בס"ד

בולעטין  - 107 #וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
באמצעים של בירור ,חקירה ודרישה ,התיעצות ,הודעה ,והצעה

חודש אלול תשנ"ה
הוצאה רביעית שנת תשנ"ט לפ"ק

דעתם של גדולי הדור שעדיין מחזיקים מ"לא תגורו מפני איש"!!!
בקשר להודעות המרעישות אודות תעשיית הבשר ,דורשים הרבנים והעסקנים לתקן את תעשיית
הבשר .הדבר העיקרי הוא לנקר כדרישת ההלכה ,לא כמו שיש אומרים שניקור הוא נוהג רק
בזמן הבית ,וכיום זה רק מנהגים.
גם דורשים הרבנים להקים מערך טלוויזיה במעגל סגור שיתחבר אל העיר ,כך שיהי' אפשר
לראות ולבדוק את השחיטה בלי ידיעת השוחטים.
הרבנים טוענים שאין כל ערך להשגחה על הבשר ,אלא אם כן הוא עומד תחת הבקורת של
חברת "סי-פּיֵ -איי" שתשגיח באופן תמידי על המשחטה ,וגם על מכירת הבשר ,ואם זה תואם עם
בדיקת הממשלה ,תשלום העובדים ,דוחו"ת הממשלתיים ,היכן נמכרו הבשר הטרף ,ואלו שאינם
גלאט כשר .והגלאט כשר ,אם זה תואם עם כל הרשימות של המכירות בכל רחבי ארצות הברית,
וכן הרשימות של הבנק .הכל כדי למצוא כיצד נמכרים לשונות וכבדים חמש פעמים יותר מזה
הנשחט גלאט כשר )בדרך צחות ,כידוע ש'כי' משמש בד' לשונות( ,והרבה יותר כמות של בשר
מזה הנשחט.
גם דורשים הרבנים שהבשר של גלאט כשר ייחלק לשנים :הפרות היחידות היוצאות גלאט
לגמרי ,ייקראו בשם 'גלאַט א'(' ,גלאַט א' ישנו אך ורק אחוז עד  8-5אחוז( ,את שאר הגלאט
ייחתם בשם 'גלאַט ב' )שזה בערך  27אחוז(.
במקום לעשות תיקונים ,ישנו משחטה שמפרסמים מכתבים מזוייפים בשמם של רבנים גדולי
ישראל ,שזהו הפשע הגדול בעולם ובגלל הדבר הזה לבד איבדו את נאמנותם.
***

מכתב בעיתון "דג'ואיש פרסס" בקשר למצב הבשר .מהיכן בא
הבשר הנמכר כגלאט כשר בניו יורק??? אני שואל שאלה זו במשך
 45שנים ועדיין לא זכיתי למענה!!!
עורך יקר.
גלאט כשר.
המכתב של אלי סאקס בקשר ל"גלאט כשר" בעיתונכם ) 6באוגוסט( תפס את עיני .בהיותו שוחט
ובודק במשך כמה שנים אני מרגיש שיש לי ידיעה  -וגם כמה שאלות  -בדבר ,וברצוני להביע את
דעתי בנידון.
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שחיטה כשרה דורשת "בדיקת הריאה" ,באם ישנה סירכה הבשר טרף .הרמ"א ,שלפי פסקי
הלכה שלו אנו נוהגים ,חולק על דין זה .הוא מתיר "מיעוך ומישמוש" דהיינו למעך הסירכא
באצבעות בנחת ,ובאם הסירכא מתנתקת הבשר כשר )רמ"א יורה דעה ל"ט ,י"ג( .אלו שלא
נוהגים לפי ההיתר של הרמ"א או שחוששים שמא הבודק איננו מומחה בבדיקת הסירכא,
מחמירים שהריאות תהיינה "גלאט" בלי שום סירכא ומוכנים לשלם על כך בכסף מלא.
עד כאן לגוף ההלכה.
ועתה מספר שאלות מנסיוני האישי:
 (1בשר כשר "גלאט" בלי שום סירכה ,הוא דבר נדיר ולפעמים בשר "גלאט" כשר באמת הוא
בערך בין  0ל 5-אחוזים מהבשר הנשחט .אם כן ,מהיכן בא כל הבשר הנמכר בניו-יורק בתור
"גלאט"?
 (2הרמ"א מוציא גדיים וטלאים ועגלים מכלל ההיתר של "מיעוך ומשמוש" .כתוצאה מכך ,גדיים
וטלאים ועגלים שנמצא בהם סירכא הרי הבשר טרף אף לדעת הרמ"א .מה ,אם כן ,הוא "גלאט
כשר" אצל גדיים וטלאים ועגלים?
 (3עופות אינם צריכים בדיקת הריאה .בעצם ,הריאות של עופות דבוקים לצלעות .מה ,אם כן,
הוא "גלאט כשר" אצל עופות ואווזים.
אני שואל שאלות אלו ודומיהן זה  45שנים ולא זכיתי למענה שיניח את דעתי .האם לא הגיע
הזמן שהממונים על הכשרות יתנו את דעתם על כך ויתקנו את המצב?
בכבוד רב

הרב יוסף גאָלדבערג
תשובה על שאלה א' :ראה בספר כדת של תורה ושם תראה מה שהרב המכשיר רבי משה
טייטלבוים אבדק"ק סאטמאר הודה לפני  70רבנים שמרמים את העולם כל השנים וכל הגלאט
כשר הוא שקר ואינו גלאט) ,וכל זה ישנו על טעיפס ,ומפורסם כבר בכל העולם( ,וטוען ,כי אם היו
רוצים ליתן לאנשים לאכול גלאט אז לא היה מה ליתן לאכול!!! – ראה עוד הודאת בעל דין באריכות
על בעיות הגלאט כשר ועל הניקור הבשר – .ראה עוד בספר קליפת הסירכות חלק א.
תשובה על שאלה ב' :ועל כשרות הגדיים וטלאים ועגלים שנמצא בהם סירכא והבשר טרף אף לדעת
הרמ"א .מה ,אם כן ,הוא "גלאט כשר" אצל גדיים וטלאים ועגלים?
האמת הוא שהעגלים כהיום הם מלא סירכות וזה הרבה יותר גרוע מהבהמות ,אבל דרך המכשירים
והסוחרים לשקר את האנשים שכאילו אין כאן שום שאלה ,ראה במדריך לכשרות חלקים 31 -15
באריכות בענינים אלו .ובספר אכילת בשר הלכה למעשה חלקים  – 12-1ראה עוד ברפואה
קאנסומער  1 #באריכות על שחיטת העגלים ותבין.
תשובה על שאלה ג' :על כשרות העופות הם לא משקרים רק על הגלאט כשר ,כי הלוואי היה כשר
בדעיבד ,כי השחיטות הם גדולות מאוד והשוחטים אין להם הרגשה בכלל לבדיקת את הסכין ,ולפני
כמה שנים נתגלה ששוחט אחד שחט  40שנה לגלאט כשר עופות וגסות עם סכין פגום ,וכמו כן
ישנם הרבה שוחטים כאלו ,ומה נאמר על השחיטות הגדולות כמו אמפיירי וכדומה ששוחטים ביום
אחד למאות אלפים עופות ביום ,ואיך יכול להיות כשר? ראה גאווערמענט דוקאמענטן ותראה איך
שהרבנים המכשירים הם הזייפנים הכי הגדולים ,ולא לחינם כתב הזוהר הקדוש והאריז"ל וכל ספרי
בעל שם טוב הקדושים זי"ע שלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מן הערב רב ,וכל זה גילוי לנו
כדי שלא נאמין להם ולא לסמוך עליהם כי הם עשו את העגל אז ,והם הגלגולים מאז ,וכל מגמתם
הוא רק לאסוף כסף וכבוד ובנינים גדולים להגדיל שמם הגדול כמו בדור ההפלגה ,כמו שכתוב בעץ
אָמר ַה ָצעִיר
חיים בהקדמתו הקדמת מוה"ר חיים וויטאל זי"ע על שער ההקדמות הקדמה א' וזה לשונוַ :
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שׁשׁ
ְכֹּח ָתּ ַ
לֹשׁים ל ַ
שׁ ִ
יוֹתי בֶּן ְ
ִיטאל זלה"הִ ,בּ ְה ִ
יוֹסף וו ַ
ִיטאל בֶּן לַאַדוֹנִי אָבִי ָהרַב ֵ
ֵמעִירַ ,הדַל ְבּאַלְפֵי ַחיִים ו ַ
ְתה
נוֹשׁעְנוּ ,רְפוּאָה לֹא ָעל ָ
ַחנוּ לֹא ָ
ָבר ָקצִיר ָכּלָה ַקיִץ וְאַנ ְ
בוֹתי ְתּ ֵמ ִהים ,כִּי ע ַ
שׁ ַ
וּמ ְח ְ
תּוֹמםַ ,
שׁ ֵ
ָשׁ ְב ִתּי ִמ ְ
כֹּחי י ַ
ִ
ֶחרַב זֶה ַהיוֹם ֶאלֶף
ָשׁינוַּ ,הנ ְ
ְחרְבַּן בֵּית ִמ ְקד ֵ
ָתינוּ ל ֻ
ְמכּ ֵ
ְתה ֲארוּכָה ל ַ
שׂרֵנוּ ,וְלֹא ָעל ָ
ְבּ ָ
ָתינוֵּ ,אין ָמזוֹר ל ְ
ְמ ַחל ֵ
לַ
שׁנִים וְגַם נָטוּ ִצ ְללֵי ֶערֶב
שׁהוּא ֶאלֶף ָ
שׁל ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא ֶ
שׁנִים אוֹי לָנוּ כִּי ָפנָה ַהיוֹם יוֹם ֶא ָחד ֶ
ות"ק וד' ָ
יוֹתר ֵמ ַחצִי ַהיוֹם הב' ,וְכָּלוּ כָּל ַה ִקצִין וְ ַע ַדיִין בֶּן ָדוִד לֹא ָבּא.
שׁנִים ֵ
שׁ ֵהם ת"ק וד' ָ
ֶ
ָמיו,
ֶחרַב ְבּי ָ
ְאלוּ נ ְ
ָמיו כּ ִ
ִבנֶה בֵּית ַה ִמ ְקדָשׁ ְבּי ָ
שׁלֹא נ ְ
ִב ָרכָה כָּל דוֹר ֶ
ַבּוֹתינוּ ִזכְרוֹנָם ל ְ
אָמרוּ ר ֵ
אַשׁר ְ
וְנוֹדַע ֵאת ֶ
ָאתי אָוֶן
וּמצ ִ
ִשׁיָ ,
וּמדוּ ַע לֹא ָבּא בֶּן י ַ
ָלוּתינוַּ ,
ִתאַ ֵר ְך ִקיצֵינוּ וְג ֵ
ַחקוֹר וְָל ַדעַת ַמה זֶה וְעַל ַמה נ ְ
ְא ְתּנָה ֶאת ָפּנַי ל ְ
וֶ
הוּבא ְבּ ֵס ֶפר ַה ִתּיקוּנִים ִתּיקוּן ל' דַף ע"ז ע"ב ,וְזֶה לְשׁוֹנוַֹ :תּנִינָא
לִי וְאָנִינָה ְבּ ִקרְבִּי וְלִבִּי ַדוָּיִ ,מ ַמ ֲא ַמר א' ָ
ָשׁיב עַל
רוּח נ ִ
ָלוּתא ַהאי ַ
ָח ַתת ְבּג ָ
ְתּא נ ְ
ִשׁכִינ ָ
ְמנָא ד ְ
ְרוּח ֶאלָא ְבּוַדַאי ִבּז ַ
ַח ֶפת וגו' ַמאי ו ַ
לֹהי"ם ֵמר ֶ
ְרוּח ֱא ִ
ָתב ו ַ
כַּ
ַמא ָהכִי אינון דמיכין
רוּח ִא ְתעַבִיד ָקלְא וְי ָ
ְהאי ַ
ְחת בֵּיַניְיהוּ ו ַ
שׁ ַתּכּ ַ
ְא ְ
ְתּא ד ִ
שׁכִינ ָ
ְיתא ְבּגִין ְ
ַס ִקי ְבּאוֹ ַרי ָ
ְמ ְתע ְ
ִאינוּן ד ִ
דשינתא בחוריהון סתימין עינין אטימי לבא קומו ואתערו לגבי שכינתא דאית לכון לבא בלא סכלתנו
למינדע ביה ואיהו בינייכו ורזא דמלה קול אומר קרא ,כגון קרא נא היש עונך וגו' והיא אומרה מה אקרא
כל הבשר חציר ,כלא אינון כבעירה דאכלי חציר ,וכל חסדו כציץ השדה כל חסד דעבדי לגרמייהו הוא
דעבדי ,ובההוא זמנא מ"כ ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב דא איהו רוחו של משיח ,ווי לון מאן
דגרמי דיוזיל ליה מן עלמא ,ולא יתוב לעלמא דאילין אינון דעבדי לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא
ְמי
ֵישׁה וַי לוֹן ְדּ ָגר ִ
שׁ ְתּאָרַת בי"ת יְב ָ
ְא ְ
ְאיהוּ יו"ד ִמינָהּ ו ִ
ְמה ד ִ
ְחכ ָ
בחכמת הקבלה וגרמין דאסתלק נביעו ד ָ
ְאיהוּ
ְא ְתּ ַמר .ו ִ
ְמה ד ִ
יח כּ ָ
שַׁ
ְמ ִ
רוּח דּ ָ
ְא ְס ַתּלַּקִ ,איהוּ ַ
רוּח דּ ִ
ְהאי ַ
ְמא ,ו ַ
ְאַבדָן ְבּ ָעל ְ
ְהרֶג ו ְ
ְבּא וּבִיזָה ו ֶ
ְחר ָ
ִיוּתא ו ַ
ֲענ ָ
רוּח ַדּעַת וְיִרְאַת ה'.
רוּח ֵעצָה וּגְבוּרָהַ ,
ְמה וּבִינָהַ ,
רוּח ָחכ ָ
ְאיהוּ ַ
רוּח ַהקֹּדֶשׁ ,ו ִ
ַ
ְרוּשׁ ָליִם ִאם
ְתּי ֶא ְתכֶם ְבּנוֹת י ָ
שׁ ַבּע ִ
אָמר ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא ִה ְ
ְהי אוֹר ,ובג"ד ַ
לֹקים י ִ
אמר ֱא ִ
ִפּקוּדָא ִתְּניָנָא ,וַיֹּ ֶ
ְק ֵבּל ְפּרָס,
ְחימוּ ְבּלֹא ְפּרָס וְלֹא עַל ְמנָת ל ָ
ְאיהוּ ר ִ
שׁ ַתּ ְחפֹּץ כו' ד ִ
אַה ָבה עָד ֶ
ְאם ְתּעוֹרְרוּ ֶאת ָה ֲ
ָתּעִירוּ ו ִ
ְשׁ ְפ ָחה
ִמלוֹ ְך ו ִ
ֶבד כִּי י ְ
שׁלֹש ָר ְגזָה ֶארֶץ וגו'ַ ,ת ַחת ע ֶ
ְת ַחת ָ
שׁ ְפ ָחה ו ַ
יהי ִ
ְק ֵבּל ְפּרָס ִא ִ
ְאַה ָבה עַל ְמנָת ל ָ
וְיִרְאָה ו ֲ
ְתּה עכ"ל.
כִּי ִתירַשׁ גְבִיר ָ
ְמיְיהוּ וכו' עִם
ַבדֵי ְל ַגר ַ
ְיתא כָּל ֶח ֶסד ְדע ְ
שׁ ַתּ ְדלֵי ְבּאוֹ ַרי ָ
ְמ ְ
ַאפִילוּ כָּל ִאינוּן ד ִ
ְברָיו ו ֲ
ָתב ִבּ ְתּ ִחילַת ד ָ
שׁכּ ַ
ְהנֵה ַמה ֶ
וִ
ַחתּוֹ ְך ָבּה ֵאצֶל
ֲשׂית ַקרְדּוּם ל ְ
שׁר ַהתּוֹרָה ַנע ִ
ֲוֹונוֹתינוּ ָהרַבִּים ֲא ֶ
ְמנֵינוּ זֶה ַבּע ֵ
וּבּ ְפרַט ִבּז ַ
שׁטוּ ְמבוּאָר ִ
שׁ ָפּ ְ
ֶהיוֹת ֶ
ָאשׁי
יוֹתם ִמ ְכּלַל ר ֵ
ִה ָ
ְתירוֹת וְגַם ל ְ
ְה ְס ֵפקוֹת י ֵ
ְק ֵבּל ְפּ ָרס ו ַ
ִס ָקם ְבּתּוֹרָה עַל ְמנָת ל ָ
שׁר ע ְ
ְקצָת ַבּ ֲעלֵי תּוֹרָה ֲא ֶ
ְשׁי דוֹר ַה ְפ ָלגָה
יהם לְאַנ ֵ
ֲשׂ ֶ
ְדוֹמים ְבּ ַמע ֵ
ֵיחם נוֹדֵף ְבּכָל ָהאָרֶץ ו ִ
שׁ ָמם וְר ָ
ִהיוֹת ְ
ְה ְדרָאוֹת ל ְ
ְשׁיבוֹת ,וְדִינֵי ַסנ ֶ
יִ
שׁם,
ֲשׂה לָנוּ ָ
אַחר ָכּ ְך ַהכָּתוּב וְַנע ֶ
שׁכָּתוּב ַ
יהם ִהיא ַמה ֶ
ֲשׂ ֶ
יבּת ַמע ֵ
ִיקר ִס ַ
שׁ ַמיִם וְע ָ
ַהבּוֹנִיםִ ,מ ְגדָל וְרֹאשׁוֹ ַב ָ
ֵאשׁית דף כ"ה ע"ב וְזֶה לְשׁוֹנוֹ:
ָשׁת ְבּר ִ
זוֹהר ְבּ ָפּר ַ
ַכּכָּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ַ
ִקרָא
וּמן ַהג' ִמינִים ֵמ ֶהם הוּא ַהנ ְ
שׁה מוֹנִים יֵשׁ ְבּ ֵערֶב רַב ִ 1
שׁ ַח ִמ ָ
ְהאָרֶץְ ,
שׁ ַמיִם ו ָ
עַל ָפּסוּק ֵאלֶה תּוֹלְדוֹת ַה ָ
יתּ ַמר ְבהוֹן
ְא ְ
ְאילֵין ד ִ
ְאינוּן ִמ ִס ְטרָא ד ִ
שׁם ו ִ
ְשׁי ַה ֵ
שׁר ֵמעוֹלָם ֲאנ ֵ
כַּת גִבּוֹרִים ְד ַעלֵייהוּ ִא ְתּ ַמר ֵה ָמה ַהגִבּוֹרִים ֲא ֶ
ְשׁוִין ְבהוֹן ֵס ֶפר תּוֹרָה
וּב ֵתּי ִמ ְדרָשׁוֹת ו ָ
ֵסיוֹת ָ
שׁם ְבּ ִבְניַן ָבּ ֵתּי ְכנ ִ
ֲשׂה לָנוּ ֵ
וּמ ְגדָל וגו' וְַנע ֶ
ִבנֶה לָנוּ עִיר ִ
ָה ָבה נ ְ
עוֹסק ַבּתּוֹרָה
ְמרָא כָּל ָה ֵ
אָמרוּ ִבג ָ
ְהנֵה עַל ַהכַּת ַהזֹאת ְ
ְבּד לוֹן וכו' ו ִ
ְמע ַ
ִשׁ ָמה ֶאלָא ל ֶ
ֵישׁיה וְלֹא ל ְ
ַטרָה עַל ר ֵ
וְע ָ
שׁ ְליָיתוֹ עַל ָפּנָיו וְלֹא יָצָא לְאַוִיר ָהעוֹלָם.
ֶה ְפכָה ִ
שׁנ ֶ
נוֹח לוֹ ְ
ִשׁ ָמה ַ
שׁלֹא ל ְ
ֶ
ִשׁ ָמה.
ִס ָקם ַבּתּוֹרָה הוּא ל ְ
אָמרָם כִּי כָל ע ְ
ימה וְ ֲעָנוָה ְבּ ְ
ְאים ֵתּ ָ
ָשׁים ָה ֵאלֶה ַמר ִ
ְאָמנָם ָהאַנ ִ
ו ְ
אוֹמרוֹ לְשׁוֹן ְכּלָלוּת כָּל
שׁלֹא ַכּ ְך הוּא ְבּ ְ
ֵיהם ֶ
שׁלוֹם ֵהעִיד ֲעל ֶ
ְהנֵה ַה ָחכָם ַהגָדּוֹל ַה ַתּנָא רַבִּי ֵמ ִאיר ָעלָיו ַה ָ
וִ
פּוֹסק וְהוֹ ֵל ְך
שׁ ֵאינוֹ ֵ
ָהר ְ
ֲשׂה ְכּנ ָ
וּמ ַגלִים לוֹ ָרזֵי תּוֹרָה וְַנע ֶ
ְבּה וכו' ְ
ִברֵי ַהר ֶ
ִשׁ ָמה זוֹכֶה ְלד ְ
עוֹסק ַבּתּוֹרָה ל ְ
ָה ֵ
ימי ַהתּוֹרָה ִמן ַה ֶסלַע
שׁל ֵמ ֵ
רוֹח וּ ְל ַעיֵין ָבּה וּלְהוֹצִיא ִטיפִּין ִטיפִּין ֶ
ִט ַ
ְטרְכוּ ל ְ
ְתּי ִהצ ַ
ַבּר ֵמ ֵאלָיו ִבּל ִ
ְמ ְעיָין ַה ִמ ְתג ֵ
וּכ ַ
ְמעוֹת ִבּרְאוֹתוֹ
שׁר לֹא יִזְלוּ עֵינָיו ד ָ
וּמי זֶה ָה ִאישׁ ֲא ֶ
ָתה ִ
ְה ְלכ ָ
ִשׁ ָמה כּ ִ
עוֹסק ַבּתּוֹרָה ל ְ
שׁ ֵאינוֹ ֵ
ִהנֵה זֶה יוֹרֶה ֶ
וּפ ִחיתוּתוֹ.
ְרוֹאה ֶח ְסרוֹנוֹ ְ
שׁנָה ַהזֹאת ו ֶ
ַה ִמ ְ
 (1גבורים מין שלישי ,עליהם נאמר המה הגבורים וגומר אנשי השם .והם מצד של אלו שנאמר בהם הבה נבנה לנו עיר ]וגו'[ ונעשה
לנו שם ,שבונים בתי כנסיות ומדרשות ושמים בהם ספרי תורה ועטרה על ראשם ,ולא לשם השם ,אלא לעשות להם שם זה הוא
שכתוב ונעשה לנו שם .ומצד אחר מתגברים על ישראל שהם כעפר הארץ ,וגוזלים אותם )ונשברת העשייה( ,ועליהם נאמר והמים
גברו מאד מאד על הארץ.
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ְטר
ְקנ ֵ
שׁר ַכּוָונָתוֹ עַל ל ַ
ְפרֵשׁ לְשׁוֹן ַה ַמ ֲא ָמר עַל אוֹפָן זֶה ]הגהה ֶ -א ְפ ָ
שׁר ל ָ
שׁ ְלכְאוֹרָה ֶא ְפ ָ
אָמנָם אַף עַל פִּי ֶ
ֲה ְ
שׁל ַה ָח ִסיד ַבּעַל יסוד ושורש העבודה ָגרַס
שׁכָּתוּב ַהתּוֹס' ְפּ ָס ִחים נ' ע"ב אב"ן ח"ן ,ובעץ חיים כתב יד ֶ
כְּמוֹ ֶ
לוֹמר וְכִי
שׁה ְמאֹד ְמאֹד ַ
ָבר ָק ֶ
ְמיד ָחכָם כו'[ ,עִם כָּל זֶה ד ָ
ְפרֵשׁ כו' עַל עַם ָהאָ ֶרץ וְלֹא עַל ַתּל ִ
שׁר ל ָ
ֶא ְפ ָ
אוֹמרוֹ ֶד ֶר ְך ְכּלָלוּת
ְהרְאָיָה עַל זֶה ְ
עוֹס ִקים ַבתּוֹרָה ו ָ
ָמים ָה ְ
ְמידֵי ַחכ ִ
ַס ִקינָן וְלֹא ִב ְכלָלוּת כָּל ַה ַתּל ִ
שׁוּפ ְטנִי ע ְ
ְבּ ְ
ְתירָה
ְמלַת כָּל ִהיא י ֵ
לוֹמר ד ִ
ְאין ַ
ָבדֵי ו ֵ
ְמיְיהוּ ע ְ
ָבדֵי ְל ַגר ַ
ְיתא כָּל ֶח ֶסד ְדע ְ
שׁ ַתּ ְדלֵי ְבאוֹ ַרי ָ
ְמ ְ
וְאַפִילוּ כָּל ִאינוּן ד ִ
ְח ְסדוֹ ֶאלָא וְכָל ַח ְסדוֹ ִלרְמוֹז כִּי כָּל
ֶא ַמר ו ַ
שׁלֹא נ ֶ
שׂדֶה ֶ
שׁ ַהרֵי ִמ ְקרָא דוֹרֵשׁ וְכָל ַח ְסדוֹ ְכּצִיץ ַה ָ
שׁ ָתּא ְ
שׁ ַבּ ְ
וּמ ַ
ְ
שׂדֶה
דוֹמים ְבּ ֶח ֶסד ַההוּא ֶאל צִיץ ַה ָ
ראת תּוֹרַת ֶח ֶסד עַל לְשׁוֹנָה ֵהם ִ
ִק ֵ
עוֹס ִקים ַבּתּוֹרָה ַהנ ְ
ָמים ָה ְ
ְמי ֵדי ַחכ ִ
ַה ַתּל ִ
ְאַה ָבה עַל ְמָנ
אוֹמרוֹ וְיִרְאָה ו ֲ
אַחרִיתוֹ ְבּ ְ
ֵאשׁיתוֹ ֵמ ֲ
אַבל בִּיאוּר לָשׁוֹן ַהִנְזכָּר ְלעֵיל יוּבָן ר ִ
ַבדֵי ָ
ְמיְיהוּ ע ְ
ִמשׁוּם ְד ְל ַגר ַ
שׁלֹש ָר ְגזָה ֶארֶץ.
ְת ַחת ָ
שׁ ְפ ַחה ו ַ
יהי ִ
ְק ֵבּל ְפּרָס ִא ִ
ת לָ
ְשׁא ְבּרִי ְך הוּא לֹא טוֹב
אָמר קוּד ָ
ֵאשׁית דַף כ"ז ע"ב ,ובג"ד ַ
ָשׁת ְבּר ִ
שׁכָּתוּב בס"ה ְבּ ָפּר ַ
ְה ִעְניָן יוּבָן ְבּ ַמה ֶ
וָ
ְאי זָכוּ
ְתּא ו ִ
ִשׁכִינ ָ
שׁ ְפ ָחה ד ְ
ְאיהוּ ִ
ְההוֹא ַנעַר ו ִ
ית ָתא ד ַ
שׁנָה ִא ְ
ֱשה לוֹ ֵעזֶר ְכֶּנגְדוֹ דָא ִמ ְ
ְבדוֹ ֶאע ֶ
ֶהיוֹת ָהאָדָם ל ַ
ְט ֵמא ָפּסוּל אָסוּר
יהי ְכֶּנגְדוֹ ִמ ִס ְטרָא ד ָ
ְאי לֹא ִא ִ
ָשׁר ו ִ
יתּר ָטהוֹר כּ ֵ
ְה ְ
ָלוּתא ִמ ִס ְטרָא ד ֵ
יהי ֵעזֶר לוֹן ְבּג ָ
ָאל ִא ִ
ִשׂר ֵ
יְ
ְתּא
וּקבוּר ָ
ִישא ְ
ְבר ֵמאַ ְרעָא ַקד ָ
מֹשׁה ל ַ
ֶ
ְמא ובג"ד ִא ְת ַק ֵבר
ִת ָמחוּן ִמן ָעל ָ
וכו' ְדלֵית יִחוּדָא עַד ְד ֵערֶב רַב י ְ
ְשׁא ִמ ַבּ ֲעלָה
ִיתא ִמ ְת ַפּר ָ
וּמ ְטרוּנ ָ
וּמ ְלכָּא ַ
ְמֹשׁה ַ
יהי קבלה ל ֶ
ְא ִ
ִיתא ד ִ
ְטא עַל ַמ ְטרוּנ ָ
ְשׁל ָ
שׁנָה ד ָ
יהי ִמ ְ
דִילֵיה ִא ִ
ָבדָה יְדִיעָה ושפחה דא משנה ונבל כי ישבע לחם
ִמלוֹ ְך דָא ע ְ
ֶבד כִּי י ְ
שׁלֹש ָר ְגזָה ֶארֶץ ַתּ ַחת ע ֶ
ובג"ד ַתּ ַחת ָ
דא ערב רב.

וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה
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