
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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הילול ה' זה על ידי שמהללים את הצדיקים
ט. וכעין זה כתב הרבי מרדומסק: ..סיפור ממעשה הצדיקים זהו תורה, 
ולכן אמרו: יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, כי נעשה מזה 
- משיחתן - תורתן של בנים, וזהו גם כן: הללו עבדי ד' הללו את שם ד', 
ר"ל דההילול של ה' יתברך הוא להלל ולשבח את הצדיקים" )תפארת שלמה, 

חנוכה(. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת בא | כח טבת

1

המשך בעלון הבא

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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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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שאסורג) לי אמר  שליט "א מוויזניץ האדמו"ר
אפילו  הממשלה עם פשרות שום ולעשות לוותר
עכשיו. עד שנהגו ממה השחיטה מדרכי  לשנות משהו

רב ד ) לפנים שליט"א הורביץ א.ד. הרה"ג
מכתב  לי כתב די"ם הביד"ץ  וחבר  בשטראסבורג,

הנ"ל . להפען מתנגד שהוא  דעתו הנ"ל לקונטרסי
ביד "ץ ה) חבר שליט"א בראנסדורפער ר "מ הרה"ג

לי  ואמר  הנ"ל להפען מתנגד  שהוא לי  אמר  מירו"ם
בשמו. זה לפרסם יכול  שאני 

מהרש"ו ו) הרה"ג בב"ב  הפוסקים  מגדולי  ואחד
זה להנהיג ירצו ח "ו שאם  למהרז "ף אמר שליט"א

הפען. זה  נגד  כארי ילחום בישראל
אלי ז) כתב שליט"א ליכטינשטיין א"י  הרה"ג

הנ"ל . להענין מתנגד על שהוא לי  אמר וואזנער הרב  (גם

הכמה) צריך ואין עצמו בעד מדבר שהקונטרס בעמידה  שחיטה .קונטרסי
כמה ח) אלי אמר  שליט"א אליישיב הרב  הרה "ג

כלל מבין שאינו  גדול בקול רבתי  בתמיה פעמים
הנ"ל. בהפען  לשחוט הדרך זה קיבלו איך בארה"ב

ר'ט) שהגאון בארה"ב גדול  ת"ח רב מפי  שמעתי
לבו  מלאו שאיך ס', ר"א על צעק ז"ל קטלער אהרן 
עוד  גרוע המצב באנגליה כאן  אך  הפען. לזה להסכים
פען  איזה  בבירור יודע לא  אדם ששום ראשית יותר .

יודע  לא עוד בעצמם והם  לבחור, רוצה יםהממשלה
שאיך  ש "י  ד ' הרב עם דיברתי פעמים וכמה בבירור ,
כלל  יודעים שלא שאלה על  פסק  ליתן בכלל  אפשר
ואי  רוצים, הם מכונה איזה השאלה עצם בפרטיות
מה ושינוי האמריקאית. להפען  מילתא לדמות אפשר
כשירה שחיטה בין יגרום השינוי  משהו, שנראה

חששות. ועוד  לחניקה
שליט"אי ) שטרנבוך  מ' הרב לוהרה"ג יש (שהוא

אפריקה) בדרום משלו  מתנגד שחיטה שהוא תשובה כתב 
בכדתיה. בכאן האמריקאית, להפען

מכתב י"א) כתב שליט"א האלפרין א' הרב הרה"ג
האמריקאית, להפען מתנגד שהוא (והואלהמינסטריום

כדתיה) של והפריזידענט  התווך .מעמודי 
המשך בעלון הבא
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‰כ‰ן ו.
וע„ ל˘מיר˙  –ווע„ לחיזו˜ ‰„˙ 

˘ב˙ ערבך ערב‡ ˆריך.

1193

מווע„ חיזו˜ ‰„˙  –לים ‰ז„עזעי ירו˘
ווע„ ל˘מיר˙ ˘ב˙ ˘כל ‡חינו בני  –

י˘ר‡ל ב‡רı י˘ר‡ל מחללים ˘ב˙ 
ו‡סור לטלטל ˘ם.

1194

‰לכו˙ נחוˆו˙ מ‰עוכר י˘ר‡ל 
‰מומר ו‰‡פי˜ורס חיים „ו„ כ"ı. י"ל 

ע„ וו –ע"י ‰ˆ„ו˜ים ווע„ ‰ירוס ‰„˙ 
לעו˜רי ˜„ו˘˙ ‰˘ב˙.

1195

˘מחים ל˘מרו ולערב  –מפ˙ ‰עירוב 
עירובו. ˙חומי ‰עירוב כפי ‰מסומן 

במפ‰.

1196

 –ל˙ו˘בי ב‡ר‡ פ‡ר˜.  –‚ילוי „ע˙ 
ע˘"˜ ויר‡ ˙˘"ס.

1197

בחס„ ‰' על‰ בי„ינו  –‚בולי ‰עירוב 
ל‰רחיב ‚בולי ‰עירוב, בב‡ר‡ פ‡ר˜, 

˘ב˙ ˘לום ומבורך, ווע„ ‰עירוב.

1198

מבו‡.  –רובין במ‡נ‰עטען ˙י˜ון עי
בכ' סיון ˙˘י"ט נ˙˜יימ‰ ווע„ 
‰רבנים ל˙˜ן ‰עירוב במ‡נ‰עטען, 

רבנים ו‡„מורי"ם  19וח˙ימ˙ם ˘ל 
„‡ז, ור‡˘ ‰ווע„ ‰י‰ ‰‚‰"ˆ יוסף 

„ו„ מ‡˘˜‡וויט˘ זˆ"ל.

1199

‡ מווע„ ‰עירוב „ב‡ר –מו„ע‰ 
פ‡ר˜, על ‰כ˘ר ‰עירוב, ו‰רבנים 
‰ˆ„י˜ים ‰מפ˜חים ‰עירוב. נ„פס 
בעי˙ון „י ˆייטונ‚ פר˘˙ וי˜ר‡ ˘נ˙ 

˙˘"ס.

1200

˜ול ˜ור‡ ו„ע˙ ˙ור‰ ˘ל ‰רבנים 
‰‚‡ונים ו‰ˆ„י˜ים ‡ו„ו˙ ‰כ˘ר 

 ‰עירוב ב‡ר‡ פ‡ר˜. נ„פס בעי˙ון „י
ˆייטונ‚ פר˘˙ ˘מו˙ ˙˘"ס.

1201

 –˘מחים ל˘מרו ולערב עירובו. 
‰עירוב ב‡ר‡ פ‡ר˜ עומ„ ˙ח˙ 
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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

3

בעניני המצב שלדעתו  אז , לו אמר קאפיש של  רבה 
בין כאשר  ובמיוחד ונורא , איום הוא  המשפחה טהרת 
אז היה  והוא שאלות , כמעט  אין  אברכים  הרבה כך  כל 
בענינים  בשאלות שהשיבו הרבנים מבין  יחיד  כמעט 

נתג תקופה  באותה אברכים אלו . של שנשותיהם  לה 
אינן הן  המשפחה, טהרת את שומרות  אינן כלל חשובים 

הבעל . ידיעת  ללא זאת  עשו הנשים  למקוה, הולכות 

הארצות  עם

קאפיש, של רבה את שאל  הוא רבינו  זאת כששמע
ונקב  אחרים, רבנים שואלים האברכים  אותם  אולי 
שאפראן של  ורבה  מלאנצבערג, הרב של  בשמותיהם 

שוחח ועוד  שהוא  קאפיש  של רבה לו השיב  כך  ועל  ?
אותה  את  בפניו טענו והם הרבנים, אותם  עם  כך על 
ומי גדולה מאוד ארצות העם כי  הוסיפו , הללו טענה ,

לכך . הגורם זה לא אם יודע 

העובדות  הנשים עם קשרים גם  אז  להם  היו 
במשפחות  נשים הרבה על סיפרו  הללו במקוואות ,
שיחלו הענין  התעורר ואז  למקוה , באות  שאינן מיוחסות

למקוה . הולכות שאינן  הנשים  הן מי רשימות , לערוך 

של  עולם  גדר  הספר את להדפיס רבינו  החליט אז
בדואר אותם ושלח עותקים ב-5000 חיים  החפץ 

וכו '. למקוואות

פגש  עולם גדר הספר  את לאור  הוציא  שהוא לאחר 
כי לו סיפר והוא שליט "א  ניימאן מעכלע הר"ר אותו 
המשפחה , טהרת  בעניני ספר  על  אלה בימים  עובד  הוא 
שיוכל  בכדי הספר הדפסת לצורך  לעזרה זקוק והוא

בעולם המקוואות  לכל  נספחים )לשלוח .(ראה

ד  פרק 
ד ' ויראת מוסר ספרי הדפוס לבית מביא רבינו

ישראל  נדחי הספר  את  והדפיס בעבודה  המשיך  רבינו 
לב  הספר את הקודש, ובלשון  באידיש  חיים החפץ של 
טעמי הגר"א , מאת  שלמה  אבן הנפש, שמחת טוב
לכך  גרם  והוא הספרים  את פיזר הוא  באידיש, המנהגים 
אז לו אמר בערקאוויץ הרב לקרוא, מה היה שאכן
כלל  את  להציל  בכדי כשרים ספרים עוד להדפיס שצריך
הספרים  בגלל  בסכנה  נמצא  ממש שהוא ישראל
שאותם  היא  הבעיה  שכל בפניו טען הוא  הפסולים,
רבינו החליט ואז רח"ל, הדור  להורדת  גורמים  הספרים 
ספרים , אחר  בחיפוש ורובו  ראשו את להכניס

מוצאים . וכשמחפשים 

הבעיה  כי לרבינו  הסביר בערקאוויץ והרב  מאחר 
הגורם  והוא לקרוא , כשרים  ספרים  מספיק שאין  היא 

מה  וכל המפקח הרב מאת שכרו ויקבל  ולפקח, לעמוד
ו ' אות ח"י סימ צדק בשר  [בספר  יביא . אליו  שרואה
כל  דלדעת דבריו  ותוכ בזה נפלאה בבקיאות מאד הארי
להקפיד  גמורה חובה אחריה  נמשכי אנו אשר  הפוסקי
היו מקומות ובקצת הריאה,  וג  הסכי בודקי שני שיהיו
הדור נשתנה  הרבי ובעוונותינו  בעופות, ג  כ נוהגי
 בימי עליה מקפידי שהיו ומה מעלות אל לגריעותא
. מכונ על הקודש קהלות .כתיקונ שני קצת  שהיה  הה
בכלל  קהלתו אנשי על הרבני ואימת במעמד הרבני
אי  אלה שבימינו וכמה כמה אחת על בפרט .  הטבחי ועל
להחמיר אומ בהוספת רק ממנו שהוא כל  זיז לזוז אפשר 
על  לסמו וחלילה וחס  ביור "ד. החת"ס  וכד' להקל ולא 
 הפוסקי בספרי המעיי כי ויר "א . חכ תלמיד סת
פירוש .שוחטי שני שיהיו שהקפידו יראה  שהבאתי
יוכל  שלא ופשיטא לשמאלו  מימינו ידעו לא הכי  דבלאו
,ערמומות  ולהבי  וטבחי השוחטי למחשבת לחדור 
והפליתי  ,אפרי בית בעל ככרוכיא צעקו  שכבר וכמו 
 הרבני על זצ "ל מקאלאמייע  הלל מוהר "ר חביב  ואחרו
זה  מה   לשמאל  ימינ  בי  יודעי ואי הכשרי  הנותני

 המקו כא ואי פגימה בלי שלימה סכי.[ להארי
מלאכת  בכל היטב  הבקי דוקא שיהיה ההכרח כ ועל

השחיטה, להגאב "דואומנות דוד בית ותשובות שאלות ועיי)

ולא דשחיטה  בסכיני בקיאי לא  ודייני רבני הרבה  כי סטאניסלאב 

(ש עיי הריאה , בבדיקת יבינו ולא  .ידעו
רבותינו קדמאי ותקיפי גאוני  הפוסקי ה אלו ד)
הבקי  שוחט ידי על השגחה דצרי יוצא  שמה האחרוני
שחיטת  בעת יר"א וג השחיטה ואומנות מלאכת בכל 
דיחוי  שו בלי הריאה, על וה הסכי על  ה בהמות 

. שבעול
ודעתו י"ג.  סימ דעה  יורה סופר חת ותשובות שאלות

לזה. צור יש בדקות  דג נוטה
יע "א. ניקלשבורג אבדק"ק בנעט  מהר"מ הצדיק הגאו
סופר חת ותשובות בשאלות מובא  בדקות, ג והנהיג

. ש
 וא בעיר  כ ותיק זצ"ל. הפלא "ה בעל הצדיק הגאו
גסה   בי בהמות  שכ וכל עופות בשחיטת אפילו  בישראל

. ש זצ"ל סופר  חת ותשובות בשאלות מובא ודקה.
י"ב  סימ דעה יורה א ' חלק  חיי דברי ותשובות בשאלות
כמעט המנהג שכ והעיד זצ"ל, מצאנז הקדוש הגאו  למר
,הש ויראי מומחי שהשוחטי הג ישראל תפוצות  בכל 
עמו די מהבית  אחד יל טרוד אחד שא החמירו  ויותר

לשחיטה.



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

60. ראשית צעדי הצורר הגרמני נגד היהודים, היתה לאסור 
השחיטה

61. כל הקם נגד ישראל, כאילו קם נגד הקב"ה
62. אבותינו מסרו נפשם על זהירות שחיטה וכשרות
63. גם בזמנים יותר קשים העמידו שחיטה על תלה

 64. בזכות שגזר דניאל על שמנן, זכו ישראל שבאותו הדור 
לכל הנסים

65. הזהיר מכל איסורי אכילה, נשמר בקדושה יתירה גם 
בשאר ענינים
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ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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פרץ אריאל

כ"ז חשוון תשמ"ג, עש"ק חזק חזק ונתחזק, בהר בחוקותי
לפאר מעלת הגאון האדיר אביר הרועים הרב ר' שלום יהודא גראס שליט"א 
גאב"ד ור"מ קהל מגן שאול וכולל בית ישעי' מזרע שרשים עד דוד המלך 

עה"ש.

זכה מעכהדר"ג שליט"א בגלל דוד המלך שאמר בבית אלקים נהלך ברגש 
לחבר ספר וקונטרס על בית אלקים, בית מקדש מעט בענית אמן, ובשמירת 
הלשון ע"פ אב הפוסקים מרן החפץ חיים זצ"ל זי"ע, בלעתי בתאבון המדריך 
לעניית אמן עד דף י"ג בגלל כניסת השבת קודש, ואי"ה לפני מעריב בשבת 
קודש אלמד ברבים מתוך ספרו בבית הכנסת המרכזי במגדיאל, אשרי הדור 
שהגדולים נשמעים לקטנים, ואספר ממנו, שנגש לפני כמה שנים השמש 
ת"ח ואמר לי כת"ר עומד ע"י ארון הקודש כנהוג במרא דאתרא, אבל אחורי 
הבימה מדברים ולא עונים אמן ויש חשש לברכה לבטלה במקרה שיש מנין 
חוץ  השבוע  שכל  שנים  מחמש  למעלה  וזה  ללבי  נכנסו  ודבריו  מצומצם 
משבת קודש אני מתפלל אחרי הבימה כש"ץ, ואם אני רואה שבחזרת הש"ץ 
או בקדיש מדברים, אני מפסיק התפילה והקדיש ומחכה עד שיגמרו וב"ה 
התרופה הזה בדוקה ומנוסה חוץ מהדרשות שאני מזכיר בכל מאורע של 
בר מצוה שאסור לענות ברוך הוא וברוך שמו אחרי ברוך שאמר עד תפלת 

ש"ע וכל שכן ח"ו דברים בטלים.

ואשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים.
 בהערצה ובאהבת עולם
 הרב פרץ אריאל
 רב ואב"ד הוד השרון
הרינו לאשר בהערצה שקיבלתי יצחק לשוח, ונאמר אמן, המדריך 
לעניית אמן

סליחõת  àחינת  Łהם àŁעõלם , ה âינים  éל  נמ ôקין äמם  .'äְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכ
לעיל. כנזכר העוõנõת éֲָָל

àחינת על äהåŁ ה âינים, éל נמôקין חכמים  אמäנת äñôן  ידי ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
Łלמה. לעצה זõכין זה  ידי  על לעיל, כנזכר הäïéרים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָי õם

àחינת ג ) Łהäא סõéת, עłõין  הäïéרים  יõם אחר  éן  ְְִִִִֵֶַַַַַֻועל 
ידי   על  éי הõñדמים , äדברינà לעיל כנזכר העצה  äñôְְְִִִִֵֵֵַַָָָן
äהåŁ הâינים , éל  נמôקין  זה ידי   Łעל חכמים  אמäנת äñôְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָן
לעצה  ז õכין זה ידי  על  לעיל, כנזכר ה äïéרים יõם àְְְִִִִֵֵֶַַַָחינת 
àבחינת  העצה äñôן àחינת  Łהäא ס éה, àחינת וזה  Łְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלמה.
וכנזכר ýפניêמ טõבה  àעצה ä ננñות ýמõלŁ סéת ä עלינ äְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻפרס

יסõד, הõד נצח àחינת הם ה éíה âפנõת éן  ועל  (éמבארלעיל, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ

õïŁéגמין  éי çéד äע , עצõת  àחינת Łהäא העצה äéàנõת, נחלקת  ואז חכמים àאמ äנת ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

נחלקת העצה éי להתנהג, ü אי õŁנפà עצõת לŁית יכõלין ואין וŁל õם , חס ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלôŁים

õôעâ על àא üé ואחר  üé äלהתנהג üé לע õłת ü ריðŁ õ ל נדמה àŁתחêה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלôŁים,

על  זה וכל וŁלõם, חס  ל ôŁים  õאצל חלäקה העצה éי ,Łë מ üלהפ לעõłת  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָסברא

õעצת àחינת הìפלת, âוד סéת  àחינת היא ואז לעיל כנזכר חכמים אמäנת  ïגם ידי ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

,õëע וחסâי אמ äנתי àחינת מלכäת , àחינת  Łהäא אמ äנה, àחינת הäא âוד éי ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָנõפלת,

Łהäא  ïה, àŁעל õôרה àחינת äהåŁ חכמים, אמ äנת àחינת  ä הינ àדוד, ìŁְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאמר

אחר ) àמקõם  לברכה  õנõזכר äנà ר àדברי äמבאר (çéדäע הìאמנים  âוד חסדי .àחינת ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

àזה  חכמים אמäנת äñôן  ידי   על  Łלמה  לעצה äְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָכõåŁכין
את  אקים הה äא õçàם àבחינת  ãפילתìמ âוד ס éת ְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻמקימין 
והâעת  ה ëח äñôן  àחינת ה äא סéה  éי ה ìפלת , âוד ְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹֹֻֻסéת 
העצה, נת ñôן זה ידי  Łעל חכמים  אמäנת ידי  על õåŁְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָכין
àחינת  Łהיא àנין, על âמסככא  אימא àחינת היא  ס éה éְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֻי
מקõר Łם ôקרא לàינה  אם  àחינת עêאה, אימא àְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָינה
וזה  çéדäע. העצõת Łם את ïטת הõד עד אימא éי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעצה,
עצה  רäח äבינה חכמה ר äח ה ' רäח  עליו ונחה àמ Łיח, éŁְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָת äב 
מàינה, נמŁכין  העצ õת éי ה '. ויראת âעת  ר äח  'ä וכ äְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָגב äרה 
Łעל האמ äנה , äñôן ידי   על  לזה õåŁכין סéה àחינת  Łְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהיא
נõפלת  õעצת מàחינת ã פילתì מ âוד ס éת מקימין  זה ידי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
הéל éי  ,Łëמ âוד àית מלכäת ונתאחד נתñôן  זה  ידי  Łְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל 

מåה)אחד לעיל  êŁא (וכמבאר  העצה äñôן מרëז  éן  ועל  . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
מäñôן  ëŁדàר עõד, ממלכõת לôŁי äיחצ ולא  ïàס äק ôְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹתח êק
עñר éי לעיל, וכנזכר אחד ה éל éי  âוד àית מלכ äת  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹואחדäת 
àמהרה  çŁבא מ Łיח ידי  על יהיה âוד àית  מלכ äת äñôְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹן
ודוד  'ä וכ üלמל לכêם  יהיה אחד ור õעה  יתקçם , Łאז äימינàְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

.'äוכ לעõלם. להם נłיא ְְְִִֶַָָָעבâי

לאביהם יאתäב  יłראל  äבäŁçŁ ידי   על יהיה מŁיח  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
õ מé àתäŁבה, אêא ôלäי הâבר אין  éי àŁְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמים,

.'äוכ פŁע äלŁבי õáאל  לצõçן äבא éŁְְְִֵֵֶֶַָָָתäב,

לאביהם ד) יłראל ä בäŁçŁ ידי   על יהיה מŁיח äְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָביאת
éŁת äב , õמé àתäŁבה, אêא ôל äי הâבר  אין  éי  àŁְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמים ,


