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  ד"בס

  וועד הכשרות - 107  #בולעטין
  ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

  והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור
  ה"נ תשלולאחודש 

  ק"ט לפ"שנת תשנ רביעיתהוצאה 

  "!!!איש מפני תגורו לא"מ מחזיקים שעדיין הדור גדולי של דעתם
 תעשיית את לתקן והעסקנים הרבנים דורשים,  שרהב  תעשיית  אודות  המרעישות  להודעות  בקשר
 רק  נוהג  הוא  שניקור  אומרים  שיש  כמו  לא,  ההלכה  כדרישת  לנקר  הוא  העיקרי  הדבר.  הבשר
  .מנהגים רק זה וכיום, הבית בזמן
 אפשר'  שיהי  כך,  העיר  אל  שיתחבר  סגור  במעגל  טלוויזיה  מערך  להקים  הרבנים  דורשים  גם

  .השוחטים ידיעת בלי השחיטה את ולבדוק לראות
 של  הבקורת  תחת  עומד  הוא  כן  אם  אלא,  הבשר  על  להשגחה  ערך  כל  שאין  טוענים  הרבנים
 עם  תואם  זה  ואם,  הבשר  מכירת  על  וגם,  המשחטה  על  תמידי  באופן  שתשגיח"  ֵאיי-ּפי-סי  "חברת
 שאינם  ואלו,  הטרף  הבשר  נמכרו  היכן,  הממשלתיים  ת"דוחו,  העובדים  תשלום,  הממשלה  בדיקת
, הברית  ארצות  רחבי  בכל  המכירות  של  הרשימות  כל  עם  תואם  זה  אם,  כשר  והגלאט.  כשר  טגלא
 מזה  יותר  פעמים  חמש  וכבדים  לשונות  נמכרים  כיצד  למצוא  כדי  הכל.  הבנק  של  הרשימות  וכן

 בשר  של  כמות  יותר  והרבה,  )לשונות'  בד  משמש'  כי'ש  כידוע,  צחות  בדרך  (כשר  גלאט  הנשחט
  .הנשחט מזה
 גלאט  היוצאות  היחידות  הפרות:  לשנים  ייחלק  כשר  גלאט  של  שהבשר  הרבנים  םדורשי  גם

 הגלאט  שאר  את,  )אחוז  5-8  עד  אחוז  ורק  אך  ישנו'  א  גלַאט,  ')'א  גלַאט  'בשם  ייקראו,  לגמרי
  ).אחוז 27 בערך שזה(' ב גלַאט 'בשם ייחתם
 גדולי  רבנים  של  בשמם  מזוייפים  מכתבים  שמפרסמים  משחטה  ישנו,  תיקונים  לעשות  במקום
  .נאמנותם את איבדו לבד הזה הדבר ובגלל בעולם הגדול הפשע שזהו, ישראל

***  

 בא מהיכן. הבשר למצב בקשר" פרסס ואיש'דג "בעיתון מכתב
 במשך זו שאלה שואל אני??? יורק בניו כשר כגלאט הנמכר הבשר

  !!!למענה זכיתי לא ועדיין שנים 45
  .יקר עורך
  .כשר גלאט

 שוחט  בהיותו.  עיני  את  תפס)  באוגוסט  6  (בעיתונכם"  כשר  גלאט"ל  בקשר  סאקס  אלי  של  המכתב
 את  להביע  וברצוני,  בדבר  -  שאלות  כמה  וגם  -  ידיעה  לי  שיש  מרגיש  אני  שנים  כמה  במשך  ובודק
  .בנידון דעתי
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 פסקי  שלפי,  א"הרמ.  טרף  הבשר  סירכה  ישנה  באם,  "הריאה  בדיקת  "דורשת  כשרה  שחיטה
 הסירכא  למעך  דהיינו"  ומישמוש  מיעוך  "מתיר  הוא.  זה  דין  על  חולק,  יםנוהג  אנו  שלו  הלכה

 שלא  אלו).  ג"י,  ט"ל  דעה  יורה  א"רמ  (כשר  הבשר  מתנתקת  הסירכא  ובאם,  בנחת  באצבעות
, הסירכא  בבדיקת  מומחה  איננו  הבודק  שמא  שחוששים  או  א"הרמ  של  ההיתר  לפי  נוהגים

  .מלא בכסף כך על לשלם ומוכנים אסירכ שום בלי" גלאט "תהיינה שהריאות מחמירים
  .ההלכה לגוף כאן עד

  :האישי מנסיוני שאלות מספר ועתה
 הוא  באמת  כשר"  גלאט  "בשר  ולפעמים  נדיר  דבר  הוא,  סירכה  שום  בלי"  גלאט  "כשר  בשר)  1

 בתור  יורק-בניו  הנמכר  הבשר  כל  בא  מהיכן,  כן  אם.  הנשחט  מהבשר  אחוזים  5-ל  0  בין  בערך
  ?"גלאט"
 גדיים,  מכך  כתוצאה".  ומשמוש  מיעוך  "של  ההיתר  מכלל  ועגלים  וטלאים  גדיים  מוציא  א"הרמ)  2

 גלאט  "הוא,  כן  אם,  מה.  א"הרמ  לדעת  אף  טרף  הבשר  הרי  סירכא  בהם  שנמצא  ועגלים  וטלאים
  ?ועגלים וטלאים גדיים אצל" כשר

, כן  אם,  מה.  לצלעות  דבוקים  עופות  של  הריאות,  בעצם.  הריאה  בדיקת  צריכים  אינם  עופות)  3
  .ואווזים עופות אצל" כשר גלאט "הוא
 הגיע  לא  האם.  דעתי  את  שיניח  למענה  זכיתי  ולא  שנים  45  זה  ודומיהן  אלו  שאלות  שואל  אני

  ?המצב את ויתקנו כך על דעתם את יתנו הכשרות על שהממונים הזמן
  בכבוד רב

  הרב יוסף גָאלדבערג
אה  מה  שהרב  המכשיר  רבי  משה ראה  בספר  כדת  של  תורה  ושם  תר:  'תשובה  על  שאלה  א

  רבנים  שמרמים  את  העולם  כל  השנים  וכל  הגלאט 70ק  סאטמאר  הודה  לפני  "טייטלבוים  אבדק
כי  אם  היו ,  וטוען,  )ומפורסם  כבר  בכל  העולם,  וכל  זה  ישנו  על  טעיפס(,  כשר  הוא  שקר  ואינו  גלאט

ד הודאת בעל דין באריכות  ראה עו–!!!  רוצים  ליתן  לאנשים  לאכול  גלאט  אז  לא  היה  מה  ליתן  לאכול
  . ראה עוד בספר קליפת הסירכות חלק א– . הבשרעל בעיות הגלאט כשר ועל הניקור

 לדעת  אף  טרף  הבשרו  סירכא  בהם  שנמצא  ועגלים  וטלאים  גדיים  ועל  כשרות  ה:'תשובה  על  שאלה  ב
   ?ועגלים וטלאים גדיים אצל" כשר גלאט "הוא, כן אם, מה. א"הרמ

אבל  דרך  המכשירים ,  היום  הם  מלא  סירכות  וזה  הרבה  יותר  גרוע  מהבהמותשהעגלים  כ  האמת  הוא
 31  -15ה  במדריך  לכשרות  חלקים  רא,  והסוחרים  לשקר  את  האנשים  שכאילו  אין  כאן  שום  שאלה

  ראה  עוד  ברפואה –  1-12ובספר  אכילת  בשר  הלכה  למעשה  חלקים  .  באריכות  בענינים  אלו
  .ותבין  באריכות על שחיטת העגלים#1 קאנסומער 

כי  הלוואי  היה  כשר ,  על  כשרות  העופות  הם  לא  משקרים  רק  על  הגלאט  כשר:  'תשובה  על  שאלה  ג
ולפני , כי  השחיטות  הם  גדולות  מאוד והשוחטים אין להם הרגשה בכלל לבדיקת את הסכין,  בדעיבד

וכמו  כן ,    שנה  לגלאט  כשר  עופות  וגסות  עם  סכין  פגום40כמה  שנים  נתגלה  ששוחט  אחד  שחט  
ומה  נאמר  על  השחיטות  הגדולות  כמו  אמפיירי  וכדומה  ששוחטים  ביום ,  שנם  הרבה  שוחטים  כאלוי

איך ראה  גאווערמענט  דוקאמענטן  ותראה  ?  ואיך  יכול  להיות  כשר,  אחד  למאות  אלפים  עופות  ביום
ל וכל ספרי "ולא לחינם כתב הזוהר הקדוש והאריז,  הזייפנים  הכי  הגדוליםהמכשירים  הם  שהרבנים  

וכל  זה  גילוי  לנו ,  ע  שלפני  ביאת  המשיח  יהיו  רוב  הרבנים  מן  הערב  רב"שם  טוב  הקדושים  זיבעל  
וכל  מגמתם ,  והם  הגלגולים  מאז,  כדי  שלא  נאמין  להם  ולא  לסמוך  עליהם  כי  הם  עשו  את  העגל  אז

כמו שכתוב בעץ ,  הוא  רק  לאסוף  כסף  וכבוד  ובנינים  גדולים  להגדיל  שמם  הגדול  כמו  בדור  ההפלגה
 ַהָצִעיר  ָאַמר:    וזה  לשונו'א  הקדמה  ההקדמות  שער  ע  על"זי  וויטאל  ר  חיים"מוה  הקדמת  בהקדמתו  חיים
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 ָּתַׁשׁש  ְלּכַֹח  ְׁשלִֹׁשים  ֶּבן  ִּבְהיֹוִתי,  ה"זלה  ווִיַטאל  יֹוֵסף  ָהַרב  ָאִבי  ַלַאדֹוִני  ֶּבן  וִיַטאל  ַחיִים  ְּבַאְלֵפי  ַהַדל,  ֵמִעיר
 ָעְלָתה  לֹא  ְרפּוָאה,  נֹוָׁשְענּו  לֹא  ְוַאַנְחנּו  ַקִיץ  ָּכָלה  ָקִציר  ָעַבר  ִּכי,  ְּתֵמִהים  ּוַמְחְׁשבֹוַתי  ,ִמְׁשּתֹוֵמם  ָיַׁשְבִּתי  ּכִֹחי

 ֶאֶלף  ַהיֹום  ֶזה  ַהֶנְחַרב,  ִמְקָדֵׁשינּו  ֵּבית  ְלֻחְרַּבן  ְלַמָּכֵתינּו  ֲארּוָכה  ָעְלָתה  ְולֹא,  ְלְּבָׂשֵרנּו  ָמזֹור  ֵאין,  ְלַמַחָלֵתינּו
 ֶעֶרב  ִצְלֵלי  ָנטּו  ְוַגם  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ֶׁשהּוא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶׁשל  ֶאָחד  יֹום  ַהיֹום  ָפָנה  ִּכי  ָלנּו  אֹוי  ָׁשִנים  'וד  ק"ות

  .ָּבא לֹא ָדִוד ֶּבן ְוַעַדיִין ַהִקִצין ָּכל ְוָּכלּו', הב ַהיֹום ֵמַחִצי יֹוֵתר ָׁשִנים' וד ק"ת ֶׁשֵהם
, ּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ָּכל  דֹור  ֶׁשלֹא  ִנְבֶנה  ֵּבית  ַהִמְקָדׁש  ְּבָיָמיו  ְּכִאלּו  ֶנְחַרב  ְּבָיָמיוְונֹוַדע  ֵאת  ַאֶׁשר  ָאְמר

וֶן ּוָמָצאִתי  ָא,  ּוַמדּוַע  לֹא  ָּבא  ֶּבן  ִיַׁשי,  ְוֶאְּתָנה  ֶאת  ָּפַני  ַלְחקֹור  ְוָלַדַעת  ַמה  ֶזה  ְוַעל  ַמה  ִנְתַאֵרְך  ִקיֵצינּו  ְוָגלּוֵתינּו
ַּתִניָנא :  ְוֶזה  ְלׁשֹונֹו,  ב"ז  ע"ַדף  ע'  הּוָבא  ְּבֵסֶפר  ַהִּתיקּוִנים  ִּתיקּון  ל'  ִמַמֲאַמר  א,  ִלי  ְוָאִניָנה  ְּבִקְרִּבי  ְוִלִּבי  ַדָּוי

א  ַהאי  רּוַח  ָנִׁשיב  ַעל ַמאי  ְורּוַח  ֶאָלא  ְּבַוַדאי  ִּבְזַמָנא  ִדְׁשִכיְנָּתא  ָנְחַתת  ְּבָגלּוָת'  ם  ֵמַרֶחֶפת  וגו"ָּכַתב  ְורּוַח  ֱאלִֹהי
ִאינּון  ְדִמְתַעְסִקי  ְּבאֹוַריְיָתא  ְּבִגין  ְׁשִכיְנָּתא  ְדִאְׁשַּתְּכַחת  ֵּביַניְיהּו  ְוַהאי  רּוַח  ִאְתַעִביד  ָקְלא  וְַיָמא  ָהִכי  אינון  דמיכין 

ן  לבא  בלא  סכלתנו דשינתא  בחוריהון  סתימין  עינין  אטימי  לבא  קומו  ואתערו  לגבי  שכינתא  דאית  לכו
והיא  אומרה  מה  אקרא '  כגון  קרא  נא  היש  עונך  וגו,  למינדע  ביה  ואיהו  בינייכו  ורזא  דמלה  קול  אומר  קרא

וכל  חסדו  כציץ  השדה  כל  חסד  דעבדי  לגרמייהו  הוא ,  כלא  אינון  כבעירה  דאכלי  חציר,  כל  הבשר  חציר
ווי  לון  מאן ,  ב  דא  איהו  רוחו  של  משיחכ  ויזכור  כי  בשר  המה  רוח  הולך  ולא  ישו"ובההוא  זמנא  מ,  דעבדי

ולא  יתוב  לעלמא  דאילין  אינון  דעבדי  לאורייתא  יבשה  ולא  בעאן  לאשתדלא ,  דגרמי  דיוזיל  ליה  מן  עלמא
ת  ְיֵביָׁשה  וַי  לֹון  ְּדָגְרִמי "ד  ִמיָנּה  ְוִאְׁשְּתָאַרת  בי"בחכמת  הקבלה  וגרמין  דאסתלק  נביעו  ְדָחְכָמה  ְדִאיהּו  יו

ְוִאיהּו .  ִאיהּו  רּוַח  ְּדָמִׁשיַח  ְּכָמה  ְדִאְּתַמר,  ְוַהאי  רּוַח  ְּדִאְסַּתַּלק,  ְרָּבא  ּוִביָזה  ְוֶהֶרג  ְוַאְבָדן  ְּבָעְלְמאֲעִניּוָתא  ְוַח
  .'רּוַח ַּדַעת וְִיְרַאת ה, רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה, ְוִאיהּו רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה, רּוַח ַהּקֶֹדׁש
ד  ָאַמר  ַהָקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ִהְׁשַּבְעִּתי  ֶאְתֶכם  ְּבנֹות  ְירּוָׁשָלִים  ִאם "ובג,  אֶמר  ֱאלִֹקים  ְיִהי  אֹורוַּיֹ,  ִּפקּוָדא  ִּתְנָיָנא

, ְדִאיהּו  ְרִחימּו  ְּבלֹא  ְּפָרס  ְולֹא  ַעל  ְמָנת  ְלָקֵּבל  ְּפָרס'  ָּתִעירּו  ְוִאם  ְּתעֹוְררּו  ֶאת  ָהַאֲהָבה  ָעד  ֶׁשַּתְחּפֹץ  כו
ַתַחת  ֶעֶבד  ִּכי  ִיְמלֹוְך  ְוִׁשְפָחה ',  ָבה  ַעל  ְמָנת  ְלָקֵּבל  ְּפָרס  ִאיִהי  ִׁשְפָחה  ְוַתַחת  ָׁשלֹש  ָרְגָזה  ֶאֶרץ  וגווְִיְרָאה  ְוַאֲה

  .ל"ִּכי ִתיַרׁש ְגִביְרָּתה עכ
ִעם '  ֶסד  ְדַעְבֵדי  ְלַגְרַמיְיהּו  וכוְוִהֵנה  ַמה  ֶׁשָּכַתב  ִּבְּתִחיַלת  ְדָבָריו  ַוֲאִפילּו  ָּכל  ִאינּון  ְדִמְׁשַּתְדֵלי  ְּבאֹוַריְיָתא  ָּכל  ֶח

ֶהיֹות  ֶׁשָּפְׁשטּו  ְמבּוָאר  ּוִּבְפַרט  ִּבְזַמֵנינּו  ֶזה  ַּבֲעֹוונֹוֵתינּו  ָהַרִּבים  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ַנֲעִׂשית  ַקְרּדּום  ַלְחּתֹוְך  ָּבה  ֵאֶצל 
ס  ְוַהְסֵפקֹות  ְיֵתירֹות  ְוַגם  ִלְהיֹוָתם  ִמְּכַלל  ָראֵׁשי ְקָצת  ַּבֲעֵלי  ּתֹוָרה  ֲאֶׁשר  ִעְסָקם  ְּבּתֹוָרה  ַעל  ְמָנת  ְלָקֵּבל  ְּפָר

ְוִדיֵני  ַסְנֶהְדָראֹות  ִלְהיֹות  ְׁשָמם  ְוֵריָחם  נֹוֵדף  ְּבָכל  ָהָאֶרץ  ְודֹוִמים  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ְלַאְנֵׁשי  דֹור  ַהְפָלָגה ,  ְיִׁשיבֹות
, יֶהם  ִהיא  ַמה  ֶׁשָּכתּוב  ַאַחר  ָּכְך  ַהָּכתּוב  ְוַנֲעֶׂשה  ָלנּו  ָׁשםִמְגָדל  ְורֹאׁשֹו  ַבָׁשַמִים  ְוִעיָקר  ִסיַּבת  ַמֲעֵׂש,  ַהּבֹוִנים

  :ב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו"ה ע"ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהזֹוַהר ְּבָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית דף כ
יִנים  ֵמֶהם  הּוא  ַהִנְקָרא ִמ'  ּוִמן  ַהג1ְׁשַחִמָׁשה  מֹוִנים  ֵיׁש  ְּבֵעֶרב  ַרב  ,  ַעל  ָּפסּוק  ֵאֶלה  ּתֹוְלדֹות  ַהָׁשַמִים  ְוָהָאֶרץ

ַּכת  ִגּבֹוִרים  ְדַעֵלייהּו  ִאְּתַמר  ֵהָמה  ַהִגּבֹוִרים  ֲאֶׁשר  ֵמעֹוָלם  ֲאְנֵׁשי  ַהֵׁשם  ְוִאינּון  ִמִסְטָרא  ְדִאיֵלין  ְדִאיְּתַמר  ְבהֹון 
  ּוָבֵּתי  ִמְדָרׁשֹות  ְוָׁשוִין  ְבהֹון  ֵסֶפר  ּתֹוָרה ְוַנֲעֶׂשה  ָלנּו  ֵׁשם  ְּבִבְניַן  ָּבֵּתי  ְכֵנִסיֹות'  ָהָבה  ִנְבֶנה  ָלנּו  ִעיר  ּוִמְגָדל  וגו

ְוִהֵנה  ַעל  ַהַּכת  ַהזֹאת  ָאְמרּו  ִבְגָמָרא  ָּכל  ָהעֹוֵסק  ַּבּתֹוָרה '  ְוַעָטָרה  ַעל  ֵריֵׁשיה  ְולֹא  ִלְׁשָמה  ֶאָלא  ְלֶמְעַּבד  לֹון  וכו
  .ָיָצא ְלַאוִיר ָהעֹוָלםֶׁשלֹא ִלְׁשָמה נֹוַח לֹו ְׁשֶנֶהְפָכה ִׁשְליָיתֹו ַעל ָּפָניו ְולֹא 

  .ְוָאְמָנם ָהַאָנִׁשים ָהֵאֶלה ַמְרִאים ֵּתיָמה ְוֲעָנָוה ְּבָאְמָרם ִּכי ָכל ִעְסָקם ַּבּתֹוָרה הּוא ִלְׁשָמה
ְּכָללּות  ָּכל ְוִהֵנה  ַהָחָכם  ַהָגּדֹול  ַהַּתָנא  ַרִּבי  ֵמִאיר  ָעָליו  ַהָׁשלֹום  ֵהִעיד  ֲעֵליֶהם  ֶׁשלֹא  ַּכְך  הּוא  ְּבאֹוְמרֹו  ְלׁשֹון  

ּוְמַגִלים  לֹו  ָרֵזי  ּתֹוָרה  ְוַנֲעֶׂשה  ְּכָנָהר  ְׁשֵאינֹו  ּפֹוֵסק  ְוהֹוֵלְך '  ָהעֹוֵסק  ַּבּתֹוָרה  ִלְׁשָמה  זֹוֶכה  ְלִדְבֵרי  ַהְרֶּבה  וכו
ִטיִּפין  ֶׁשל  ֵמיֵמי  ַהּתֹוָרה  ִמן  ַהֶסַלע ּוְכַמְעיָין  ַהִמְתַגֵּבר  ֵמֵאָליו  ִּבְלִּתי  ִהְצַטְרכּו  ִלְטרֹוַח  ּוְלַעיֵין  ָּבה  ּוְלהֹוִציא  ִטיִּפין  

ִהֵנה  ֶזה  יֹוֶרה  ֶׁשֵאינֹו  עֹוֵסק  ַּבּתֹוָרה  ִלְׁשָמה  ְּכִהְלָכָתה  ּוִמי  ֶזה  ָהִאיׁש  ֲאֶׁשר  לֹא  ִיְזלּו  ֵעיָניו  ְדָמעֹות  ִּבְראֹותֹו 
  .ַהִמְׁשָנה ַהזֹאת ְורֹוֶאה ֶחְסרֹונֹו ּוְפִחיתּותֹו

                                                 
 ונעשה]  'וגו  [עיר  לנו  נבנה  הבה  בהם  שנאמר  אלו  של  מצד  והם.  השם  אנשי  וגומר  הגבורים  המה  נאמר  עליהם,  שלישי  מין  גבורים)   1
 הוא  זה  שם  להם  לעשות  אלא,  השם  לשם  ולא,  ראשם  על  ועטרה  תורה  ספרי  בהם  ושמים  ומדרשות  כנסיות  בתי  יםשבונ,  שם  לנו

 והמים  נאמר  ועליהם,  )העשייה  ונשברת  (אותם  וגוזלים,  הארץ  כעפר  שהם  ישראל  על  מתגברים  אחר  ומצד.  שם  לנו  ונעשה  שכתוב
  .הארץ על מאד מאד גברו
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 ְלַקְנֵטר  ַעל  ַּכוָוָנתֹו  ֶאְפָׁשר  -  הגהה  [ֶזה  אֹוָפן  ַעל  ַהַמֲאָמר  ְלׁשֹון  ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ְכאֹוָרהֶׁשְל  ִּפי  ַעל  ַאף  ֲהָאְמָנם
 ָגַרס  סוד  ושורש  העבודהי  ַּבַעל  ַהָחִסיד  ֶׁשל  ב  ידכת  ץ  חייםובע,  ן"ח  ן"אב  ב"ע'  נ  ְּפָסִחים'  ַהּתֹוס  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו

 ְוִכי  לֹוַמר  ְמאֹד  ְמאֹד  ָקֶׁשה  ָדָבר  ֶזה  ָּכל  ִעם,  ]'כו  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ַעל  ְולֹא  ץָהָאֶר  ַעם  ַעל'  כו  ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר
 ְּכָללּות  ֶדֶרְך  אֹוְמרֹו  ֶזה  ַעל  ְוָהְרָאָיה  ַבּתֹוָרה  ָהעֹוְסִקים  ַחָכִמים  ַהַּתְלִמיֵדי  ָּכל  ִבְכָללּות  ְולֹא  ַעְסִקיָנן  ְּבׁשּוְפְטִני
 ְיֵתיָרה  ִהיא  ָּכל  ְדִמַלת  לֹוַמר  ְוֵאין  ָעְבֵדי  ְלַגְרַמיְיהּו  ְדָעְבֵדי  ֶחֶסד  ָּכל  ְבאֹוַריְיָתא  ְדֵליְדִמְׁשַּת  ִאינּון  ָּכל  ְוַאִפילּו

 ָּכל  ִּכי  ִלְרמֹוז  ַחְסדֹו  ְוָכל  ֶאָלא  ְוַחְסדֹו  ֶנֶאַמר  ֶׁשלֹא  ַהָׂשֶדה  ְּכִציץ  ַחְסדֹו  ְוָכל  דֹוֵרׁש  ִמְקָרא  ְׁשַהֵרי  ּוְמַׁשַּבְׁשָּתא
 ַהָׂשֶדה  ִציץ  ֶאל  ַההּוא  ְּבֶחֶסד  דֹוִמים  ֵהם  ְלׁשֹוָנה  ַעל  ֶחֶסד  ּתֹוַרת  ַהִנְקרֵאת  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוְסִקים  ַחָכִמים  יַהַּתְלִמיֵד
ְמָנ  ַעל  ְוַאֲהָבה  וְִיְרָאה  ְּבאֹוְמרֹו  ֵמַאֲחִריתֹו  ֵראִׁשיתֹו  יּוָבן  ְלֵעיל  ַהִנְזָּכר  ָלׁשֹון  ִּביאּור  ַאָבל  ַעְבֵדי  ְדְלַגְרַמיְיהּו  ִמׁשּום

   .ֶאֶרץ ָרְגָזה ָׁשלֹש ְוַתַחת ִׁשְפַחה ִאיִהי ְּפָרס ְלָקֵּבל ת  
 טֹוב  לֹא  הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא  ָאַמר  ד"ובג,  ב"ע  ז"כ  ַדף  ְּבֵראִׁשית  ְּבָּפָרַׁשת  ה"בס  ֶׁשָּכתּוב  ְּבַמה  יּוָבן  ְוָהִעְניָן
 ָזכּו  ְוִאי  ִדְׁשִכיְנָּתא  ִׁשְפָחה  ְוִאיהּו  ַנַער  ְדַההֹוא  ִאיְתָתא  ִמְׁשָנה  ָדא  ְּכֶנְגדֹו  ֵעֶזר  לֹו  ֶאֱעֶשה  ְלַבדֹו  ָהָאָדם  ֶהיֹות

 ָאסּור  ָּפסּול  ְדָטֵמא  ִמִסְטָרא  ְּכֶנְגדֹו  ִאיִהי  לֹא  ְוִאי  ָּכֵׁשר  ָטהֹור  ְדֵהיְּתר  ִמִסְטָרא  ְּבָגלּוָתא  לֹון  ֵעֶזר  ִאיִהי  ִיְׂשָרֵאל
 ּוְקבּוְרָּתא  ַקִדיָשא  ֵמַאְרָעא  ְלַבר  מֶֹׁשה  ִאְתַקֵבר  ד"ובג  ָעְלָמא  ִמן  ָמחּוןִיְת  ַרב  ְדֵעֶרב  ַעד  ִיחּוָדא  ְדֵלית'  וכו

 ִמַּבֲעָלה  ִמְתַּפְרָׁשא  ּוַמְטרּוִניָתא  ּוַמְלָּכא  ְלמֶֹׁשה  קבלה  ְדִאיִהי  ַמְטרּוִניָתא  ַעל  ְדָׁשְלָטא  ִמְׁשָנה  ִאיִהי  ִדיֵליה
 לחם  ישבע  כי  ונבל  משנה  דא  ושפחה  ְיִדיָעה  ָעְבָדה  ָדא  ִיְמלֹוְך  ִּכי  ֶעֶבד  ַּתַחת  ֶאֶרץ  ָרְגָזה  ָׁשלֹש  ַּתַחת  ד"ובג
  .רב ערב דא

  

  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה


