
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

מכתבים למערכת
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שיש ספיקא  ספק אצל  שאפילו הזה הנורא  מהעוון  זהירות  מיני בכל זהיר ולהיות 
שם עיין העבודה ושורש  יסוד  הקדוש ספר לשון  כאן עד  הזה במשקה או באוכל

באריכות . עוד

מחשבת בו ונכנסת  נפשו מטמא   אסורות  מאכלות  האוכל  כל
וכפירה  (רמב")מינות

לעשותא. עת  בספרו מביא  קאלאמייער  ר"ה מאכלותהגה"ק  מערכת צב שאלה (ח"א 

מאוד אסורות ) חמור אסורות המאכלות של  עלהעבירה  שעוברים מזה חוץ ,
לעצמו  גורם גם  הוא  רשע, נקרא  והוא במלקות , וחייבים כזית, בכל תעשה לא 

כי גדול, ואסון גדולה לו רעה  נותן נקי שאינו האוכל  כי באיסור, מפוטם גופו
מסתאבת. נשמתו זו ובדרך  והאנרגיא, הכח את

היהדות,ועבירה מצוות את לקיים לו קשה כך אחר וממילא עבירה, וזהגוררת
יתברך השם  את ולאהוב ליראה  האמיתית הדרך  את  ממנו מונע 

ובתמים, באמת אסורות .ולעבדו במאכלות מזלזלים הם זאת ובכל

אחריםישנם  וישנם  הכשרות , כללי פי על כלל מתנהל אינו ביתם שכל  חלקים 
מאוד  קלה היא  העבירה אך הכשרות, כללי כל פי על מנוהל הבית  שאצלם
הבא  מכל ואוכלים לעצמם מקילים הם ברכבת  או באניה נוסעים וכשהם  בעיניהם,

מתטמטם. לבם  וממילא ליד,

להם,כשהם ישמע יתברך השם אז יתברך להשם יצעקו והם צרה לעת  יגיעו
נפשם את  מפטמים  כשהם נפשם , את  ומשקצים  המטמאים אלו ואותם

יתברך השם אומר עליהם וטריפות נבילות  אינכםבאכילת אתם  אתם עמי  לא
לי יותר.שייכים  שם  ועיין עכ"ל

כותב ב . הקדוש חיים ז')הדברי סימן ח"א כמו (יו"ד חמורה כך כל עבירה עוד אין 
גדולות שקהילות שגרם מה וזה הלב , לטמטום גורם שזה כשר , שאינו אוכל
אסורות, מאכלות אכלו כי זאת  כל ליצלן, רחמנא והשתמדו האמת מדרך ירדו
דרך  את  עזבו קצרה תקופה ותוך לראש טובים  לא רעיונות להם עלו זה ידי ועל

א')השם  סימן  תשובה בדרכי מובא .(ע"ש 

כותב ג . "ומלתם",הרמב"ם המתחיל דיבור עקב  אפרים מחנה דגל הקדוש  בספר מובא שזה (כפי

שם) עיין הקדוש הבעש "ט בשם שמעתי המתחיל דיבור סוף  יתרו פרשת  פענח שאינו ובצפנת  שזה
חלילה  כך ידי על מגיע והוא  לטומאה  נמשך שלו השכל אסורות ממאכלות נזהר 
עצמו  על מביא והוא הדור, מחכמי מוסר מקבל  אינו והוא ליצלן, רחמנא  לכפירה

עכל"ק. אסונות 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

יצא  שלא הדבר  נכו שמכשיר  ממה הנאה המקבל רב כ)
ג' שיהיו שוחטי ב' עמו מצר ואפילו  הרב  מפי הוראה

מהני  ו')לא סי ' יור"ד  ארי ' ש .(שו"ת 

הרבני על מתלונ ח "י סי' יור "ד צינ מהרא"ל בחי' כא)
שאלה. מהוראת  שכר   שנוטלי

העורות לקנות להשוחט  חשש כל אי דמדינא אע"ג כב)
ובעל  הדבר  מכוער  מ "מ הוא , ששוחט מבהמות  מהקצבי

מזה להתרחק ראוי בשפ"דנפש וכעי"ז סק "י קו"א  ח "י הגר"ז (ש "ע

לא') .ס"ק 

קמא  טוטו"ד ובשו"ת ט "ו , יור "ד ח"ב ד "ח  בשו"ת וע"ע
צדק  שערי בשו"ת וע"ע בע "ז. שהחמירו  פ"ט וסו "ס ל"ב
י"ז. סי' הט "ז אחי  הלוי  מהר"י  ושו"ת יג', סי' יור"ד 
סי ' תליתא. טוטו "ד  ובשו"ת פ"ה. סי' ח "ג תנינא ובשו"מ
בדבש צפיחית  ושו"ת  סק"י, יקותיאל  ותורת ומ"ט . כ"ה
כלל  הריאה טריפות  דיני ומנחהז "ב מ "ב, דע"ת  מ "ב. סי'
יור"ד יהודא ארי' גור  סק"ג, ועשרו ב', סעי'  קומ ל"ט 
ו'. סי ' יור "ד וכת "ס א, סי' בהשמטות תנינא טוטו"ד ס"ז,
פרי קונ' בכס בנחפה ל"ו. סעי ' א' סי' הד "ט ועיקרי 

סק"ה. דע"ק מפרי.

ביבנה. כאילא  ומומחה ויר "ש  חסיד  גדול חכ אפי' כג)
שיסתע רק מכשרות יותר שכר   תיכ נוטל אינו ואפילו
בכ"ז ברור  השכר  אי ואפי ' ,הימי לאחר אפילו יותר לי'

מש"סאסור  מהרש "א  וגליו סקט "ו. ותב"ש  כ "א, סעי ' ח "י סי ' (שמ "ח 

כ "ט) .בכורות

הש של אחיו או שאביו  נודע א שותכד ) הוא ו"ב
רואי א מ"מ  לאסור. אי דמדינא א בבהמות
בדבר ליזהר יש אחריו ומרנני אותו  חושדי שהע

מ"ב ) ס"ק  .(דע"ת

השו"ב  אביו שלח על וסמו קצב נעשה השו"ב ב כה)
דקי "ל  דאורייתא איסור  בה יש השו"ב, על  מרנני ומשו "ז
בזה וה"נ אותו שיחשדו לדבר  א"ע להכניס מה"ת אסור 
שיניה בי אצבע  נות שלחנו  על בנו  שמחזיק דאחר
ירצה וא לאסור , ויש בגוי' שותפות לו דיש  עליו לרנ
ועי"ז ומשלחנו  אביו  מבית יפרד  טבח  להיות דוקא  הב

בדבר  נוגע אי כי  ו')יתפרס יור"ד  שע"ז  .(שו"ת

החזקנו  "ואנחנו  וז"ל: י"א סי ' יור "ד כת"ס בשו"ת כו)
לקנות אפי' נפש על  לאסור  חמור  באיסור  פעמי הדבר 
בעצמ יקחו לא בשר  ואפי' ,המטבחיי בבית בדמי
שמי מלאכת  שהוא  למלאכת רק פנוי  לב שיהא כדי 

עכ"ל. "המטבחיי בבית  היות כ "ז

עליו  הצדיק יוסף  כן על הידוע, בהחטא פוגם שאינו ידי  על 
יסוד שהוא יסוד נקרא  הזה מחטא עצמו ששמר  השלום

הקדושהידהעולם  ולתורתנו להעולם קיום יש  שבזה 

הזוהר:[ ונראהפירוש להתברך, נראו  הברית ששומר מי כל 
רבות.] לברכות  הוא

ברית  להאי לאתערא גרים איהו  ברית  לההוא דנטיר מאן כל
ותתאין  עילאין ואתברכון ועיין לאחריה  ע"ב. ג' דף שמות פרשת (זוהר 

ע"א) כ "ו דף וארא .פרשת

הזוהר:[ להעירפירוש גורם הוא הברית זו את ששומר מי  כל
ותחתונים.] עליונים ומתברכין למקומו, הברית זו 

א ')ואיתא כ"ה רבה הקדוש (ויקרא שיתף  העבירה מן שברחו הם ג'
כאן. עד ופלטי , ויעל יוסף עמהם שמו הוא זכרונו ברוך  רש"י  (ועיין

ה') כ"ו, במדבר .לברכה 

קודש :יד) הברית שומר  שהוא  האדם על עומד לשון העולם וזה 
הקדוש ע"א)הזוהר נ"ו דף קודשא (בראשית ברא כד חזי , תא

מנלן  עלמא, עליה וקיימא ברית האי עבד עלמא הוא בריך
עליה. קיימא דעלמא ברית  דא שית, ברא בראשי"ת דכתיב

הזוהר:[ העולם,פירוש  הוא ברוך  הקדוש ברא כאשר  ראה, בוא 
שכתוב לנו מנין העולם . עליה ועמד הברית זאת עשה

שית  ברא  עליה.בראשי"ת עומד שהעולם ברית זה ,

האריות  מגוב ניצול הברית שמירת ידי על
ישראל מגדולי אחד שהיה תנחום, רבי על מעשה מצאנו 
כולנו  ונהיה בא לו: ואמר המלך אותו קרא פעם ברומי ,
אבל טובה, עצה דווקא זו  תנחום רבי לו אמר אחד. עם
לעמים, ישראל בין מבדיל הזה והברית ברית, בעלי אנחנו 
המלך  לו אמר  אלינו . ולהתקרב  להמול יכולים  אתם אבל 
את  המנצח אומר החוק  זאת  כל עם אבל  בדבריך, צדקת 

יצא ותיכף מיתה , חייב והשליכוהו המלך למות, דינו פסק 
לצד  האריות  ברחו  האריות שראוהו מכיון האריות. לגוב 
והאריות  חי תנחום שרבי למלך הודיע המקום ושומר אחד,
את  לראות  כדאי למשנהו המלך  אמר כלל, בו נוגעים לא
המלך  אמר שריו. שני עם המלך  ובא הזה, הגדול הפלא
שונא  מהשרים אחד בא כזה? דבר להיות  יכול  איך לשרים
שעכשיו  להיות  יכול פלא, לא שזה  למלך  ואמר  ישראל 
כדאי המלך  אמר  אותו. יאכלו  הם ובלילה שבעות, החיות
האריות, לבור השר אותו את שישליכו המלך  פקד לנסות ,
האריות  קפצו הבור  לאויר להגיע הספיק לא  עוד הוא והנה 
תנחום רבי  את הוציאו גדול. ה' קידוש  והיה וטרפוהו ,

לו  אמר אותך? הציל  מה המלך אותו  וישאל ברית מהבור,
דמלכא  חותמא עמוק סוד הוא  כי  בימי, פגמתי שלא  קודש 
של  יחידה' חיה נשמה  רוח 'נפש לשמירת חותם בתוך חותם

הבא . ובעולם הזה  בעולם האדם

השכל מוסר לקחת נוכל הנ"ל  בשמירת מהסיפור תלוי שהעיקר
של במצחו ונוצץ מאיר  מתוקן, הברית שאות  זמן  כל הברית,
ממילא  ה', ברוכי זרע הם כי יכירום רואיהם כל כי עד האדם,
תקלה לשום זכות אין האריות  ובגוב האש במטחוי יהיו אפילו
הפסוק  על  בראשית בפרשת הספר בפנים [ועיין בהם, לפגוע

לו" אשר בכל בזה)"המושל  שכתבנו מה ב' פסוק כ"ב פרק שרה  אבל(חיי  ,[



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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 ]ברידב"ז בפנים כתב בזה"ל: "וידעו דורות הבאים מה שהיה 
הרבנים  בין  ורעים  טובים  שמצא  הרידב"ז  בזמן  באמעריקא 
ובין הבעלי הבתים ובכל המפלגות, והרי שהשמיטו תיבת "בין 
זה  איך שכל  התבוננו  בר דעת.  לכל  והסיבה מובנת  רבנים" 

שייך גם היום[. 

י
דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא!!!

השטן יושב וכל כת דילי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות! 
כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר - שלוחים נאמנים מהשטן
בעיר שיקאגו נשא הרידב"ז דברים בסוגיא זו, וחלקם מובאים 

בספרו וז"ל:
כי  אלקי'  הושיעני  שיקאגא  בעיר  שדרשתי  מה  ...ונהירנא   
באתי  מעמד  ואין  מצולה  ביון  טבעתי  נפש  עד  מים  באו 
ידוע  שיקאגא  עיר  דהנה  שטפתני,  ושבולת  מים  בעמקי 
שמאכלת בשר לחלק גדול בהמדינה ושם ישב השטן לילית 
והשטן  כשרות  ממאכלי  ההוא  המקום  לשמור  דילי'  כת  וכל 
בארצות  כן  נהוג  עוד  היום  ]גם  באמונה,  מלאכתו  עושה 
לכל  יחידי  כמעט  הטבחים  ראש  הוא  אחד  שקצב  הברית, 
רחבי ארצות הברית, וכל תהליך השחיטה מתנהל במקומות 
מקום  באותו  ושם  היהודים,  ישוב  ממקום  הרבה  רחוקים 
יושב השטן וכת דילי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות, 

תולעים  הרבה בהם  החורף  לכל בכבישה אותו  שמעמידין
ושלש  פעמים בפ "ע  ועלה  עלה  כל ובודקין  השנים  ברוב 
נסינו  זה ואת החורף . לימות ומעמידין  אותן חותכין  ואח "כ
אותם  יחתכו לא אם הבדוקים  העלים  שאותם  וראינו
אם  כנהוג בכלי במלח  בכבישה להעמידם  היום  באותו 
תולעים  עוד בהם  יתהוו  למחר עד העלים  את יניחו
שמונחים  המקום על גם  לעלה מעלה ופורשים  ורוחשים 

עכ"ל. בביתי  נהגתי  וכן  מחדש לברור והחיוב  שם
הירקות  מדינות דבכל  ההלכה  דכן  להדיא כתב  הנה
ושלש  פעמים בדיקה וצריכין  מתולעים  ובחזקת מתולעים
או  בשלו  לא  שאם לפסוק הוסיף ואדרבה ועלה, עלה כל
צריכים  אחר  ליום  והניחו  הבדיקה לאחר  הירקות מלחו 
דנסמוך  נימא  ולא ועלה עלה כל מחדש שנית  בדיקה
זה  חדש דבר כי ובאמת המצוי , מיעוט  הוי לא  עוד דודאי 
הטבע  הוא  שכן הירקות  את מהמייצרים  אחד עם  דברתי 
ליום  אותו נחזיק  אם התולעים  כל את  נברר היום שאפי'
של  ביצים  מיני  שיש או תולעים, בו וירכשו יחזרו יומים או
העולם  לאויר יצאו יום  ולאחר יצאו  לא שעדיין תולעים 

מיד. הירקות בשלו לא  אם שנית  למצא  אפשר  ולכן 
כל  ס"ח פ "ד סי ' יו"ד וברמ"א  במחבר  בש"ע  מבואר  וכן
לאחר  לבשל  הבא  הלכך וכו ' להתליע  שדרכן  פירות מיני
צוננים  מים לתוך יתנם שהתליעו פירות  חודש י "ב
בקדרת  יתנם  כך ואחר  למעלה יעלו  והמנוקבים  המתולעים 
ולא  הג"ה מיד, ימות תולעת בו נשאר שאם  רותחים  מים 
דהוי  כולם לבדוק  צריך אלא הרוב  בדק  אם  בהם מהני 
אין  שמצוי  וכל  שם כ "ח  ס"ק  הש"ך וכתב  דשכיח , מיעוט 
ל"ט  בר"ס הריאה לבדיקת ודומה הרוב בדיקת על סומכין
הרוב  בדיקת על  המקצת סומכין  ואין  המצוי מיעוט שהוא 

פמ"ג. ועיין  עכ "ל  שם  הרשב"א  וכ"כ
שהתליעו  פירות שכתב  להדיא  המחבר דברי מטין וכן
יעלו  והמנוקבים המתולעים צוננים  מים  לתוך  יתנם
נשאר  שאם רותחים מים  בקדרת יתנם כך ואחר  למעלה,
כך  אחר להניח  ליה  למה  ולכאורה מיד, ימות  תולעת בו
וצפו  צוננים במים  הניחם  שכבר כיון  רותחים  מים בקדרת
ממיעוט  יצא כבר א"כ והמנוקבים  המתולעים  למעלה
ותולעת  תולעת  נשאר שאם  אלא  חש לא  שהרי  המצוי
לה  למיחש לן ולמה תולעים כתב  ולא  אחת  תולעת משמע
בתולעים  ונתחזק  מצוי  הי' דמתחלה דכיון פשוט  אלא כלל 
המצוי  ובירר הוציא למעלה וצפו  צוננים במים  כשנתנן אף
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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.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

ְּ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

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת

4

סג
הנני מאשר בזה כי קבלתי את הספר ששלחתם לי שחיטה ואכילת 

בשר כהלכתה.

בכבוד ובתודה
ג. וולקוביץ

סד
לנכון קבלתי מכב' הספר החשוב שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

בברכה שתזכו לזכות את הרבים ולהרבות כ"ש.
בתודה
שמואל צבי

הבטחתו מקיים הוא הנה  כי לאשה אמר  הזמן כשהגיע מסוים. זמן
אמר  במקום, שנכח הרב הקהל לפני לצאת מתבייש שהוא ומכיון ויוצא 

מיד. והבריאה שיצא ברגע  הרגישה האשה היה . וכך בהחבא שיצא

בעלאת  שהיה וידעתי בחייו , עוד הכרתי הזה הרוח היה שבו האיש
עוון  על תשובה ממני ושאל אלי בא אחת פעם גמור. תשובה
בעניני  הכתובים הספרים מחייבים סגופים אלו לדעת רצה הוא  אחד,
עשה בשגגה כי  עליו  ירחם הרחמן שאב  לו אמרתי ואני עוונות  תקוני

כן . לעשות  לו גרם ידיעתו קוצר ורק  שעשה  מה 

עלמעשה וגזרתי אליהם באתי ואחות . באח שנכנסו רוחות בשני
שהה חדשים  עשר  אחד הוא. מי לי  שיאמר בחרם מהם אחד
סובל. הוא מה מפני  ידע  ולא ממנו מאוד שסבל האיש בגוף  הרוח
הוא כי  וספר נמוך בקול  לדבר החל אחדות פעמים שהשבעתיו לאחר 
הכרתיו שכן בו, נזכרתי שמו את שמעתי  כאשר העופות. מוכר  פלוני
כי  השיב נענש  מה על לשאלתי רעים. מעשים ובעל כעסן כאיש בחיו
המית לכן הבריות לרחמי יזדקק שמא ופחד גדולים בחובות שרוי  היה

המוות. סם באוכלו עצמו 

ענה"האם  ראיתיו" "לא שאלתיו. מותך?" לפני המות מלאך את  ראית
דחפוני  ומיד הגוף מן הנפש כשיצאה מאוד סבלתי רק  לי
הרוחות כל נדחפים למה ירושלים". של בצדה אשר  גיהנם  של  לפתחה
משאר  גדול  הפתח ששם  "משום ענה: והוא שאלתיו דוקא?" זה  לפתח
ולא לקראתי רשעים  יצאו גיהנם של בפתחו וכשעמדתי הגיהנם, פתחי
ענה: והוא שאלתיו, שם?" רשעים  הרבה ראית "האם להכנס". לי הניחו
אפשר  שאי ועבה גדול חושך שם היה כי  רואה אני  מה ידעתי "לא

הגדולות...  החברות  באחת  שנעשתה  בביקורת 
להשכרת ציוד לאירועים נתגלה שלא היה משגיח בתפקיד 
בזמן הוצאת הכלים. לא הייתה כל השגחה בזמן החזרת 
נעשה  שלא  השגחה  כל  הייתה  לא  המלוכלכים,  הכלים 
בכלים שימוש בשבת. יתרה מזו, לאותה חברה יש חברת-

אחות שאין לה תעודת כשרות וזאת במוצהר ומכוון כדי 
לא-כשר.  מזון  לאכול  רוצים  שמראש  למי  שרות  לספק 
בחברה  לחתונה  כלים  ששכר  מי  אצל  מקרית  בבדיקה 
האחת, התגלה כי כלי האוכל "מטיילים" בין שתי החברות 
זו הכשרה וזו שאינה כשרה. נתגלה כי אדם ששכר תנור 
עשה  שבו  טרף,  תנור  בעצם  קיבל  "הכשרה",  מהחברה 
שימוש עם מזון כשר. רק על מעט חברות להשכרת ציוד 
החברות  בעלי  כלל  בדרך  אם  גם  פיקוח.  יש  לאירועים 
הללו מחזיקים גם חברה נוספת המספקת ציוד לאירועים 
להיות במקורו  היה  יכול  – האוכל  לא-כשרים, התוצאה 

כשר אולם כלי האוכל - לא. 
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זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.

ִ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

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

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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