד לברח צריכים àוâאי , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

הäא  עצה Łàם נחŁב מה éן   ועל .Łהא מן éב õרח äêאéְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
üואי àאמת ה' את לעבד üאי àאמת Łלמה לעצה õåŁéְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹכין
éדי  ל Łם ìŁל éד מëקõם ואחד אחד éל ,üŁח מìי  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיäŁב
Łàם  נקרא זה  הח çים àאõר לאõר Łחת מìי נפ Łם  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלהðיל 
עצה, Łàם ìŁקרא הõôרה éללäçת àחינת וזה àאמת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעצה 

éŁתäב  õמé( ח עטין (מŁלי ôרי "ג àחינת ות çŁäה. עצה  לי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
âְְָָאõריתא.

ועצה על  אם  éי לזõéת אפŁר אי  ה' àעב õדת Łלמה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
קדŁי  àחינת Łהם õâàŁר, אמçôים הâðיקים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָידי
ידי   על אם  éי  עצה äŁם מהם לקàל  אפŁר Łאי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקדŁים
õ מé ,Łקד נקראין י łראל éי חכמים, אמäנת äהינ ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַַָָָָֹאמäנה,
àחינת  היא והâðיק .'äוכ לי ôהיäן  Łקד ואנŁי éŁְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹת äב ,

קדŁים  ְֳִֵָָקדŁי

ידי ג )  על  אם éי לז õéת אפŁר אי ה' àעב õדת Łלמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָועצה
קדŁים  קדŁי àחינת  Łהם  õâàŁר, אמ çôים  ְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה âðיקים
אמäנה, ידי  על  אם  éי עצה äŁם מהם  לקàל אפŁר  Łְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאי
éŁת äב , õמé ,Łקד נקראין יłראל  éי  חכמים, אמäנת äְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהינ
קדŁים, קדŁי àחינת היא וה âðיק .'ä וכ לי ôהיäן Łקד ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹואנ Łי

הì"ל) àהõôרה łכל(éמבאר Łה äא קדŁים , Łקד מàחינת äמ ם, , ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ôהיה  êŁא הלמה העצה äñôן עñר üŁ נמ מם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהõéלל ,
üŁנמ ל ôŁים  העצה חל ñת éי וŁל õם , חס לôŁים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנחלקת
חכמים  אמäנת ïגם  õעצמà Łהäא ורע טõב הâעת  עץ  ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָָמïגם

הõñדמים ) äדברינà לעיל àעב õדת (כנזכר הäא העצה חל ñת  עñר éי . ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָֻ
עץ  מïגם üŁנמ וזה להתנהג üאי לפעמים  ëסïקין מה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻה'
Łאין  עד ורע טõב  נתערב זה  ידי   Łעל ורע ט õב ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהâעת 


