
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

זוהר הפסוקים
לפרשיות התורה

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
 הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת ר' יעקב

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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דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | יא אלול | פרשת כי תצא
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

רבינו  את מחפשים המחנו"ט  אנשי 

המחנו"ט מאנשי בריונים  כמה לשם  והגיעו  היום לבחאכילי מ(ר"תויהי

השייגעץ ריפות )וטבילותנ  הוא מי ושאלו  לישיבה, נכנסו הם (הבחור,

של הפושע ) מאנשיו הבחורים  אחד אז יצא  בדיוק הספר , את שהדפיס
רוצים  אתם  ומה מחפשים, אתם מי את  אותם  ושאל כך ??רבינו ועל  ?

הספר את  שהדפיסו הפושעים  את  מחפשים  הם כי זה !!השיבו  ועל !
כל  להם  ואין ריק, מרתף  רק שם  ושיש מכלום , יודע  אינו  הוא כי השיב

הספר. את  הדפיס  מי  מושג
מ  שלחו  הבריונים והזהירואותם הישיבה  של לכתובת באנגלית  כתב

הספר. את  להפיץ מיד  ושיפסיק  אותו, כשיתפסו  המחבר את יהרגו שהם 
רבינו הדפיס  קראקע בעיר שאירע הסיפור כשבהם הספרים את 
בסך  בולים כשעליהם אותם  ושלח ספרים , 5000 הראשונה במהדורה 
ספרים  5000 של שניה  מהדורה הדפיס  מכן לאחר ספר , לכל סנט  10 של

ספר. לכל סנט 10 של בסך בולים כשעליהם  שלח אותן וגם  נוספים 
בגודל  יפות תמונות  בצירוף הספר את רבינו  הדפיס השלישית בפעם
ולהדפיס  לתרגם  צורך שיש רבינו  סבר זה  במקרה אחד , כל  6"-9" של
עם  עמודים 110 עם ספר להו "ל הצליח ורבינו  באנגלית, גם הספר את
לאחר לכשרות", "אינציקלופדיה  הספר  אליהם  כשמצורף וצבע תמונות
יותר לציצית  האינציקלופדיה  עם  ביחד  שוב הספר את הדפיסו מכן
הספר עם  יחד זאת  הדפיסו  רב לא זמן  ולפני ספרים, מ -1000

ספרים . כ-5000 האנגלית בשפת  לשבת" "אינציקלופדיה 
של  עיניהם את  פתח זה בו, שקראו אלו כל אצל  חן נשא ב"ה הספר
שהם  למרות  וזאת באמת, קורא  מה  להאמין  החלו  אז שרק רבים  אנשים 
את  אז שהאכילו ודם  חלב  וטריפות  הנבילות מאכילת סתומים כך  כל

הברית . בארצות כאן  הצבור

כד  פרק 
לפסח תרופות

לעבוד  אז החלו תשל"ד, בשנת הכשרות  וועד את  ייסד  כשרבינו
לכשרות" ה"מדריך שעשה כפי בדיוק  לפסח, כשרות תרופות  אלו  ולברר

ישראל . בארץ
שבירר אחד  ביניהם בידו, שסייעו מרקחת בתי בעלי כמה  לו היו 
החברות  לכל במכתבים פנה גם זו לעזרה  ובנוסף המעבדות , עם
לדעת  בכדי הייצור, תהליך  את לוודע  וביקש התרופות  את המייצרות

אסור. ומה  מותר  מה

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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50יובל שנים של פעילות המערכה

קובץ ספרי ניקור חלק ל  .1882
קובץ ספרי ניקור חלק לא  .1883
קובץ ספרי ניקור חלק לב  .1884
קובץ ספרי ניקור חלק לג  .1885

שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות שבת  .1886
שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות תפילין  .1887

שולחן ערוך יורה דעה לשלשים יום הלכות כיבוד אב ואם  .1888
שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות ציצית  .1889
שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות מגילה  .1890
שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות סוכה  .1891
שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות לולב  .1892

שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות ראש השנה  .1893
שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות יום כיפור  .1894

שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות תענית  .1895
שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות פסח  .1896

שולחן ערוך אורח חיים לשלשים יום הלכות פורים  .1897
ספירת  הלכות  יום  לשלשים  חיים  אורח  ערוך  שולחן   .1898

העומר

שולחן ערוך יורה דעה לשלשים יום הלכות נידה  .1899
ד' חלקי שולחן ערוך מחולק לשלשים יום  .1900

  פרשת „ברים â זו‰ר ‰פסוקים
  
 

לב

ָהְלָכה ִעם ָנֳעִמי, ָאז ָאְמָרה  ְך  (רות א)ַאֲחֵרי ׁשֶ ַעּמֵ
יֵמי  ְבֵני ַעּמֹון ּבִ י ֵואלַֹהִיְך ֱאלַֹהי. ַנֲעָמה ָיְצָאה ּבִ ַעּמִ

  ָדִוד. 

ָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ָהיוּ    ִיׂשְ

ד ּכָל עָלְמָא ּכְדֵין ׁשָרָאת רּוחַ קּודְׁשָא עַל ּדָוִד. ָאמַר לֵיּה, ּדָוִד, ּכַ 
מָדִידְנָא, וְַאּפִילְנָא עַדְבִין, יִׂשְרָאֵל חֶבֶל נַחֲלָתֹו הֲוֹו, ּדָכִירְנָא מַה 

וַיְמַּדְדֵם ּבַחֶבֶל.  (שמואל ב ח)ּדְעָבְדּו מֹוָאב ּבְחֶבֶל נַחֲלָתֹו. מַה ּכְתִיב, 
א, הַהּוא חֶבֶל ּבְהַהּוא חֶבֶל נַחֲלַת יְיָ. ּכָל אִיּנּון ּדַהֲוֹו מֵהַהּוא זַרְעָ

  ָאחִיד ּבְהּו. 

ִוד,  ִוד, ָאַמר לֹו, ּדָ ְרָתה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל ּדָ ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ
י גֹוָרלֹות,  ְלּתִ ל ָהעֹוָלם ְוִהּפַ י ֶאת ּכָ ַדְדּתִ ּמָ ׁשֶ ּכְ
ָעׂשּו מֹוָאב  ֶ י ַמה ׁשּ ָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ָהיּו, ָזַכְרּתִ ִיׂשְ

תּוב? ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. ַמה ּכָ ֶחֶבל.  (שמואל ב ח) ּבְ ֵדם ּבַ ַוְיַמּדְ
ָהיּו ֵמאֹותֹו  ל אֹוָתם ׁשֶ אֹותֹו ֶחֶבל ַנֲחַלת ה'. ּכָ ּבְ

ֶהם.    ֶזַרע, אֹותֹו ֶחֶבל ָאַחז ּבָ

מְלֹא הַחֶבֶל. מַהּו מְלֹא הַחֶבֶל. אֶּלָא הַהּוא ּדִכְּתִיב,  (שמואל ב ח)ּכְתִיב 
דֹו. וַהֲוָה ָאמַר, ּדָא הּוא לְַאחֲיָיא, מְלֹא כָל הָָארֶץ ּכְבֹו (ישעיה ו) (ס''א ביה)

וְדָא הּוא לְקָטְלָא. וְהַהּוא חֶבֶל ָאחִיד ּבְאִיּנּון ּדְאִתְחָזּון לְקָטְלָא. 
ּבְגִין ּכָךְ ָאחִיד ּבְחֶבֶל, ּופָׁשִיט חֶבֶל, עַל מַה ּדְעַבְדּו ּבְהַהּוא חֶבֶל 

  נַחֲלַת יְיָ. 
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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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בית עקד ארכיון:

ספר העלונים
על כל יסודי הדת

חלק א'

40,990 עלונים
נתחברו על ידי כ"ק אדמו"ר 

מהאלמין שליט"א 
 יוצא לאור עולם על ידי
 מפעל הזוהר העולמי

סניף בת ים 0527-651911



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת רבי יעקב 
וחיה יוטא ע"ה בבית העלמין ירקון שער החסד

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

מצב הכשרות בימינובה
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לרבנים תורה  דין כא |לח תביעה

בגלל הייתה  השואה שכל  מכאן רואים סכינים הרי 
ו פגומים  ביאת, לפני  האחרונה המלחמה  עכשיו זה

של  הסכין את מחדדים האלו הרשעים  והרבנים המשיח ,
ראו  ישראל. ארץ על ח"ו  שיזרקו האטומית הפצצה

!!!הזהרנוכם

כא שימשיך :תביעה למשיח גרם אשר  על  אותו תובע אני 
והאסונות הצרות וכל מלבוא ויתעכב ישראל צער  לסבול
זוהר בתיקוני הקדוש בזוהר שכתוב כמו זה בגלל  שנגרמים

ל': תיקון

משיח של שרוחו הגורמים, אנשים לאותם להם אוי 
שהמה, לעולם, לשוב יוכל  ולא מהעולם, לו וילך יסתלק
משהו  בלי כלומר , ליבשה, התורה את  העושים הם 
המעשי בחלק רק  מצטמצמים כי  ודעת , שכל  של לחלוחית 
הקבלה, בחכמת ולהבין להשתדל  רוצים ואינם התורה. של 
לון  ווי מצוה. וטעמי התורה בסודות ולהשכיל  לידע
אוי - בעלמא  ואבדן והרג וביזה  וחרבא עניותא  דגרמין
וחרב עניות שיהיו  הללו, במעשיהם גורמים שהם להם,

וביזה בעולם.והריגותוחמס והשמדות

ידי  על אלא  נגאלי ישראל   ואי נגלה, המשיח  אי
לאלהי עז תנו בסוד  , ותפלותיה התחתוני מעשה 

הגלגולים שער - האריז"ל בכתבי טו:)איתא :(הקדמה

ממקום להכרת לה אפשר  אי הקדושה שהנשמה לפי ...
ממנו  ידח לבלתי מחשבות חשב יתברך הבורא כי הקדושה,
קדושתו  וממקום  קדושה, נשמה של קטן נצוץ אפילו נדח,
שבתוך  הנשמות אותם אל  מזון וממשיך משפיע , יתברך 
ולכן  הקליפות, גם  נותנים השפע ומאותו ההם, הקליפות
אחר וטורח הרודף כאחד האדם, את להחטיא רודפים

ירעב : כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו ולא  מזונותיו ,

הקליפות, בין  שכינה גלתה המקדש , בית נחרב כאשר והנה
לצאת  ויכולת כח בהם אין  ביניהם, שגלו שהנשמות לפי
אשר יתברך, שכינתו כן  ועל  בחטאם. שנפגמו  כיון  מתוכם ,
כדי ביניהם נכנסת אוכלה, אש  אלהיך ה' כי נאמר עליה
אותם  ומבררת בתוכם, אשר  נשמות נצוצות אותם ללקט

הקדושה  למקום אותם בעולםומעלה ומורידם ומחדשם, ,


שהלומד הסוד תורת שזה מפיגו, תורה של  יינה לפרש  עוד [אפשר מפיגו, יין  קשה 
לברוך  המן ארור  בין ידע  ואז, דקדושה], ועזות ואומץ  שמים  יראת מקבל זוה"ק
הוא ובאמת כהמן  הנראה ויש המן , ארור הוא  ובאמת כמרדכי  הנראה שיש מרדכי ,

האמת, את ויאמר איש  מפני ירא לא היין  ידי ועל  מרדכי, .(מח "ב )ברוך

כ‡  ‡ו‰ל רוז‰

ָרָמה ירמיהנביא כתוב ב : ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה קֹול ּבְ
ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמ  ָמע ְנִהי ּבְ ֶניָה ֵמֲאָנה ִנׁשְ ה ַעל ּבָ ַבּכָ

י ֵאיֶנּנוּ  ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ רֹום  ה': )ד"יא "לירמיה ( ְלִהּנָ ִמּמָ
ַאג ַעל ָנֵוהוּ  אֹג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ָאג ּוִמּמְ  ִיׁשְ

ְקָרא  .)ה ל'"כ שם( ּיֹום ַההּוא קְצָב  ם"ה' אלקיַוּיִ ֹות ּבַ
ד ּולְ  קִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ ה  .)כב יב שם( ָקְרָחה ְוַלֲחגֹר ׂשָ ַעל ֵאּלֶ

ה ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָד  י ְמַנֵחם ֲאִני בֹוִכּיָ ּנִ י ָרַחק ִמּמֶ ִים ּכִ ה ּמַ
י ָגַבר אֹוֵיב י ָהיּו ָבַני ׁשֹוֵמִמים ּכִ יב ַנְפׁשִ  :)ז"איכה א' ט( ֵמׁשִ

שזכתה לבנות  רחל אמנו צועקתת כזאת ע"ה, על צדיק -
מי יתן לנו צדיקות כאלו  צדיקות כאלו, ובוכה וצועקת

  להגן על הדור.

אין אומרים בפני המת אלא דבריו של  (ברכות ג')אמרו ז"ל 
ת. הכוונה בזה, שרואים מה המת היה חפץ ולאיזה דבר מ

השתדל בחייו, את זה אומרים בפני המת, כי אז יעשו 
ידעם כי זאת ם הללו רושם גדול על המקשיבים. בהדברי

יפרד מהם לנצח, הקדישה כוחותיה תהאישה אשר בקרוב 
  לדברים האלו, ממילא ישתדלו יותר לקיימם.

רצונו של אדם זהו  ברכות פ"א)(אמרו חכמינו ז"ל בירושלמי 
כבודו. ועתה שנתאספנו לחלק לה כבוד האחרון, עליכם 
לעשות רצונה, כדי שנזכה לתחיית המתים בקרוב ושתשוב 

  להיות עמנו.



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?
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קלה
כבוד הרה"ג הרב גראס שליט"א אחדשה"ט קבלתי ב' ספרים אכילת מצות 

בישראל ואפיית המצות השלם.
ואני שולח לו את ספרי שו"ת רבבים אפרים ח"ב כי נמכר ח"א ונא לאשר 
לי  לשלוח  אבקשו  וכן  לו.  ואשלח  שניה  מהדורה  אדפיס  ובקרוב  לכשיקבל 
לכשיוציא לאור ספרו אכילת מצות בישראל חלק ב' ז' חלקים, בבקשה לכתוב 

לכשיקבל הספר ולכתוב הערות.
ובזה הנני דו"ש הטוב וישלח לי מה שמדפיס ועד כה יש לי הכל מה שהדפיס 

ידידו הדוש"ט הטוב.
אפרים גרינבלאט

הזיווג מזווג הנביא אליהו

אחדביום אדם וירא  בשדה , לטייל מתניה שאול הלך השלישי
שאול חשב בספר . קורא היה  וגם  בקר  צמד עם בשדה חורש
חכם, תלמיד וגם ונאמן ישר הוא זה איש 'בודאי בליבו: מתניה

הנביא. אליהו  היה הזה החורש האיש בו '. להדבק רצה כן על

הנביא:וירץ  אליהו השיבו רבי". עליך "שלום לו: ויאמר  הבחור  אליו
או העבודה "מה  מתניה: שאול וישאלוהו השלום" "עליך 
אני  שנאכל בכדי  חורש  אני "בני, לו: אמר בה " עמל שאתה האומנות
ובהמות האביונים ואת העניים את להאכיל וגם ביתי, ובני ואשתי

השמים". ועוף הארץ  וחית השדה

בעיני,אמר  היא וישרה כזאת אומנות מבקש אני "גם מתניה: שאול לו
הוא ברוך הקדוש עלי יגזור מקום באיזה  עדיין אדע ולא
בית וגם לברכה, זכרונו אבי, אותי לימד חכמה וגם תורה כי להתיישב ,
אשה לי  שיזמין  מה', ומבוקשי אני  בחור עדיין אבל  עבורי, הניח והון
שלא חייך, "בני , הנביא : אליהו אמר  חן". ויעלת ה' יראת משכלת,
היא חנה. ושמה אחת לנערה  כמו חן, ויעלת  ה' יראת אשה נמצאת
אותך אוליך  תרצה אם לך . היא ושמורה צור מדינת במזרח נמצאת
לאמי  ואשקה אלך  מקודם  "אבל  הבחור: ויאמר קצר". בזמן שמה
לנסוע אני שצריך  אמי  "דעי לאמו: ויאמר וילך  "לך!" לו: ויאמר הזקנה".
אל כן על חדשה, סחורה ולקנות שקניתי  הסחורה  למכור ימים לכמה

בשדה. הנביא אליהו אל  מתניה שאול  וישב לי". תדאגי

לקחומאותו רב, זמן מהלך היה  זו חנה של  מגוריה מקום עד מקום
לעיר, מחוץ  בדרך  העמידו  קצרה. בשעה  שמה ויוליכהו  אליהו

'ה יראי נדברו לזאז 

ìŁאמר äŁôבה, ע łõין üé üõôמä àהן, (יŁעיהääמôŁעàד  ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

äבאנט ) Łעה ã תõאà õà נ õססה ה' רäח צר éנהר יבא "éי  :ְְְִַַָָָָָָָָֹ
õáאל" ע "כ.לצ õçן ְִֵ

'איראן', – ïרס üמל את ה àñ"ה  äלנ העמיד  äאנ ä רינõ דàäְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
.äתינõêלכ ורõצה  õ זרע וŁם õמŁ "המן"יëח  õמŁä]יטüé ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ

[üé àאירנית õ מŁ וגם – õâנכ Łהäא לבד éן אמר  על  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

כלשונו  העולם " של ההרים פסגות בכל "לשלוט הוא  שיעודה האסלאמית
למעטים שכונתו  להניח יש – היהודים  את  ואילו מטהרן השליט של
אחר. למקום  לשלוח  יש - המתוכננת האירנית  האפוקליפסה את שישרדו
את מבחינתו  מקוריות . הצעות  של שפע יש האירני לנשיא  בדיוק? לאן
נכון  לארה"ב. ואולי לקנדה לאוסטריה , לגרמניה, לשלוח אפשר היהודים 
את לשלוח  היא המזוקן הפרסי של העדכנית הצעתו  שעבר לשבוע

ל...אלסקה. דוקא  היהודים 
יומא יח . אגדות  בחידושי מהרש "א  ע "א )ועיין אנכי(פ"ו כי הפסוק  על

כהמן  מלך הקב"ה שיעמיד ידי על  בתשובה יחזרו שכולם וגו ', בעלתי
עיי"ש. למוטב, ומחזירן

הואיט. שליט"א , דהן שמעון הרב כבוד של וארא , פרשת המוקלט בשיעור
הדבר שאר בין בגימטריהאמר עולה ששמו אירן, נשיא  את  כשהזכיר ים,

של הרשע .כשמו המן העתיקה, מפרס העמלקי הצורר 
הרב כבוד הגיע חשבון איזה לפי להבין קצת  לי קשה שהיה היא  האמת 
הנכון. החישוב את שהבנתי שייתכן לי נראה בס "ד אבל הזו, לגימטריה

של איראןשמו הואנשיא אותו  מכירים  שאנחנו  כפי אחמדינג 'אד ., מחמוד
שלו ... השם בדיוק לא  שזה  מסתבר אבל

בפרסית : כך נכתב  איראן נשיא של האותהשם ,
הנשיא של שמו בהגיית  הבלבול את שגורמת  האות  היא  באדום המסומנת 
בית באלף שנים מאות מזה משתמשת אמנם הפרסית השפה הפרסי.
הגיית בערבית . מהגייתם שונה  בפרסית  האותיות  של ההגייה אך הערבי,
ה"א. האות כהגיית  הפרסים  ידי על נעשית  הערבי, בית באלף  "ח " האות

ח'א  האות  הגיית  בערבית)רק כמו נהגית -הערבית רפויה כ ' שרוצה(כמו מי
באינציקלופדיה. לבדוק יוכל הפרסית  הפונטית להגייה נוספים פרטים 

האות כמואגב, כ -ז', נהגית והיא הערבי, לא "ב פרסית תוספת  היא
" בתור האיראני הנשיא  של שמו  את  הוגים הפרסים לכן מהמודבצרפתית .

נז'אד ".אהמדי
שהאירנים כפי האירני, הנשיא  של הפרטי ששמו לראות  אפשר כעת
נכתב שהוא  מכפי שונה כשנולד, לו קראו שהוריו כפי אותו, הוגים

בתקשורת.
ה"מה" את  תשאירו "מהמוד", הוא האירני הנשיא של הפרטי שמו כן אם

:כלומר 05 ותקבלו השניה ה-מ ' את תוסיפו ו '+ד'=י ', והנהנ'ההתחלתיים, ,
ש" בדיוקמהמודמצאתם הוא  ...המן"

של השני השם לגבי מישהו, של חידוש חודשים מספר לפני קראתי אגב,
" האירני: "אהמדי הגמד השם למעשה  נז'אד". נצראהמדי הוא משמעותו "


