
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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גליון מס'
106

ובעיר פראג כל זמן שהיה הנודע ביהודה בחיים לא היה יכול הס"מ להיות 
שם, רק בדוחק בבחינת אורח ועכשיו מולך שם, ותחלת הקלקול יצא על 
ידי חזן וקאה"ר וכו' - ועל בתי כנסיות אלו כתב שם כל תפלתם בהם 
ַהֵשם אשר  ֵשם  כי  יותר  וגרוע  הכבוד,  בבית  כמו אשר מתפלל  תועבה 
מזכירין ָשם, ועוד זאת היה לי לפלא, כי בבית מו"ח היה כלב מונח תחת 
שלחנו תמיד ובשום אופן לא היה כח לגרשו מן הבית, וכל הכאות בו לא 
הועילו, וכאשר ראה הוא כן אמר לי למה אינו מתקן את הכלב הזה, וכי 
לא ידע מנהו כי זה היה רב לוע"ז ממקום פלוני ושהיה סמוך לו, אשר 
קללו בקללות נמרצות, ונתגלגל בכלב הזה, והיא בסוד ויקרא ל"ה נובח 
בשמו, כי ל"ה ראשי תיבות לשון הנכרים, )וכזה כ' בילקוט ראובני גם בר"ת לשון הרע(. 
וחשבתי שאינו כדאי להזכיר זה למו"ח, אך בא היום וכו', ספרתי דברים 
הנ"ל למו"ח אשר אמר לי האיש הנעלמי הנ"ל, והשיב לי אני לא אדע 
איזה תיקון לעשות לו, והגדתי זה להנ"ל, ואמר לי זה תיקונו אשר יעשה 
לו והגדתיו למו"ח ועשה כן, ומן אותה השעה נעלם הכלב ולא בא עוד 
והיה לפלא, וגם בעיני יפלא, והאיש הנ"ל ברגלו בא וברגלו הלך בבוקר 
אור אסרו חג אחר תפלת שחרית, והיה ברצוננו שיסע על מסילת הברזל 
כנהוג ולשלם בעדו ולא רצה לקבל שום ממון לעזר וכתב, כי אם לקיים 
את פקודתו אשר קבל מן הראשים שלהם, להיות פסח אצלנו לבד, ושוב 
לשוב לדרכו אשר פנה על דרך קאשויא, ומשם דרך פולין ורוסיא לפנות, 
והלכתי אני עם בני הישיבה שלי שהיה לי לערך ע' תלמידים אז, ללוותו 

לדרכו, עד כי נעלם. ע"כ.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי |  פרשת שמות | יז טבת

1

המשך בעלון הבא

ף ַהּיֹוִמי ּדַ
ר יֹוָחִאי ְזָיָע"ָא ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָנא ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ֵמַהּתַ

ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש - ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבֹו 
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
יֹומֹו ָבר יֹום ּבְ ַנת ָהֲאִריַז"ל ְלִלּמּוד ּדְ ַתּקָ ּכְ

ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹר" "ַוּיַ
א ן עֹוָלם ַהּבָ ה ִלְהיֹות ּבֶ ְזּכֶ ְלַבד ּתִ ַדּקֹות ְספּורֹות ּבִ ּבְ
ַרֲחִמים יַח ּבְ ׁשִ ִלימּוד זֹוַהר ָחק ַהּיֹוִמי ָנִביא ֶאת ַהּמָ ּבְ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ בעיה"ק ֵבּ

ַנת תש"ע לפ"ק ּמּוז ְשׁ ּתַ

ית ֵראׁשִ ֵסֶדר ּבְ

ף ַהּיֹוִמי ּדַ
ְמנּוָקד

ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש

ית ֵראׁשִ ּבְ

א
לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ

ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ
ר  ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ

ַגָוון,  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבַ ּכְ
י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהַחָמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי,  הצה"ק  ַרּבִ עכל"ק )הצה"ק ַרּבִ
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"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 

נחל לכיש 24/8, בית שמש
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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
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הדברים :מסקנת 

גורמיםשהתקנות לעשות שרוצים  החדשות
נבלות חששות בתוספת בדיעבד דין  להשחיטה 

ממש. וטרפות

והחששות  השחיטה חוק
חברתהמכוון: של ההצעות על מבוסס הזה החוק 

התקנות בכל "שהמכוון כותבים והם חיים, בעלי צער 
בלי  ישחטו שלא היינו הדתית, השחיטה לביטול הוא
ע"י  אלא אחת בפעם אפשר  אי  זה שדבר אלא הימום,
כן  ועל לזה", להגיע אפשר  יהי' החדשות התקנות
פרטי  כל  את מחוקקת לא עדיין שהממשלה אע"פ
להשחיטה להפריע  והוא ברור  המכוון הרי ההצעות,
לפי  האפשריות  כל שינצלו לחוש יש  כן ועל הכשרה,
חיים בעלי הגנת חברת אלה. להפרעות  לגרום החוק

המיניסטריון. של ממשלית ועדה היא

החוקים :

והמפקחא) מוכרח, בלתי צער לבהמה לגרום אסור 
צער נקרא מה הקובע  הבעלים הוא הממשלה של 

מיותר.

מאבד ב ) המפקח דעת לפי  החוק על שעובר מי
ומאסר. לקנסות נוסף  העבודה רשיון

במהירות,ג) "לחתוך  החוק לפי השחיטה מהות 
ורידי  ארבעה את הפסק  בלי  חריף, סכין בתנועות

הדם".

הסכין.ד ) חריפות על אחראי  המפקח

עד ה) השחיטה אחרי הבהמה  לטלטל אסור 
שניות 30 להמתין  ולפחות שמתה, בודאי שיתברר

.(סעקונדען)

עמידתו) בצורת בפען רק  לשחוט מחוייבים
בטוח יהי ' שהמפקח כזה להיות צריך והפען הבהמה,
היזק  כל לה יגרום ולא נוחה  בצורה תרגיש  שהבהמה

צער. או

ראוי ז) שהוא המפקח להסכמת צריך  שוחט כל
להחוקים. בהתאם לשחוט  ומתאים

המשך בעלון הבא
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נ‚.ול˜ורעי עו
‰‡פי˜ורס נ.˘. –‰יו ל‡ ˙‰י'  1007

has this man harassed you? 1008
מווע„ ‰עירוב  –ל‰˙וו„ע ול‰‚לו˙ 

„ב‡ר‡ פ‡ר˜.

1009

מ‰ נ˘˙נ‰? 1010

ַ‡כטונ‚ ַ‡כטונ‚ –כַ‡ּפט'ס ‡י‰ם  1011

ם.‰מ‡ר‚ני –‰יכונו למוˆ‡י ˘ב˙  1012

˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ֈ ‰כו‡בים  –˙ור‰ 
ו‰מוחים בכל ‰˙ו˜ף על חילול 

˙ור˙ינו ‰˜„ו˘‰ וחכמי‰ ז"ל.

1013

נ‚„ נ.˘. –יי„י˘ע מַ‡מעס!  1014

נ.˘. ‰מבו‡ר. 1015

‡י˘ ˆער ו‡ויב ‰מן ‰רע ‰ז‰. –נ.˘.  1016

˙ יור‰ „רכו.‰‡מ –‰ב‰ר˙ „ברים  1017

 –‰ר˘ע ‰‡פי˜ורס ‰מין  –מו„ע‰ 
נ.˘.

1018

נמרו„ וחבריו. –מו„ע‰  1019

‡יז ַ‡נ„ער‰ַ‡לבן  –ַ‡ ‰ַ‡לבער ‡מ˙ 
מָ‡ל ˘˜ר!

1020

בלעם בן בעור נ.˘. –בן ˙רח?  1021

נ.˘. –‡˘ריך  1022

מח‡‰ נמרˆ‰ נ‚„ מחריבי ˜ר˙‡. 1023

לז‰ירו˙ ממו„עו˙  –˜ול ˜ור‡ 
˘˙„לנים בח˙ימו˙ רבנים.

1024

לכבו„ ‰ני ליˆים בריוני  –מכ˙ב 
ר˘יעי חברי כ˙ ˘‡ינם מו„ים 

בעירוב.

1025

ע˘"˜  –מכ˙ב ‚לוי לווע„ ‰עירוב 
לס„ר "וי‚˘ו ל˘בור".

1026

 –וויזניı בורו פ‡ר˜  –ˆ„י˜ ˜‰ל ˆמח 
‰ב‰ר˙ „ברים.

1027

„חזי˙י לר'ֈ נ.˘. –כל חמיר‡  1028

˙˘וב‰. –חמ„˙ ˘‡ול  1029

מכ˙ב מ‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ י˘עי‰ו טובי‰  1030

 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ָ ה ש  ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

 ֵסֶפר
 אֹורֹות ַהֻזַֹהר

ֻב  "ֵסֶפר  .א ׁשֻוַבת ָהַרׁשְּ  "י"ֻתְּ
ָלאֹות ַהֻזַֹהר"ֵסֶפר  .ב פְּ  "נ 
ֻלֹות ַהֻזַֹהר"ֵסֶפר  .ג ה   "ֻתְּ
ֻב  "ֵסֶפר  .ד ת ָהַרׁשְּ ֺאֻלַ  "י"ֻגְּ
יַצ "ֵסֶפר  .ה ח  מְּ ֻב  ֻב   ""ית ָהַרׁשְּ
ֲעלֹות ַהֻזַֹהר"ֵסֶפר  .ו פְּ  "מ 
ֻב  "ֵסֶפר  .ז  ""יאֹור ָהַרׁשְּ
ָהֵעֶרב ַרב"ֵסֶפר  .ח  "ַהֻזַֹהר וְּ
ֻב  "ֵסֶפר  .ט ַרׁשְּ כֻוָתא ֻדְּ  "י"זְּ
ָיאֹות ַהֻזַֹהר"ֵסֶפר  .י ר  יַמטְּ  "ג 

ים"ֵסֶפר  .יא ֻקֻונ  ַער ַהֻת   "ׁשַ
ָרה"ֵסֶפר  .יב מְּ ז  יָרה וְּ ר יֹוַחאי - ׁש   "ֻבַ

ַהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז ֹ
ֶמש  תובב"א ֶ ית ש   בעיה"ק ב ֵ

ל  ַנת תש"ע לפ"קֱאלו  ְ  ש 
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

לשמוע זמן הי' ולא ומצה, בשר בלא וכיוצא ופירות
על  ממנו דרשתי וביו"ט בחוה "מ כ "א ממנו, ולדרוש 
בטעם  ובא משולח הוא כי וא"ל תורתם, ומהות מהותם
ראש ג"כ הוא אביו כאשר הראשים, מצות ע"פ  כמוס
תחת ב"י אלפים צ"ו לערך במספר הם וביניהם הב "ד,
שרי  חמישים שרי עשרה שרי עם הזה וסדר דגלם,
בי  וכל המעשרות, מקיימין והם אלפים שרי מאות
היושב ת"ח מנהל פרנסת להחזיק  ביכלתם עשרה
ומועדים  בשבתות עמהם ומלמד ועבודה עה"ת
הוא  הנשיאים ראש  יכלתם, לפי לתו ' עתים בקביעות
נעשה הוא ע"פ  הדור מנהיג והוא רוה"ק ובעל מקובל
את לשפוט לבד ולא  אלקים ביראת  מושל צדיק כ"ד,
בינה יודעי יששכר בני אצל שכ' כמו כ"א עדתם

הגולה, בכל ישראל יעשו  מה בשםלעתים ספר ואצלו
ישראלהאבי"ב  בני  אחינו .)בגולה(ר "ת 

הגדול: זצ"ל הסוד מנו"ח  עם בסוד שדיבר מה והנה
כי  כותב אני ממנו וראיתי  שמעתי אשר ורק  אדע, לא
ביו"ט בד"ת עמו דברתי הזה האיש והנה  שנאתי, שקר

הקליר , ר"א של הפייט בלימוד רק רצה  דרש והוא ובו
סובל , מוחי ל"ה אשר  עמקות עם וכו' האמת ע"ד
דורינו, של הנשמות  לי  גילה ועד"ז הגלגולים , בשרשי
בגלגול באו המה בלע"ז לועזים  מן הראשונים כי ואמר 
חצונים עם נכשלו כאשר ימ "ש , ש"ץ כת  של דור מן

לחיצונים . ובאו

ממקצת האבי "בואעתיק לדעתמספר  מהנוגע 
מפ "ב סופר  ר'משה ותלמידו אדלר נתן  ר' וז"ל: בדורנו 
השוחטים  לפסול רצה רנ "א בנסתר, מקובלים
שוחטים  על ששורה  הס"א  חותם ולהכניע דפפד"מ,

כלפסולים  השיג ואלמלא וגו' תחי' חרבך על  בסוד
רודפים עליו העמיד הס "ם אך משיח , בא רצונו 

מפ"פ  לברוח  והוצרך טימסניץ קצבים משולם ר' ועל
חשמל  כעין  עינו כ' הנוב "י ועל  שרף נשמת כ' מפ "ב 
חותמו עם היא נחתם כ' פיהם מעהרן מדינת ועל 
שם  לעבור נפש  בעל  כל עצמו  וישמור ר"ל, ס"מ  של

בפני שעומד דבר  לך .התשובה)(ואין

הס"מ יכול ל"ה בחיים הנוב"י שהי' כ "ז פראג ובעיר
שם, מולך ועכשיו אורח בבחי' בדוחק רק שם, להיות

בתי ותחלת ועל  וכו' וקאה"ר חזן  ע"י  יצא הקלקול
אשר  כמו תועבה בהם תפלתם כל  שם כ ' אלו  כנסיות
מזכירין  אשר שם  כי  יותר וגרוע הכבוד, בבית מתפלל
כלב היה מו"ח  בבית כי לפלא, לי הי' זאת ועוד שם,
מן  לגרשו כח  ל"ה אופן ובשום תמיד שלחנו תחת  מונח 
כן  הוא ראה  וכאשר הועילו, לא בו הכאות וכל הבית,
ידע לא וכי הזה, הכלב את מתקן  אינו למה לי אמר
לו, סמוך ושהי' פלוני  ממקום לוע "ז רב הי' זה  כי מנהו 
והיא  הזה, בכלב ונתגלגל נמרצות, בקללות קללו אשר

       
        

       
         
        
        

     

     
       
    

     

      
       
      

   

       
        
        
        
        

 

       
          
        
       
        

 

       
         
         
      
       
       
        

    

       
       
      
      



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

להשתמש  או  לביתו  להכניס  העיז  לא  חרדי  יהודי   .35
בתוצרתו של קל דעת

36. כשרוצה לאכול מהכשירו יספיק לו התירוץ הלא יש 
על זה הכשר?

ְּ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

שנת תש"ם
 משה פיינשטיין

 ר"מ תפארת ירושלים בנוא יארק

בע"ה
הנה ראיתי כמה מהספרים שנתחברו ע"י ידידי הרב הגאון מוהר"ר שלום 
יודא גראס שליט"א הרב דק"ק האלמין מברוקלין, ביניהם הספרים אכילת 
מצות בישראל ז׳ חלקים, אפיית המצות השלם ג"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק, 
אהלי ישראל, דבר משה, מזוזת שלום, מנחת יהודה, קדושת ישראל, נפש 
בהם,  לעיין  תורה  לבני  שראויה  וצורה  באופן  נכתבו  וכולם  ועוד,  ישעי׳ 
שהגאון המחבר שליט"א אסף וביאר בחריפות ובקיאות נפלאה, ההלכות 
והשקפות ששייכים לכמה ענינים שהעולם ר"ל, נכשלים בהם, ואף שלא 
וממילא לא שייך  לעיין קצת בספרים,  הזמן, אלא  לי מחמת טרדת  שייך 
לכתוב הסכמה לגבי החלטת הדינים, מ"מ כבר אתחזק גברא, שיש לסמוך 
על הגאון המחבר שליט"א, שחיבר ספריו לכבוד השם ותורתו, וממילא אני 
מקוה, שכל שומרי התורה יעזרו להגאון המחבר שליט"א, שבאמת מצוה 

גדולה לחזקו ולתומכו בכל האפשרות.
 וע"ז באתי על החתום לכבוד התורה ולומדיה,
 ביום י"ח לחודש סיון תש"מ 
נאום משה פיינשטיין

והגאולה התשובה
התשובה הוא  המשיח לביאת שיזכו  העבודה עיקר

התשובה.
לתשובה הצרות אותם מביאים  ישראל  על הבאות הרבות

ישראל של  הראשונה  בגלותם כבר שהתגלה  דבר 
במצב סוף, לים בדרכם  אחריהם  רדפו כשהמצרים במצרים
נשאו  מוצא ללא אותם הקיפו והים  כשהמצרים זה קשה
שאומר כפי בתשובה וחזרו שמים  כלפי  למעלה עיניהם

להלן. הפסוק

בשלחבספר פרשת ט')שמות י"ד מ(פרק äפâרç ו צרים : ְְְִִִַַ
רכב ס äס  éל  הçם  על  חנים אõתם  ä יגfiçו ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחריהם 

צפן. àעל לפני החירת ïי על õ וחיל äפר Łיו ïְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹֹרעה

ה' על  רמז – אותיות 5 כל – "התשובה" הקריב ופרעה
תורה חומשי

י äוłçא בהקרי הäפרע(י) עיני łבני את מצרים הראל והìה ם  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ה'. אל יłראל  בני  äצעקçו מאד äיראçו אחריהם  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹנסע

אותיות 26 כל  בני  שובו – אותיות  52 כל התשובה 
הרחמים  ושם  למקום , בנים בן, רמז

כ "ט:בספר פרק אלהינä(כח )דברים  לה' ְֱִֵַַָֹֹה ìס ôרת 
éל את לעõłת עõלם עד äלבנינä äלנ ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹוהìגלת

הåאת. הõôרה  âְִֵַַָֹברי 

ל'. פרק דברים  ספר

והñללה (א ) הàרכה האêה הâברים éל  ýעלי äיבא כי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוהיה 
אŁר ה õáים àכל  ýלבב אל  והŁבת  ý לפני נתôי  ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאŁר

ëŁה. ýאלקי ה' ý יחâֱֲִִֶָָה

ה õçם (ב ) ýä מצ אנכי אŁר éכל õ בקל ôמעŁו ý אלקי ה' עד ôבŁְְְְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹו
.ýŁנפ äבכל  ýלבב àכל  ý בניä ְְְְְֶֶַַָָָָָא ôה

מ éלוŁב(ג ) ý צàוק וŁב  ýורחמ ý תä בŁ את ýאלקי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָ
ëŁה. ýאלקי ה' ýהפיצ אŁר ְֱֱֲִִֶֶַָָָהעëים 

אלקיý(ד) ה' ýצàיק מ ם ה מים  àקצה  ýחâנ יהיה ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאם
.ýחñי äִִֶָָמם

בני  שבו

ויר ãôŁ(ה) ýאבתי äŁיר אŁר הארץ אל ýאלקי ה ' ý ְְֱֱֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹוהביא
.ýמאבתי ýàוהר ý ְְְְְֲִִֵֵֶֹוהיטב

ה '(ו) את לאהבה ýזרע לבב ואת ý לבב את  ýאלקי ה ' äְְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָָמל 
.ýיç ח למען  ýŁ נפ äבכל ýלבב àכל ýְְְְְְְֱֶֶַַַַָָָאלקי

ועל(ז) ý איבי על  האêה  האלõת éל את ý אלקי ה ' ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונתן
.ýä רדפ אŁר ýנאיłְְֲֶֶָ


