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לכבוד החשוב מפעל הזוהר העולמי מפעל הגאולה העולמי ברשות כ”ק 
אדונינו ורבינו מהאלמין שליט”א שלום רב.

יום ב’ שמות שובבי”ם תשע”ה 

בסייעתא דשמיא ראיתי לרמוז כמה ענינים ורמזים הפלא ופלא בעניין לימוד 
הזוהר ועניין הגאולה בה במהרה:

וזהו  בה  המונח  הרוחני  ריח  על  לרמוז  והיינו  ריח,  בגימטריא  עולה  זוהר 
המאור שבה יחזירנו למוטב, ויש לומר זהו מה שלימוד הזוהר הקדוש מקרב 
הגאולה, שבה כתיב ישעיה פרק י”א ב-ג: ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיֹהָוה רּוַח ָחְכָמה 
ִיְרַאת ְיֹהָוה ְולֹא  ַעת ְוִיְרַאת ְיֹהָוה: )ג( ַוֲהִריחֹו ּבְ ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ
שזה קאי על לעתיד לבוא  יֹוִכיַח:  ָאְזָניו  ַמע  ְלִמׁשְ ְולֹא  ּפֹוט  ִיׁשְ ֵעיָניו  ְלַמְרֵאה 
על מלך המשיח, והיינו ממש והריחו – ריח הזוהר, והיינו דברי הבעל שם 
טוב הקדוש זיע”א לכשיפוצו מעיינותיך חוצה, היינו כמו ריח שריחו נודף 
למרחוק שיגיע לכל מקום, לכל אדם בכל מצב שהוא, והיינו כמו בשמים 
שכל הנוגע בה הנכנס בה קולט אפילו מרחוק, כן זוהר הק'’ ריחו ריח טוב 

למרחוק לכל הנוגע בה.
והריחו  הנ”ל,  כדברינו  והיינו  הכולל(,  )עם  יראה  בגימטריא  עולה   – זוהר 

ביראת השם, ריח עם יראת השם.  
עוד יש לרמוז בו רבי שמעון בר יוחאי – עם שם אהיה, בדיוק עולה בגימטריא 
תתקל”ו שכידוע מהאר”י ז”ל והמגלה עמוקות זי”ע שזה שם הכי גדול של 
השפעת החסדים באופן הגדול ביותר, היינו שזה כמניין י”ג פעמים שם ע”ב 
– חסד היינו 13 פעמים חסד שיש  י”ג מידות, וכל מידה היא מידת חסד, 
וזהן י”ג ע”ב עולה תתקל”ו – 936, והיינו ללומד זוהר רבי שמעון בר יוחאי, 
עם שם אהיה שכידוע שזה תשובה שאהיה שיהיה טוב, שעושה תשובה יחד 
על לימוד הזוהר הק’ זה מביא את החסדים הגדולים ביותר השפעת החסדים 

באופן הגדול ביותר.
תר”כ, היינו כתר מצוות כל התרי”ג מצוות  זהר הקדש – עולה בגימטריא 
יחד עם ז’ מצוות מדברי סופרים לימוד הזוהר חשוב כאילו למד כל התורה 

ותרי”ג מצוותיה. 
וכן שמעון בר יוחאי - עם התיבות והכולל עולה בגימטריא תרי”ג, כדברינו 

הנ”ל. 
שמעון בר יוחאי – עם התיבות והכולל עולה בגימטריא משה רבינו, והיינו 

כידוע שהיתה נשמתו נשמת משה רעיא מהימנא.
ומכאן תצא זעקה לכל דורש השם, ולכל המצפים לישועה, ולכל כלל ישראל 
הקדוש,  הזוהר  ספרי  ללמוד  זמן  להם  לקבוע  שלימה,  לגאולה  המצפים 
פנחס  רבי  )-הרה”ק  כידוע מספה”ק  לבד,  לקרוא באמירה בעלמא  ואפילו 
לימוד  גודל  ועוד(  זי”ע  פלאג'י  חיים  רבי  החיד”א,  חי,  איש  הבן  מקוריץ, 
הלשון  נאמר  שבזוהר  וכידוע  השגתה,  ללא  אפילו  הזוהר,  ספרי  קריאת 
תא חזי – היינו שבו רואים ישר ההתגלות השם, ולא תא שמע כמו בחז”ל 

הקדושים. )עיין ספה”ק דברי ישראל להרה”ק ממודז'יץ זי”ע פרשת יתרו(.

יהודה לייב טאוב 
בן כ"ק אאמו"ר מקוז"מיר שליט"א
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50יובל שנים של פעילות המערכה

גבר  ולבסו ושחט ותומכי עוזרי מצא אול השוחט ,
עכ"ל. העיר. את  עזב והרב  השוחט צד 

ו' פרק 

האחרוני  הראשוני כדורות לא

יהי לבל וקיימא קבוע לחוק הי' התלמוד  חכמי בימי א)
לשחוט יד  להרי גבהו  ארזי כגובה  א אפילו  איש   שו
כבר אבל שחיטה, כל לפני להחכ הסכי שיראה עד

זה מנהג  ש)נתבטלה וברשב "א , ש וברא"ש ח "י, חולי וע"כ(עי' .
 צרי שחיטה קוד כלל הסכי בודק  החכ שאי כעת 
וזריזי זהירי הממוני השו"ב שיהיו  מאד  עכשיו לדקדק 
או  התלמוד , בזמ שהי ' מהשו"ב יותר ד' ביראת  וידועי
לפני סכינ לבדוק  עליה ממונה ביותר  יר"ש  איש  שיהי'
על  ד' ויראת  וזריזי זהירי אינ א אבל השחיטה,
מבימי יותר  הסכי בדיקת על להאמינ אי כ"כ פניה
החכ  א אלא לשחוט  רשאי היו שלא  התלמוד חכמי 

 הסכי סק "ט)בודק בקו"א א ' סי ' הגר "ז .(שו"ע

בטוח כי  וד בשר  מורא שו לשו"ב אי הללו בימי ב)
 צרי בזה"ז לכ לעזרה. לו ימצאו דרכיו וכמה בעוזריו 
הי'. אשר מכל יותר מרבי ד ' ירא השו "ב  שיהי' לראות
לדחותו  ראוי שיהי' מה יהי' קל דבר ובאיזה לפנינו 

ל"ג)מאומנתו תליתאי טוטו"ד .(שו"ת 

משמרת לעשות צרי בודאי הפירצה שנתרבה בזה "ז ג)
להעבירו, ראוי דהו כל  קלות בו שנמצא ל"ב ,ושו"ב ש)

ע"ש) קט"ו, ובסי' כ "ז, .ובסי'

הפירצות גודל על וכלות  רואות עינינו  בזה"ז  ד)
גרועי "השובי ע"י  המתהווי  הנוראי וקלקולי
כמבואר תלה על הדת להעמיד  בידינו ואי ומושחתי
הדת להעמיד א"א דבזה"ז מהרש "ל  בש קי"ט  סי' בט"ז 
מ צרי שהי' המפקח  הרב ג אלא עוד ולא תלה, על
בשו"ת כמבואר "השובי על ופחד  אימתה להטיל הדי
הרב  על בעה"ב אימת ואדרבה ידיו רפו  י"ג. יור"ד  חת"ס
במה ל ודי עמו, להתקוטט העיר כל  עליו יעמיד  שלא 

משה באר  בשו "ת  צדיקיא  תרי הני (ירושלימסקי )שהעידו 

המה קרוביה "וכל בזה"ל: י"ב, חכמי כבוד קונטרס 
יודעי הדעת קלי " השובי בכ"מ  וכידוע ,אגרופי בעלי
להיות הבריוני ראשי ובפרט ההמו עיני לנקר  אי
הזאת המספחת כידוע בעוה"ר... מצוא  עת בכל בעזרת

עכ"ל. ישראל" בני מושבות בכל  שגברה

יונגרייז  הגרי "צ  במכתב קאשוי )וכ וג(אבדק "ק  בזה"ל: שכ'
ומטמא   שבקלי קל הוא  החז או שהשו"ב לה נודע א
א לנפש יערב  עכ"ז רח "ל, ישראל לבבות ומטמט
בר על ומתאכזר  הרב  קשה כמה באצבע  להורות  יוכלו

לימודו  על  נענש ובספרייט והוא הקדוש בזוהר כמבואר  ,
הקדושים. ובספרים האריז"ל

עוןוההמון כתוב נמצא שלא לפי מזה  נזהרים אינם עם
חז"ל בדברי  וגם ברמז אלא בתורה  בפירוש זה 

והנה. הנה  מפוזרים המה

ולקבץ על מאמרים ללקט שזכינו לא-ל תודה אתן כן
הקדוש ומזוהר לברכה זכרונם חכמינו מדברי נפזרים

מצות  לקיים קדושים ומספרים זוהר תוכיחותיקוני הוכח 
גם  ולהזהיר בעצמך , והזהר לחברך, תוכיח עצמך, את  הוכח
האיש וקדושת  ושבחי  מעלות  גודל ולהראות  לחברך ,

בריתו ובבאהשומר  בזה הגדול רחמנא,והשכר ולהיפוך 
לצלן רחמנא בריתו להפוגם  הגדול העונש ומר רע מה לצלן

לזה המביאות  לפגם והסיבות  והתשובה  התיקונים וסדר
התשובה. בפני שעומד דבר לך  אין כי הזה,

חיה וכו', ונעשה  אלקים צלם  ממנו סר תיכף זה חטא  העושה  כי
כאחד ממש משחית רעות ומדות וגאוה  בכעס ומזיק טורף רעה
ממנו, הקליפות טורפין ותפלתו  ותורתו ממנו , ופחות השדים מן
עולם אל  לפני  באמת והבכיה והחרטה התשובה מהני זה ולכל
ובתשובה כזאת , יעשה שלא בראשית יוצר עליו  שיעיד עד 

בקדושה, שלו ומצות  תורה המריהיה  הזה  עצום חטא  לתקן אבל
שבעולם  עבירות מכל חמור מאד]והנמהר במקום [קשה פוגם  כי 

היטב ניכר כדינו באמת תשובה  עשה  שלא זמן וכל מאד, גבוה
הבל  מטמא  כי עמו לדבר ואסור ישראל, באלקי חלק לו שאין

מאד פיו, נזהר  אני אדם איזה על החטא זה כשרואה העני  ואני 
תשובה שעשה אחר  אבל עמו , ומלדבר  בצורתו מלהסתכל 

לשונו. כאן עד יהודי , לצורת  חוזר  באמת ,

הלבבות:יט) ובחובת זלה"ה האר"י בכתבי  וכן בר "מ  כל איתא
וה  עושה שהאדם לא המעשים רשע, והוא  לומד שהוא  תורה 

כח מוסיף גם אף אלא  בקדושה , ואומץ  כח  מוסיף שאינו די 
לימודו על ונענש תוך בקליפה, נמצא שהרשע מאחר כי  ,

אין  כראוי שב לא אם וגם הקליפה, אל משפיע הוא הקליפה
עד  בתעניתא אביי אמר בגמרא: שכתוב וכמו רצויה, תפילתו 
דיומא  ריבעא דיומא ומפלגי דמתא, במילי מעיינו יומא  פלגי 
וכו '. ס"ד לא  אנא ואיפך רחמי בעי  דיומא ורבעיא ומפטרי , קרי

בספר כתב דברים"חרדים"וכן  ז' בשביל גאון: סעדיה ר' בשם
ולא  עוונותיו גברו אשר מהם, ואחד נשמעת האדם תפילת אין

ביניכם". מבדילים "עוונותיכם שנאמר: תשובה רמב"םעשה  (ועיין

ז') פרק תשובה .הלכות

שלמד  התורה ברשעו . האדם כי כתוב: הבדולח עין ובספר
הוא  והלשון וכו', אחרא הסטרא אל  הולך  הכל שעשה  ומצות 
אם והרי  בלשון הוא ה' עבודת  ורוב  ה' את  לעבוד שרת כלי 
בהם, וכיוצא אסורים ודיבורים הפה נבלות  או  הרע לשון  מדבר
מטונף  בפרט והלשון  הגוף  וכל  הלשון את שמטמא נמצא
ולהודות  לברך לה' ישרת כך  אחר  ואיך  ונמאס ומשוקץ
את  וחבל  וכו ' בישא לישנא סרוח בכלי  וללמוד ולהתפלל
ונמאס. נבזה מלוכלך בכלי לשרתו זדונך רוב על ידיך מעשה



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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יב
רוח הקודש!

אין תרופה! ואין עצה!
לא תוכלו לתקן בשום אופן! מעתה ועד עולם!

 על כן אחי ועמי כיון שחברה קטנה קיבלו רב ושובי"ם אין 
תרופה ואין עצה לא תוכלו לתקן בשום אופן לאכול כשרות 
מעתה ועד עולם הרב החדש לא ידעתי מי הוא, ועכ"ז מובן 
הדבר שנוכל לקרוא אליכם "שבולת שטפתני" ולא יועיל שום 
מים  עליכם  וזרקתי  בנו  ויתקיים  עמו  על  ד'  ירחם  עד  עצה 
טהורים המקום ישלח משיחנו בב"א ותמלא הארץ דעה את 

ד' כמים לים מכסים אמן. עכ"ל.
]מאבקו של הרידב"ז נגד הכשרות היה הסיבה שנאלץ לעזוב 
את הרבנות בארצות הברית, כל הנסיונות לטשטש עובדה זו 
לא תעלה לאחר שאת עיקרי מאבקו העלה בספריו בהן ייסר 
את תושבי ארצות הברית על הנעשה בתחום הכשרות, כאשר 
עוד  יצליחו  ועד עולם לא  כי מעתה  גמורה  קבע בפסקנות 
בארצות הברית לשמור כראוי על הכשרות. ולא יועיל שום 

עצה לתקן הכשרות[. 

אבל  ל "ט, לסי' בפתיחה ובפמ "ג מהרמ"פ  בשם תרפ "ח 
שוב  אברים לשאר  ריאה  בין לחלק טעמים ג' שיש כיון 
קשה  לא  ולפ"ז מבררינן, לברורי  דאיכא  כיון  בריאה  אמרינן
הש"ך  כתב  שהרי וכו' מחלבה אכלנו אתמול  רש"י  קושית
שחיטה  לאחר הסכין דנאבד בהא  לחלק  סקכ"ה י "ח בסי '
לאחר  פגום  ומצא נאבד לא ובין דכשר  פגום ונמצא 
לכן  היתר בחזקת  יצא  כבר שנאבד כיון דשם שחיטה
בו  שבר דלמא  ואמרינן  דהתירא  בחזקה ליה  מוקמינן 
וצריך  שלפנינו בסכין משא"כ אדעתיה ולאו  אח "כ עצמות 
ידעינן  אם  דוקא  לכן היתר  בחזקת מעולם יצא  לא  בדיקה

חוד  על שנפל  מספק בודאי  אבל כשר קשה קרקע ע "ש ו
דאתמול  לק"מ  וא "כ ע"ש חודו  על  שנפל לומר  תולין  אין 

הבהמה) מחלבה (בחי ' אכלנו  לכן לברורי אפשר  הי ' שלא 
ששחטה  היום  אבל  ארוב סמכינן לברורי דליכא  דהיכא 
מחמרינן  בירר שלא  וכיון לברר עליו חל לברורי  ואפשר
החיוב  עליו  מוטל  הי ' שהרי הריאה בנאבדה אף לאסור
האיסור  מן  עין  להעלים  שלא  הבהמה בפתיחת מיד לברר 
לידע  יכול  הי' שלא בסכין משא "כ הרשב "א  של ג' וכטעם
בהיתר  יצא  בדיקה קודם שנאבד ויכון שיבדוק  עד מיד

ע "ש. ע "כ

מין  לנו הי ' שאם דודאי  שלפנינו מה  מבואר מיהו  ולדידן
לאכול  סמכינן כלל תולעים בו מצוי  שאינו  וירקות חסה
תולעת  בו נמצא  מאד ברחוק  שאפשר ואף בדיקה  בלי 
שמדברין  חסא  דהאי  כיון אבל מצוי שאינו  כמיעוט  הו "ל
וכיון  תולעים  בו  שנמצאים  מודי  וכ"ע ומהמונם מהם
בו  וכיוצא  מים בשטיפת די  לא תולעים  בו במצוי  שנתחזק 
שכבר  דכיון  מצוי  שאינו  על ולהעמידו המצוי למעט 
בדיקה  צריך  כבר אז מצוי  מכח איסור בחזקת איתחזק 
ממצוי  התולעים  שממעט מה מהני  ולא  מחזקתו  להוציאו 
שאין  ודאי שידע עד בדיקה צריך  אלא  מצוי, שאינו למיעוט
תל"ז סי ' א"ח  המג "א  מדברי זה לחי ' עוד וראי ' תולעים . בו
מבררינן  לברורי דאיכא  היכא דאמרינן דהא  שכתב  סק "ד
להוציאו  ובא איסור חזקת אחד פעם לו  הי ' אם דוקא  היינו 
בח "י  אבל  גמור בירור צריך אז רוב או  חזקה  ע "י מחזקתו
לא  ולכן לברר א"צ  איסור  חזקת לו הי ' שלא  טריפות
נראה , אך  ד"ה שם קל"ה סי' א "ח  בי"ש ועיין  ע"ש בדקינן
צריך  שוב  המצוי  במיעוט איסורא  שנתחזק  כיון הכ"נ
די  ולא  ועלה עלה מכל  גמור בירור והיינו ולברר בדיקה

כנלפענ"ד. בזה  כיוצא  או במים  שמכבס במה

ֵסֶפר

אּוָלה סֹוד ַהּגְ

ף פ"ב(  ּקּון מ"ג )תיקו"ז ּדַ ל ּתִ דֹוׁש ׁשֶ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דֹוָלה ִלְקֹרא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
א ָהֱאלִֹקי ְמאֹור ָהעֹוָלם ּקּוִנים,  ְלַתּנָ ְבִעים ּתִ ִמּשִׁ

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ָכל יֹום ְוָכל ָהאֹוְמרֹו ּבְ
ָמה,  ׁשָ ה ְלֶהָאַרת ַהּנְ ְזּכֶ ּיִ

ִרית, ּוְלָכל ַהְיׁשּועֹות. ְלִתּקּון ַהּבְ
ַחת ִלְפֵניֶכם, ה ַהּזֹו ֻמּנַ ֻגּלָ ה ַהּסְ ִהּנֵ

ָכל ֵעת. ּה ּבְ ְהּגּו ּבָ ְלַמַען ּתֶ

יוֵֹצא ָלאוֹר ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהּזוַֹהר ָהעוָֹלִמי" 
ֶמׁש ית ׁשֶ נחל לכיש 24/8 ּבֵ

טל: 054-7112492

ּקּון מ"ג ן" ּתִ ּמָ ית ּתַ ֵראשִׁ “ּבְ
ֹבָאר ֵלם ְוַהּמְ ָׁ ּקּוֵני זֹוַהר ַהּש ִמּתִ

ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ ֵרי תשע"ג - ּמְ ׁשְ ּתִ
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סז
קבלתי בתודה הספר השלוח על ענין בשר ושחיטה כשרים, אף 
שטרם הספקתי לעין בו, הלא הנושא וענייניו כל כך נחוצים, ובודאי 

יהי ספרו לעזר רב.
בתודה רבה
ובברכת התורה
הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה
י.איסר קלונסקי
רב גבעת מרדכי

שכר  יקבל סבלותיו שיתמו ואחרי לדעת עצמו  שאבד מפני שזה
עשה. אשר המצוות

כי אחר השיב והוא  אכילה  לדבר הוא מתאוה אם אותו שאלתי כך
בגופו בהיותו כעת, אך לאוכל, התאוה  לא כרוח משוטט בהיותו
רגיל שהיה כפי  הגוף תאוות ובשאר האכילה בתאות הוא  חש  אדם של
שבו האיש של כשגופו וכאב  בצער הוא מרגיש וכן החיים בין בהיותו
לדבר  גם הוא מתאוה הוא  האם לשאלתי  וכואב. מצטער נמצא , הוא
עבירה לדבר מתאוה היה לא בחייו גם כי באומרו בשלילה השיב עבירה 
התפלל לא  שיכור שהיה ובגלל ומשתכר, יין שותה  ימיו כל היה  שכן
היה ורק ההגדה את  אמר  לא  הסדר ובליל ובמצוות  בתורה עסק ולא
לבחור  מניח הוא אין בבכי, ואמר הרוח הוסיף  לכן, סוף בלי  יין שותה
מכיון  מכך , להמנע יכול  הוא ואין הכנסת לבית  ללכת  נכנס, שבגופו הזה 
לעשות לו וגורם שבקדושה דבר  כל  ממנו מונע היין  היה בחייו שגם 

האסורים. מעשים

לפני "היכן אמר : והוא אותו שאלתי שניאור ?" אברהם  חברך הוא
שהכינו אחת אשה של בגופה נכנס כי לי ספר  חודשים שמונה
ובינתיים הוא היכן יודע איני עכשיו בהם, נמצא  שהוא ממים תרופה לה
בגופה נכנס שמו ימח האשכנזי של  וגופו זה נער של בגופו אני  נכנסתי
"לא לי : ענה והוא שאלתי ובאחותו?" באח נכנסתם "למה אחותו . של
לגופה להכנס ורציתי בחצר הייתי שבת ביום זה. בנער להכנס התכוננתי
רגע ובאותו לחצר מה דבר  משליך הנער את ראיתי אז אחת  אשה של
ממנו שתה שהנער  מים לקיתון נכנסתי  אזי בו. להכנס רשות לי  נתנו
ואילו בקרבו, יושב  שאני חודשים עשר אחד לי וזה לתוכו נכנסתי וכך
שום עם מדבר הייתי  לא עמי לדבר תורתו כבוד מעלת בא היה לא

אזוריים  או  מקומיים  רבנים  כאשר  כאן?  קורה  מה 
מסירים תעודת כשרות מאחד הגנים או חברות  ההסעדה, 
איכשהו נמצא רב אחר אשר מתוך רחמים )על מי? על צרכני 
הכשרות, או על אלה שמרמים אותם?( נותן להם "כשרות". לדבר 

כזה אין תוקף לא על פי חוק, ובוודאי שלא לפי ההלכה. 
אבל  המציאות היא שבמעמד הנשגב של שידוכין וקדושה, 
המסקנה  טרפות.  שהם  דברים  בשגגה  אנשים  אוכלים 
היא שיש להסתמך רק על אישורים של רבנים מקומיים, 

המכירים את המתרחש באזור.

11קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי


