
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 ששי | ו אלול | פרשת שופטים
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו לגזכרונות

פסולות מזוזות מוכר אשכנזי יוס 'ל 

אותם  נגד  מודעה היה וועבער הערשיל  ר' שעשה הראשון  הדבר
כך  כל  יעזור  לא שזה חש הוא  אבל  פסולה , סחורה המוכרים  הסוחרים 
כשרות  ומזוזות  תפילין לקנות ביותר  הבטוח שהמקום יודע אחד  כל  כי 
שהוא  אחרת  המצאה  על חשב הוא ולכן יוסל , ר ' אצל  להיות ימשיך 
עם  באנגלית סידור  אצלו  שיקנה  אשכנזי  יוסף  לר' מאנגליה אברך ישלח
ויבקש  הרבנות, בהכשר זולים תפילין יקנה זאת  עם ויחד ומכסה , מזוזה 
ור' לו , שהורו כפי וקנה  נכנס אכן מאנגליה  האברך קבלה , כך  על
מסאטמאר לאדמו "ר  האברך  שקנה החבילה כל עם עבר  הערשיל 

כי(זצ"ל)שליט "א  הוכח  התפילין  את  כשפתחו לעיניו , אותו  ופתח
ריקים  המסחר!!הבתים בבית קנו הללו התפילין את כי לרבי ומודיע !

לרבי ומראה  אשכנזי יוסל ר ' הרבי של הגבאי אצל  "ירושלים" ששמו
מאנגלי יהודי  שאותו מה כל ואת הקבלה  ואת הרבנות, של התוית את  גם

אשכנזי יוסל ר' אצל !וקנה

"על  וזועק , שלו  הזקן  את ותופס  מזעם , רותח  בבית הסתובב הרבי
פסולים". ומזוזות תפילין מוכרים שלי  הזקן

ברבי... מזלזל  אשכנזי

יוסל  לר' מחר  תשלח  כסף  לך אתן  אני  תכנית , לי יש לו , אומר  הרבי
ימכור עוד הוא  אם  לראות  רוצה  ואני פעם, עוד לקנות אחר מישהו
שסיפרו, מה כל את  שאירע  מה כל את  הלילה  לו  אספר  אני כאלו , תפילין 
שהוא  מיד  יתפוס יוסל  ר ' כי לבא , מפחד שהוא  הערשיל, ר' אמר  ואז
זה , בענין מודעות  אז  עשה  שהוא  ידע יוסל ר' כי לרבי, הסיפור  את  סיפר 
לבית  מסביב שלו הבריונים עם לו ימתין יוסף שר ' חושש  והוא

להכותו בצהריים ,ומסוגלים  2:30 בשעה שיבא הרבי לו  השיב  זה ועל !
לשליחות , הרבי בבית  שהיה  הבחור את ישלח הרבי  אחד, אף שם  אין  אז 
כל  את  לו ויביא  הדלת את  לו יפתח  בעצמו  הרבי  בחלון  ידפוק וכשהוא

עליו. ציוה  אשר 

עשה. וכך העצה את עצמו על קיבל  הערשיל  ר'

דבר  אותו את  שם  ומצאו חבילה , לרבי הערשיל ר' הביא (זהלמחרת 

יזרוק שהוא  חשב בצדקתו הרבי אותו, וייסר  עליו זעק  שהרבי מה כל לאחר  כבר  היה

לגניזה הכל .?)את

ואני מאחר עצה, כבר לי יש ואמר, מרוגז  מאוד היה שליט"א הרבי
יהודים , אלפי יהיו ושם  ישראל  נגד לנאום  לוואשינגטון לנסוע עומד

הזה . בנושא לדבר ביותר הטוב המקום שם ע "כ 

 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 "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך א  .1682
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך ב  .1683
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך ג  .1684
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך ד  .1685
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך ה  .1686
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך ו  .1687
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך ז  .1688

קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך ח  .1689
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך ט  .1690
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך י  .1691

קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך יא  .1692
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך יב  .1693
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך יג  .1694
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך יד  .1695
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך טו  .1696
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך טז  .1697
קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך יז  .1698

קובץ "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה כרך יח  .1699
קובץ "שערי תשובה" ארגון מוקדש להתעוררות לתשובה   .1700

כרך א

 ספר בית עקד ספרים
מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א

ספר על הזוהר הקדוש חלק ב' 1001-2000 
ענף ח' 1701-1800

קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך א  .1701
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך ב  .1702
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך ג  .1703
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך ד  .1704
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך ה  .1705
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך ו  .1706
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך ז  .1707

קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך ח  .1708
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך ט  .1709
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך י  .1710

קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך יא  .1711
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך יב  .1712
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך יג  .1713
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך יד  .1714
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך טו  .1715
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך טז  .1716
קובץ "קול קורא" תוכחה ומזכי הרבים כרך יז  .1717
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  (דף קפ''ח ע''א)פרשת בלק -ספר במדבר -זוהר 

  :)ט( ב פרק דברים

ַצר ַאל ֵאַלי ְיהָֹוה ּיֹאֶמרוַ  ר ְוַאל מֹוָאב ֶאת ּתָ ְתּגָ ם ּתִ  ּבָ
י ִמְלָחָמה ן לֹא ּכִ ה ֵמַאְרצוֹ  ְלךָ  ֶאּתֵ ָ י ְיֻרׁשּ  לֹוט ִלְבֵני ּכִ

י ה. ָער ֶאת ָנַתּתִ ָ   ְיֻרׁשּ

ַצר ֶאת מֹוָאב ָהיּו ֲעִתיִדים ָלֵצאת ֵמֶהם ,ַאל ּתָ ְגַלל רּות ְוַנֲעָמה ׁשֶ   ּבִ

וֹו חַבְַרּיָיא יַתְבִין ּומִתְנַּגְחִין אִּלֵין ּבְאִּלֵין, וֲַהוּו ּתַּמָן יֹומָא חֲדָא, הֲ
רִּבִי אֶלְעָזָר, וְרִּבִי ַאּבָא, וְרִּבִי חִּיָיא, וְרִּבִי יֹוסֵי, ּוׁשְַאר חַבְרַּיָיא. 

ַאל ּתָצַר אֶת מֹוָאב וְַאל ּתִתְּגָר ּבָם מִלְחָמָה  (דברים ב)ָאמְרּו הָא ּכְתִיב 
ֹו'. ּבְגִין רּות וְנַעֲמָה, ּדַהֲוֹו זְמִינִין לְנָפְקָא מִּנַיְיהּו. צִפֹורָה אִּתַת וְג

מֹׁשֶה ּדַהֲוַת מִּמִדְיָן, וְיִתְרֹו ּובְנֹוי ּדְנַפְקּו מִּמִדְיָן, ּדַהֲוֹו ּכֻּלְהּו זַּכָאֵי 
מִדְיָן, וְָאמַר קְׁשֹוט עַל ַאחַת ּכַּמָה וְכַּמָה. וְתּו מֹׁשֶה ּדְרַּבִיאּו לֵיּה ּבְ

נְקֹום נִקְמַת ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל מֵאֵת  (במדבר לא)לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, 
הַּמִדְיָנִים אִי הָכִי מַׂשֹּוא ּפָנִים אִית ּבְמִּלָה, ּדְיַתִיר אִתְחָזּו ּבְנֵי מִדְיָן 

 לְׁשֵזָבָא מִן מֹוָאב. 

ִבים ּומִ  ה יֹום ֶאָחד ָהיּו ַהֲחֵבִרים יֹוׁשְ ִחים ֵאּלֶ ְתַנּגְ
י  א ְוַרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ם ַרּבִ ה, ְוָהיּו ׁשָ ְבֵאּלֶ
תּוב  ָאר ַהֲחֵבִרים. ָאְמרּו, ֲהֵרי ּכָ י יֹוֵסי ּוׁשְ יא ְוַרּבִ ִחּיָ

ם ִמְלָחָמה  (דברים ב) ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ ַאל ּתָ
ָהיוּ  ְגַלל רּות ְוַנֲעָמה ׁשֶ ֲעִתיִדים ָלֵצאת  ְוגֹו'. ּבִ

ְדָין, ְוִיְתרֹו  ָהְיָתה ִמּמִ ה ׁשֶ ת מֹׁשֶ ֵמֶהם. ִצּפֹוָרה ֵאׁשֶ
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נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!
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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
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מצב הכשרות בימינובה

המשך בעלון הבא
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לרבנים תורה  י "ט דין לג|תביעה

הרמב"ן מרמז וכן כ "ט )ב) א' הגוף (בראשית התיר כי  וז "ל:
טעם וזה עצמה, הנפש לא מיתה, אחר מדבר , שאינו בחי 

שאמר  ומה וזה השחיטה, דאורייתא , חיים בעלי צער
א  שנברך  קדּ ברכתינו ה ׁש ר על  וצוּ נ וּ  בּ מצוֹ תיו חיטה,ׁש נ וּ  

כאן.עד

שום  בלי כשר שיהיה הסכין על  נזהרים לא אם אומרת זאת
חיים  בעלי  צער  על ועובר  לבטלה , ברכה הוא הברכה פגימה

התורה. מן  שאיסורו

חת"ס ג) נ"ד )בשו "ת סימן והוסיף (או"ח  הרמב"ן  ד ' העתיק
מדבריו "נראה בשרעליה לאכול  לנו  יתברך שהרשה אחר 

צערם, למעט עליהם ולרחם נתאכזר, שלא רצה חי, על בעל 
ומברכין הצואר  מן  לשחוט  צוה קדּ א כן בּ מצוֹ תיו ׁש ר ׁש נ וּ  

ה  על  נאמרחיטה וצ וּ נוּ  כאילו קדּ א , וצוּ נוּ ׁש ר בּ מצוֹ תיו ׁש נוּ  
ה  הבּ ר יּ וֹ ת חיטה על  על  עכ"ל .לרחם  " 

שחיטה הלכות מגדים ובפרי הפתיחה)ה) "טעם(בסוף  כתב ,
בשם רבה האליהו הביאו זו יוֹ צא מצוה דּ ם דּ רב החינוך , ספר 

ועוד הדּ ם, ׁש יּ צא  כּ די וכן מצּ וּ אר, ... חיים בעלי צער משום 
חיים  בעלי צער  משום אסור  פגום עכ "ל בסכין  ...

החיד"א ס"ג )ו) ח"י  סימן ברכה טעמא כתב(במחזיק [משוםדמהאי 
חיים] בעלי שלפניה.צער סכין בדיקת בלי לשחוט אסור

החינוךז) עדיף וכסברת  בצערא למעוטי שחיטה בעידן דגם
בזה שכתב  הצדדין  מן דהשוחט במשנה  חולין  בר"ן תמצא

היא הלשון: בסימנין דשחיטה הצדדין כיון מן  שחיטה כי
חיים  בעלי צער  איכא המפרקת מן לנו וחותך יש וכן  עכ"ל. .

- שם. ראה חיים, בעלי  צער על שלם  מכאן ספר רואים הרי
חיים. בעלי  צער הוא פגום בסכין  ששחיטה 

י "ט  שלי תביעה הדורות כל לי שקילקל על אותו תובע  אני  :
לבוא !!!העתידים

אחד  מאדם היוצאים הצאצאים מספר חמש חשבון של (בחישוב 

למשפחה) דורותילדים עשר  שנה)במשך הוא(300 דור כשכל ,
שנה שנה)שלושים  25 רק הוא  דור  כל .(בעצם 

שמירת על בלבד  אחד  יהודי מעורר כשיהודי וחשוב, צא
המאכילים הבדצי "ם של טרף בשר לאכול ולא הכשרות
יהודים, מיליון 48 בכך הציל  הוא  - ודם חלב וטיפות נבילות

יהודים. שיישארו

פשוט: במחשבון)חשבון לבדוק  יכול  אחד  שכל(כל  ילדים חמש 
מיליון  ל-48 דורות 11 לאחר מגיע ילדים חמש  מביא אחד

ילדים 

טז  ‡ו‰ל רוז‰

תיכף יביאו אותו לגן  ,בעל שבט מוסר הצדיק הקדוש
ש הביד"צ הפסק יצא מרא .אותו בכלל לשפוטולא  ,עדן

  והביאו אותו לגן עדן.ופני המלאכים המקטרגים חפו. 

שנים  4-5טילפנו לי היום ששני ילדות קטנות בנות 
ממשפחות שונות חלמו, ששלמה המלך ע"ה בא אליהם 
בחלום, ואמר להם, כי במאה יום אחרי יום האחרון של 

  פסח יהיה דברים גדולים...

ה בגלוי, ובשבת זו בא שלמה המלך ע"ה לילדה קטנ
שבמוצאי שבת יסעו  ,ואמר לה תגידו לאבא ואמא

קנין ההורים תיכף לאשדוד, להצדיק רבי עמרם וו
תיכף אחרי הזמן נסעו  .שליט"א, שהולך ליפול בחלשות

ותיכף  .כל המשפחה, והגיעו להצדיק רבי עמרם שליט"א
נפל והתעלף, והקליטו מה שאמר, והודיעו לו בשמים כי 

עם ישראל בארץ ישראל, כיון שלא יש גזירה גדולה על 
מחו במצעד התועבה, לכן צריכים לנסוע לקברי צדיקים 

  להתפלל לבטל הגזירה.

עושה את האשה  ,לכן אני שלום יהודה בן אסתר
הצדיקת החשובה הנפטרת רוזה בת יעקב וחיה יוטא ע"ה, 

לומר להם שאנחנו עשינו שני  ,שליח לבית דין של מעלה
ואנחנו נעשה עוד  ,ד התועבה"מחאות גדולות נגד "מצע

כל מה שיש ביכולתינו לעשות, ושיסורו  ,מחאות בע"ה
מאתנו כל הצרות והגזירות, ויהיה לכל ישראל אך טוב 



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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אך נפשי בשאלתי להשיב לי בבירור ובמוקדם )כי דעתי נשמעת פה 
לרבים בענינו "STNEIDERGMI" של מאכלים וממתקים וכו'( מי חיבר 
את החלק האנגלי של ספרו, ועד כמה מחוייבין לחוש לו לחומרא, ועד 

כמה מותרין לסמוך עליו לקולא.
ונא ונא להשיב תשובה ברורה ומפורטת.

דו"ש. מכבדו ומוקירו יעקב זילבערמאן מאנטריאל

אחד ביום  מתים ואשתו ברונא ר '

מסרוכאשר באלכסנדריה , אשר ביתם אל העורות סוחרי שני באו
והשני  חנה אשתו לידי האחד ברונא, ר ' של המכתבים שני  את
ברונא ר' שהסוחר הרב , בפני העידו הסוחרים שני העיר. רב לידי
מאוד נבהל  העיר רב חי. עודנו  והוא המכתבים  את כתב בעצמו
ר' לאשת ההיתר כתב את  ומסר וחתם  כתב בעצמו הוא כי מדבריהם ,
אליו, שתגיע לה , לקרוא מיד שלח הוא להנשא. שמותרת ברונא
על השני מבעלה לפרוש עליה  וכי באיסור  נשאה  היא  כי לה  והודיע
הזאת, הרעה הבשורה את חנה שמעה כאשר כדת. פיטורין גט ידי
בידי  עלה רב  עמל לאחר רק הבושה. וגודל צער מרוב התעלפה
נחלתה ההיא מהעת אבל רוחה . את אליה ולהשיב להקיצה הרופאים
ובפרט  חרפתה, את לשאת יכלה  שלא משום  כבדה, לב  במחלת
כל בעושרה. וגדולה העיר נשות מכל  ביותר הנכבדה האשה  שהיתה 
עליה, מדברים היו ופינה עבר ובכל כמרקחה נעשתה אלכסנדריה  העיר 
במדינה ברונא ר ' בעלה שמת יום באותו ליום. מיום גברה מחלתה  לכן 

באלכסנדריה. חנה גם מתה  הרחוקה,

מעלה של דין  בית בפני לדין נצבות  הנשמות  שתי

ביוםשתי השמימה הגיעו חנה, אשתו ושל ברונא ר' של הנשמות,
בא מעלה . של דין בית לפני מעשיהם על וחשבון דין  לתת  אחד
מפני  שלהם , הבא העולם את  שניהם שאיבדו עליהם, ויקטרג השטן
"לא על עברה וחנה במזיד; נפש שהרג תרצח", "לא  על עבר ברונא שר'
היה המקטרג  של  טענו איש . אשת בהיותה אחר לבעל  שנשאה תנאף",
זה הוא יהודי שאולי לחשוב , לו היה כי יען יחשב, למזיד ברונא  ר' כי

'ה יראי נדברו אז  לב

צחäתא. בעי דאõרייתא אêא  עõד, ולא  ה äא. üברי ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻקדŁא
éŁתäב[àיא äר : היא , üé הõôרה ,õל ä א)אמר àראŁ(מŁלי  ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

אם äמה  תאמר. אמריה  àעיר Łערים àפתחי  ôקרא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹֹהמõçת
לפני  àב Łäה נëצא הרי ,ýניïמ פõחדים äאנ תõרה àְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָדברי
צחäת , צריכה Łהõôרה אêא ע õד , ולא  ה äא, üä רà Łõ דñ ְְִֶֶַַַָָָָָֹה
אדם לäŁם יחניף ולא õברé õכõô אדם çŁהיה  éְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹלõמר

àגלäי  ה õôרה אמת את מêד àר  הזõהר àעõלם לõמדי  וכל .[ ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
י õחאי  àר Łמעõן  ר àי Łל õŁ מדר àבית נמצאים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָהם
וא õמרים àעõלם àרçה מפחדים ולא Łמים יראת  äְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹמקàלים
מïני  äחדï ולא סיני  הר  על  äעמד Łרגליו äמי האמת, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאת 

ה áדõלה Łםטזהא ה על  נפŁם  למסõר מäכנים הõçם  áם  ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ
.õרתõות üרà ְְִַָָית

ïעמים 172 äתנõ א äמזהיר  מביא  הזõה"ק זה äְְְִִִִֵֶַַַַָָבגלל
חçים àעץ éäמäבא עק"ב, âמŁיחא[áàימטרçה àŁעקבתא ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

éרת , אäíר Łהäא àאחõריים àחלב äלŁé עקבתאי "עקב" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

העלת טז . קנב .)בזהר קיימי (ף  הו אינן האמת חכמת לעסקים קרי  
סיני. טרא

עאה , מלא  עבדי ח ימין : נל מלךוזה  של  עבדים שהם [החכמים 
סיני,העליון ], טרא קיימ סיני ],אין הר על שעמדו לא[אותם 

] ' וכ  מ א רייתא  כא  ערא איהי נמתא, אא  אינם מסלי 
כלומר  ממש , התורה כל עיקר שהיא  התורה בנשמת אלא מסתכלים 
התורה רזי  שהם פנימיות, יש  התורה בגופי  וגם שבסיפורים שיודעים

ומצוה]. מצוה בכל לכוון שצריך אמרוהכוונות , צד [ונכב  .נל אן עד
סיני עיק: הר  על עמד לא הרה סדת  ידעים אינם אתם ].ממע  

דארייתא. דנמתא  נמתא  לאס לא זמינין דאתי, [ולעתידלזמנא 
כי  התורה, של הנשמה  של בנשמה ולהתבונן להסתכל עתידים הם לבוא
בסודות חדשה תורה לדרוש  הוא ברוך הקדוש  עתיד המתים תחיית אחר 

מהותה .] לידע  הזה  בזמן  אפשר שאי מה  מתוקנעלמים, מהפירוש (הביאור

.מדבש )
תחה י נת באר לי ונראה זי"ע: תה הרב  הגה"צ ואמר י ממ
 ואחר ההר תח ית  מתיבים הי האלקים  לקראת יראל  צא
 הא אכלם  ן יראים הי י מרחק", עמדו נעו העם "ו רא נאמר:
לקראת מחים ים הי מהעם  מקצת  והיה . תוימ האת הדלה

ימתהכינה אם  אפיל מרח ק לעמד הראן מקמם לזז רצ ולא 
,רמזה הר ת ב  מה הא  סיני",ועליהם  ט רא קיימ "אי ן  

ס ף , ועד מחה סיני ט רא עמד אא מרח ק ועמד נע ולא למר
ועמד העם  עם  נע אר המת ואתן האמת . לחכמת זכים הם ולכן
האמת, לחכמת מרחק ועמדים סים עה ם עים הם ן מרח ק,

האת . הדלה הא אכלם ן  מראתם


