
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

תיקון הברית
 על שמירת ותיקון פגם הברית
 דיניו ומנהגיו

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
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות ד

אף  עושים , הם  מה יודעים  אינם  שכלל  בחורים  ישנם  מפחיד . ממש זה
יחטא  ולא הבן  יעשה ומה אותם, לימד לא  השיב אחד הוא זה ועל  ?

אסור. ומה  מותר  מה  יבינו השכל  ועם הלבבות חובת  ללמוד שצריכים

התפלה  בשעת  בטלה שיחה 

הטובים  הבחורים  אפילו  בקביעות , לדבר נוהגים היו התפלה באמצע 
באמצע  מדברים  היו  הלמדנים  בין שהיו  הבחורים  נכון יותר ואולי
עניין לא אחד אף את  להם , הפריע  לא  אחד ואף  נינוחה  בצורה  התפלה 
עסוקים  וכשהיו  אליהם, מתכוונים לא  כלל וכאילו אמן , לענות  צריך  אם
באמצע  הסתובב רבינו  ולכן  להם , להפריע  כלל  היה אסור  מסויים בענין
לדבר, להם מפריע והיה  הבחורים, בין  קדיש ובאמצע עשרה  שמונה 
דאגות  לו  שאין דתי " "שוטה הוא כאילו  עליו  מסתכלים היו  הללו 

לא . או אמן  אומר אחר מישהו אם רק אחרות 

עניין לא מהם  חלק  הענינים, באותן הישיבה  ראשי עם שוחח  הוא
אומר היה האחר  וחלק  שונים , בתירוצים מתחמקים  והיו כלל , הדבר 
והרבי גדולים, המכשולות  אבל מוסר , ספרי ללמוד צריכין שאכן
כמה  אמר כבר שליט "א  שהרבי וכפי מוסר, אומר  כבר הלא  שליט"א 
אחריותו. על הכל הרי  אז עושה , בחור כל  מה  בדיוק  יודע הוא  פעמים

מותר מה ידעו  לא אך ושלמים, יראים להיות  שרצו הבחורים מבין היו 
וכו '. אסור  ומה

איומה תקופה מאותה  לספר מה  הרבה  חידושיש היה לא כבר (ובעיניו

שהם ) כפי הם  הדברים  שנים  יובל ולאחר  אוחז, שהוא היכן אוחז זה .שדור

הינם  האברכים שגם  לדעת רבנו  נוכח מכן  שלאחר בתקופה
לבנות  הספר בית  מנהל בערקאוויץ הרב  עם דיבר  הוא  ואז  מושחתים ,

מושחתים  כך כל  שהם קורה זה  איך  אותו ושאל  רחל , כך בית ועל  ?
ספרי מספיק לצבור שאין  העיקרית  שהבעיה בערקאוויץ הרב  השיב
כשרים , קריאה  ספרי  לצבור  להכין  החליט  הוא  ולכן וכו ' כשרים  קריאה 

כשרים . ספרים מתוכם  פרסם הוא בו שעסק נושא  ובכל

ג פרק 
המשפחה  טהרת מבצע

רבה  להבל"ח של  לשיעורו  ללכת רבינו היה נוהג חתונתו לאחר  מיד
בקירבה  אליו התקרב הוא  ח"ב, יו"ד לומד היה  הוא  זצ "ל, קאפיש של
העומדים  בנושאים  עמו ולשוחח לבא  נוהג  היה שישי  יום ובכל יתירה,
יום . מדי שאירעו  שונות פרצות  על עמו  ולשוחח  הכולל של  הפרק  על 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

דמים סה'שת -אישאסד'פירהכ 'ם דר"תדכ"אעד שפיכת  .
כולם  על חמורות  עבירות ג' שהם גילוי -עריות, עבודה -זרה

תיקונים  מיני כמה  ויש ותיקון, תשובה שזוכהסומועיל ויש ,
צופה הוא  ברוך והקדוש באחר, שזוכה ויש התיקון לזה 
השמים. מן אותו מסייעין לטהר והבא בהצדקו, וחפץ לרשע 
גם  תיקונים וכמה כמה  יש כי  הספר" "בזה  כשיראה  כן ועל 
מזולל יקר אוציא זה  ידי  ועל  לו ורפא ושב ואז החטא לזה 

שכרי. זה והיה

קודש הברית בתיקון  תלויה משיחנו ביאת

הגנוזמובא אור  הכהןבספר  ליב יהודה רבי  הרב מורנו הצדיק (מהרב 

לברכה) צדיק לשונו:זכר וזה  ביסוד, תלוי התיקון עיקר
ועיכובסז לתקנו  הששי  באלף משיחנו ביאת  כן  גם  תלה ובו ,

פרשת סד) מקאמארנע הקדוש מהגאון הברכה  היכל בספר
א ')מקץ עמוד רל "ז  לשונו:(דף בברית וזה פגם איזה  כשיש

יודקודש ויו על סוד משונים והרהורים מינות מחשבות בא אז
יתברך  מהה' לפום חד כל בעלה, בשערים נודע באמת  כי  ,

דברית , רזא שיעור וסוד בלביה, נעשה דמשער בריתו וכשפוגם
חלילה  לשונו.מין כאן עד ,

סוטהסה) במסכת ב ')ואיתא עמוד ד' איש,(דף אשת על הבא כל
ינקה לא גיהנם; של לדינה תצודנו היא תורה למד אפילו

גיהנם. של מדינה 

מציעא  בבא במסכת  ב ')ואיתא עמוד נ"ח לגיהנם ,(דף היורדים כל
מג ' חוץ  איש,עולים אשת  על ברבים,הבא  חבירו פני והמלבין ,

לחבירו. שם והמכנה 

תתקס"ד)ובילקוט  בגיהנם(משלי נופלים אינם והרשעים כתב:
הבא  לעולם ישראל  את מציל הקב "ה  אבל הערלה, בשביל אלא

המילה. בזכות  מגיהנם

יומאסו) במסכת  א ')ואיתא עמוד פ"ז  הרבים(דף את המזכה כל  ,
ותלמידיו  בגיהנם הוא יהא שלא  כדי  ידו  על בא חטא אין
לעשות  בידו  מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל  עדן בגן 

בגיהנם. ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא תשובה

נדה סז) במסכת  ב ')ואיתא עמוד  י "ג והמשחקין (דף הגרים ,
שיכלו  עד בא דוד בן ואין המשיח. את  מעכבין בתינוקות

שבגוף א ')נשמות עמוד  ה' דף זרה .(עבודה

אמר קדשו: לשון וזה הנ"ל מאמר מבאר תלפיות ובמדרש
זרע הכותב : על לברכה זכרונם חכמינו שאמרו עצמו הטעם זהו

או  בן זרע מאותו מוליד שאם משום הגאולה, שמעכב לבטלה
זרע  שתשובת ונראה  הגאולה, ומקרב שבגוף נשמות  ממעט בת
גרם שחטאו שכיון לשמה התורה בלימוד להרבות הוא לבטלה
שגרם חטא על תיקון שהיא בתורה יעסוק הגאולה עיכוב
ונמצא  תורתי את עזבם על  כדכתיב תורה ביטול  שהוא החורבן
המעוות  לתקן ידו על יקרבנה לבטלה זרע  עון  על רחוקה שהוא
לשמה בה עוסק ובהיות התורה ביטול  על הבית שנחרב

יקרבנה.

בזמן ושאל הגאולה מרחיק לבטלה זרע שעון  כיון אחד, לי 

ספר שלחן ישראל כהלכתה 576  .576
ספר המשפט בישראל כהלכתה 577  .577

ספר ממון ישראל כהלכתה 578  .578
ספר שמירת טובה 579  .579
ספר הצלת נפשות 580  .580

ספר מדריך לכשרות מספר 1 581  .581
ספר מדריך לכשרות מספר 2 582  .582
ספר מדריך לכשרות מספר 3 583  .583
ספר מדריך לכשרות מספר 4 584  .584
ספר מדריך לכשרות מספר 5 585  .585
ספר מדריך לכשרות מספר 6 586  .586
ספר מדריך לכשרות מספר 7 587  .587
ספר מדריך לכשרות מספר 8 588  .588
ספר מדריך לכשרות מספר 9 589   .589
ספר מדריך לכשרות מספר 10 590  .590
ספר מדריך לכשרות מספר 11 591  .591
ספר מדריך לכשרות מספר 12 592  .592
ספר מדריך לכשרות מספר 13 593  .593
ספר מדריך לכשרות מספר 14 594  .594
ספר מדריך לכשרות מספר 15 595  .595
ספר מדריך לכשרות מספר 16 596  .596
ספר מדריך לכשרות מספר 17 597  .597
ספר מדריך לכשרות מספר 18 598  .598
ספר מדריך לכשרות מספר 19 599  .599
ספר מדריך לכשרות מספר 20 600  .600

ספר בית עקד ספרים מהאדמו"ר 
מהאלמין שליט"א

ספר על הזוהר הקדוש חלק א' 1-1000 
ענף ז 601-700

ספר מדריך לכשרות מספר 21 601  .601
ספר מדריך לכשרות מספר 22 602  .602
ספר מדריך לכשרות מספר 23 603  .603
ספר מדריך לכשרות מספר 24 604  .604
ספר מדריך לכשרות מספר 25 605  .605
ספר מדריך לכשרות מספר 26 606  .606
ספר מדריך לכשרות מספר 27 607  .607
ספר מדריך לכשרות מספר 28 608  .608
ספר מדריך לכשרות מספר 29 609  .609
ספר מדריך לכשרות מספר 30 610  .610
ספר מדריך לכשרות מספר 31 611  .611
ספר מדריך לכשרות מספר 32 612  .612
ספר מדריך לכשרות מספר 33 613  .613
ספר מדריך לכשרות מספר 34 614  .614
ספר מדריך לכשרות מספר 35 615  .615
ספר מדריך לכשרות מספר 33 616  .616



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ציצית כהלכתו דיניו ומנהגיו
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לרבנים תורה  כ'דין לה |תביעה

וּ מּט ה הגּ בעה ראׁש  על נ צּ ב אנכי  מחר בּ עמלק הלּ חם ¥©¨§¦©Ÿ¦¦¨©Ÿ¨¨¨¥¨£©¥¨¦¥§וצא
מ ׁש ה לוֹ  אמר כּ אׁש ר יהוֹ ׁש ע ויּ ע שׂ  בּ ידי . לה לּ חםהאהים ¨¡¦§¨¦©©©§ª©©£¤¨©¤§¦¨¥

הגּ בעה. ראׁש  על וּ  וחוּ ר  אהרן וּ מׁש ה כּ א בּ עמלק ירים והיה ׁש ר ©£¨¥¤©£Ÿ§¨Ÿ©¦§¨
וכא מ  י שׂ ראל  וגבר  יד וֹ  מ ׁש ה  וידי עמלק. וגבר יד וֹ  יניח ׁש ה ׁש ר 

ו יּ  תחּת יו  ויּ שׂ ימוּ  אבן  ויּ קחוּ  ּת מכ וּ כּ בדים וח וּ ר  ואהרן עליה ׁש ב  
ה  בּ א עד אמוּ נה ידיו  ויהי אחד וּ מ זּ ה אחד  מזּ ה ׁש ".מ בידיו  

צדּ יקים: ג' ׁש ם ונלחמוּ מ והיוּ  ׁש התּפ לּ ל וּ  וחוּ ר , ואהרן  ׁש ה §¨¨©¦¦
את  לבּט ל  כּ די צדּ יקים ג' צרי היּ וֹ ם גּ ם  ּכ רוּ חנית מלחמה

סוֹ פר], החת "ם [נכד  אחד  עוֹ ד רק וּ מצאוּ  וח ּפ שׂ וּ  ואהגּ זרה, §
בּ יד וֹ . עלתה א ולכן הלי ׁש י. ה צּ דּ יק  ¨§¨§¨¥¨§¦¦§©¦©©¨§¦נמצא

היה  ההמת ל החיט ת  היה קה תְְְִֵֶֶַַַָָָָָבא
ההמדה  מחנה  ֲֵַַַַַָָָָאחר 

בּ דּפ י  היטב, ּמ תבּ וֹ נן למי בּ י וֹ תר , מבהילים ¥©§¥¥¥§¦¤¦§¥§¦¦§©¦¨§©§והדּ ברים
הוֹ אה, מלחמת בּ עת עּמ ינוּ  ׁש עבר  ׁש בּ אוֹ תם ההיסטוֹ ריה ©¦§§¨¤¨©©¥§¥¦§¤¤©¨

כּ  הא הבּ המוֹ ת  את ׁש הוֹ בילוּ  את הר כּ ב וֹ ת להאכיל ׁש רים, 
את  בּ הם ה וֹ בילוּ  - ׁש נים עשׂ ר וֹ ת כּ עבוֹ ר ּפ גּ וּ לים , ישׂ ראל כּ לל

הה  למחנה  י שׂ ראל , בּ ני 'אוֹ אחינוּ  וּ בא וֹ תוֹ ׁש מדה ׁש וויץ ', 
ה  ׁש היה מחנה הּמ קוֹ ם  ּכ אחר  היה ה בּ המוֹ ת ׁש ל  ׁש חיטוֹ ת 

כּ יּת וּ ב ו ׁש מדה הה  היה ההׁש מדה רכב וֹ ת ׁש על  וכיּ ד וּ ע §©¨©¤©§©©©§¨¨¨¨¦
ׁש נים, מאוֹ תם  הכּ ּת וּ ב היה וזה בּ המוֹ ת', ר וֹ אים'הוֹ בת (ואנוּ  ©§¥§¤¨¨©¦¥¨¨¦§¨¦

מדּ ה מּמ ׁש  ה"י .מדּ ה)כּ נגדכּ אן  ¨©¨¦¨§¤¤¦¨


ושלום .ו. חס מéליה  י łראל עם את  להðיל ה áדõלה àמלחמ ôם ה ñדŁõים  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָה âðיקים

õלæלב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ראה Łõ דñה ט õב Łם  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהàעל 
הק' הרב õלחבר זי"ע  טõב Łם àעל יłראל  רàי  äנàור äרנõמ Łõדñה הâðיק éŁתב  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָמכ ôב 
מהבעש"ט מכôבים  àכëה éתב üé  נסôר" הâðיק גילו ["àן זי "ע מטלוסט מרâכי ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמ'

אליו ] ֵָזי "ע 
קעב] [âף Ł דñה לאõר(יג )àאáרת יצא  "הôמים " àספר [נדïס :[183 [נו' ס' מכôב , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

:õנõŁל וזה  רביעית] ח õברת  תרצ "ו Łנת äëôז Łלחד י "ב  àְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹוארŁא

א ïŁõיצין , טי"ת  ת "ק ראה  ג' ליõם אõר  ְְִִב"ה,
מטלוסט מרâכי מ ' הק' הרב ְְֲִֵַַַָָלחברי

Łמõ)למע"ש  הנים(למען וט õבים הñה êה, על טõבים לא  âברים  אני רõאה éי לבõא  ôכף ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ýô א ñôח לפה ôבõא ôŁכף חזק àטחõני  ליראיו", ה' "וסõד סõד, ונמ ôיק האחד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמן 
נאמנה. àאהבה דו"ש ýחבר לי . הם  נחäצים éי  נ"ע  הק' äרנõë מ ýל הçד äעים ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהéתבים 

כאן . עד מטלוסט. טוב שם  בעל  ְִֵָי łראל
ממקום בגלות נדדו זי "ע  זושא ורבי אלימלך ר' רבי  הקדושים  שהאחים  ידוע וכן 
לא מ "ם  הסמ "ך ושם אושביץ, זו לאושפצין  שהגיעו עד ישראל  את לתקן למקום 
אחרא הסטרא של  האחיזה גדולה כמה עד מכאן רואים  חזרה. וחזרו לעבור , נתנם
טוב, שם הבעל  מרן  כדוגמת  הקדושים  הצדיקים  שגדולי  עד אסורות, מאכלות בעון
בידם עלתה לא זי "ע  מצאנז חיים והדברי  אדלער  נתן  ורבי זושא, ורבי אלימלך רבי 
של הנורא האבידה וכל  רח"ל הגזירה נגזרה התיקון ובלי הנורא הקילקול את לתקן 
יתומים רח"ל כמה בזמנינו רואים  ועוד זה, בגלל  קרתה יהודים מיליון מששה יותר
אסורות. מאכלות של  הנורא  החטא בגלל זה וכל  ומשונות, נוראות וגזירות ואלמנות
ומאכלות  כשרות עניני  על  ספרים  400 לעשות ידינו על  שזיכה יתברך להשם  ותודה
כנודע . דקליפה עשו מחנה 400 כנגד שהם  ודם , חלב ניקור שחיטה על  אסורות,
הנ"ל ,"שק" ענין את לתקן  כדי  "שק ", לבש הצדיק  דמרדכי דהא לפרש ואפשר 

בראשית באריכות [ראה 400 חכמה].גימטריה

כהלכתו ב'ציצית יאפרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הקב"ה של לבושו  לובשים ישראל
רבה ט. א )במדרש ח לובשי (שמות אי וד בשר  מל וז"ל :

לישראל  ונתנו וכו'. הקב"ה , של לבושו לובשי וישראל לבושו,
ע"כ. וכו '.

שלום סוכת  פריסת  והסתר מקיף אור
אי . בשפת תרמ "א )מתאיתא שיש(בלק וכיו כבוד ענני סוכות :

האומות  נגד פרי ע ' מקריבי לכ בנ "י על והגנה  שלו פריסת
יוכל  שלא לבנ "י  המקי ואור ההסתר ע"י אדרבה  כי להודיע
 וכ .העול לכל  בנ"י  מאירי אז  להסתכל  האומות של רע עי
כדדרשו בנ"י  של  הציצית בכנפי אלפי יחזיקו לעתיד איתא
ולמה כו'. יהודי איש  בכנ כו' שבע יחזיקו ע"פ בשבת  חז"ל
והסתר  מקי אור  בחי' בטלית היא זו שמצוה ע"י בציצית דוקא
לאומות  ג הארה  קצת  להמשי יכולי עי"ז שלו סוכת פריסת
יפה המשכ כמה האומות יודעי היו אלו במד' אמרו וכ כנ"ל .

ע"כ. ע"ש. כו' לה

ציצית היינו תפארתך בגדי
אמתיא . ציו (תולדות)ובאמרי עוז לבשי עורי עורי כתיב :

ערל  עוד ב יבוא יוסי לא  כי וגו' תפארת בגדי לבשי
כדאיתא תפילי היינו עוז וגו ', מעפר התנערי וטמא 
כתיב  ציצית, היינו  תפארת ובגדי עוז  נקראי שהתפילי
ג"כ לה שיהיה  שרצו המי לנו  לאמר וגו' גרר רועי ויריבו
 אנשי עשרה  יחזיקו אשר כתיב  לבא ולעתיד  לזה  שייכות 
נלכה לאמר יהודי איש  בכנ והחזיקו הגוי לשונות מכל
על  דקאי  בגמרא ואיתא עמכ אלקי שמענו כי עמכ
איתא ישראל, לבני משמשי יהיו שהגוי ציצית מצות 
 תפילי ומניחי גרורי גרי  באי לבא שלעתיד ע"ז בגמרא
וכל  וכו' ומגוג  גוג מלחמת שרואי  כיו בבגדיה ציצית וכו'
וגו', מוסרותימו את  ננתקה שנאמר והול מצותו מנתק אחד 
וגרירה גרירה שיש גרורי גרי נקרא זה  לה שיש החלק
שהאמת  יתברר לעתיד גרר, לרועי רמז גרורי גרי דגרירה,
שיי שמי מלכות עול קבלת  וכל בישראל רק הוא
נסתמו  כ ואחר בארות חפר ע"ה  אבינו אברה לישראל,
אחד  כל  כי הנקודה  ולמצוא שוב לחפור יצחק  והוצר
ודעת  בינה חכמה   ה אבות הג' מיוחדת, דר לו יש מהאבות
ה '  ונח דכתיב והיינו  להתבונ  שצרי לתמיד נשאר וזה 

ע"כ. תמיד .



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
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קט
קבלתי הספר היקר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה", התבוננתי בו. והנה 
הוא מדריך את כל ישראל גדולים וקטנים בדרך הנכונה על מבועי התורה 
וההלכה כד"ת וכשרות כל הוגה בו לו' יחכם, פוקח עינים עוורות.ולפעלא 
טבא אמרינה "איישר" ישר חילי' לאורייתא, ויוסיף לזכות את הרבים כהנה 
וכהנה, "יברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה" המאשר והמברך בכל לב ונפש 

לעמילי תורה.
בכבוד רב, וביקרא דאורייתא, הרב יהודה שטרית רב העיר עפולה

בשינה ושקע השולחן על  ראשו את הרכין והוא  האורח על תרדמה
"דע לו: ואומר לידו עומד אביו את יודל ר' ראה  בחלומו הנה  עמוקה.
התגלגלה עיניך  לנגד טבע אשר  ובכלב  זה בדג מגולגל אני כי  בני, לך
בדמעות בני , אתה ימי. כל אותי רדף אשר המלשין של נשמתו
לבך שים בני, עתה  אותו. תקנת טבע, כיצד בראותך  שהזלת הרחמים

זה". דג את  אתה אוכל כיצד

הצדיק:ימים  לו אמר טוב, שם הבעל אצל יודל  ר' כשהיה מכן לאחר
נביא"... גלגול אתה יודל טוב )"ר' שם הבעל  (שבחי

בנים.ש בתקופתו חשוך  שהיה  עשיר  יהודי בצפת  גר  הקדוש  האר"י ל
ובתחנונים בתפילה  הרבו ואשתו שהעשיר לאחר לימים,
זכר . בן להם ונולד זכו קיימא, של  בזרע אותם יזכה כי העולם  לבורא
מילה לברית הזמינו הקודש, האר"י  אל העשיר בא גדולה בשמחה
בעל של לבקשתו  נעתר ואף ההזמנה את  האר"י קבל  בסנדקאות, וכבדו

הברית. לאחר  תערך אשר המצוה בסעודת להשתתף השמחה,

ביוםבעוד הגדול, היום לקראת בהכנות עסוקים הגביר  של הבית  בני
וחבל בביתו העשיר  של  שכנו  ישב שנולד, לתינוק המילה ברית
לבעל שונא היה  גדול, עשיר השכן, זו. שמחה  להפר כיצד תחבולות
אליו ושנאתו בו נתקנא בשמחה שרוי שונאו כי ראה  וכאשר הברית 
מחשבות, לאחר בליבו. אמר לאבל". זו שמחה להפוך  "עלי  גברה.
אל התגנב בחשאי המצוה. בסעודת  המשתתפים את להרעיל  החליט
הדגים. נתבשלו  בה אשר הגדולה בקערה מות סם  והכניס שכנו, בית 

לב. וטוב שמח לביתו שב  והוא  הנפשע במעשה ראהו לא  איש

בביתביום העיר נכבדי התאספו  התינוק , של  להולדתו השמיני
בשעה הגיעו כולם להשתתף  הוזמנו רבים עניים גם  העשיר,


