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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

קונטרס 
 מכתב תוכחה

 

חלק ב

את להציל העליו מעול בא זי"ע מגארלי הצה"ק
כזתי מיליוני חשבונו על יאכילו שלא השוחט

יו בכל וד חלב וטריפות נבילות
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בעני הק' הספרי שכתבו מה נמר בקיצור אעתיק
מה האחריות גודל להבי כדי ,בכשרות זהירות
ואח"כ הס"מ, ברשת אחד ברגע ח"ו ליפול שיכולי

לדורות בכי' יהיה
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ּקּוִנים ְוַרְעָיא  מֹו ַהּזַֹהר ְוַהּתִ לֹום ּכְ ָ "י ָעָליו ַהּשׁ ּבִ ֶהם ֵהם ִחּבּוֵרי ָהַרׁשְ יַח ּבָ ּבִ ֶהם ָהָאָדם ְלַהׁשְ ק ּבָ ְדּבַ ּיִ ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ  
א יִרים ְוַסּבָ ִ יר ַהּשׁ ְמֵהיְמָנא ְוׁשִ

ֵהם  ֶהם  ּבָ יַח  ּבִ ְלַהׁשְ ָהָאָדם  ֶהם  ּבָ ק  ְדּבַ ּיִ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ָאְמָנם 
ּקּוִנים ְוַרְעָיא  ְוַהּתִ מֹו ַהּזַֹהר  לֹום ּכְ ָ "י ָעָליו ַהּשׁ ּבִ ִחּבּוֵרי ָהַרׁשְ
ְסָפִרים  ן ּבִ ה ֶאל ַהְמַעּיֵ א ְוכּו' ְוִהּנֵ יִרים ְוַסּבָ ִ יר ַהּשׁ ְמֵהיְמָנא ְוׁשִ
ה  ַהְרּבֵ ָעִמים  ּפְ ְלׁשֹונֹו  ן  ּנֵ ְלׁשַ ָהֶאָחד  ָרִכים  ּדְ ֵני  ׁשְ ָצִריְך  ה  ֵאּלֶ
ִקיאּות ְוַאל ַיֲעִמיק ִראׁשֹוָנה  ְזּכֹר ַהּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ן לֹו ִצּיּוִנים ּכְ ּוְלַצּיֵ
ִנְמָצא  ּכֹחֹו�.  ִפי  ּכְ ִעּיּון ַרב  ּבְ ִני  ׁשֵ ָמקֹום  ּבִ ִיְלֹמד  ְוַהב'  ה,  ַהְרּבֵ
עֹות  ָ ּשׁ ּבַ ִעּיּון  ּבְ ָהא'  ְבִקיאּות,  ּבִ ֲהָלכֹות  י  ּתֵ ׁשְ ן  ַהְמַעּיֵ ֶאל 
ה  ַיְרּבֶ ָעִמים  ּפְ ִפי ּכֹחֹו,  ּכְ ְבִקיאּות  ּבִ ֶפֶרק א', ַהב'  ּבְ ִרים  ְזּכָ ַהּנִ
ֵקט  ְוַהׁשְ ָעה  ָ ַהּשׁ ַהּצֶֹרְך  ְלִפי  ַהּכֹל  ֶזה,  ּבְ ְיַמֵעט  ָעִמים  ּפְ ֶזה,  ּבְ

יג  ְוַיּשִׂ ְרּכֹו,  ּדַ ָלֶבַטח  ֵיֵלְך  הּוא  י  ּכִ לֹו,  ִריָאה  ּבְ ּוְבֶזה  ֶכל,  ַהּשֵׂ
ֵאינֹו ֵמִבין, ִעם  ן ׁשֶ ָרה, ְוַאף ִאם ִיְרֶאה ֶאל ַהְמַעּיֵ ֶרְך ַהְיׁשָ ַהּדֶ
ַעל ְמַלאְכּתֹו  י ֶנֱאָמן ּבַ ְרָסָתם ִמּפּוֵמיּה, ּכִ ל ֶזה לֹא ַיְפִסיק ּגִ ּכָ
ן  ּכֵ נֹו  ּבְ ֶאת  ִאיׁש  יל  ַיְרּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ה,  ַהַחּמָ ר  ִנְסּתַ ְלַהְמִציאֹו 
ָחְכָמה זֹו ְמַעט ְמַעט ְוָדָבר  ה ַלעֹוֵסק ּבְ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְקנּו ֵמַהּזַֹהר  ֶהְעּתַ ה ׁשֶּ יִתיו ְוֵיׁש ְרָאָיה ֶאל ָהֵעָצה ַהּזֹו ִמּמַ ֶזה ִנּסִ

ֵחֶלק א'. ף פה( ּבְ ים ּדַ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ )ּפָ

ֶרק ג'( )אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ג' ּפֶ �
�

       
       
       
        
        
       

 

       
      
        
        
         
       
        

    

ולבתר       
      
       
       
       
         
         

       
       

        

        
        
      
        
       
         
        
       
       
        

    

רעיא      
        

      
       
      
       
        
       
         
       

 

       
         
       
      
       
        
       
        
         

    

והשוחטי הטבחי ע נלח זי"ע אדלער נת רבי
ונרצחו נהרגו השוחטי שבעוו ,טריפות מאכילי
,האש כבש על ועלו ישראל נפשות מליו 6 אח"כ
הול זי"ע הקדוש טוב ש הבעל  זה? בכל אש מי

הצליח ולא הגזירה לבטל לאושפצי
        
        
       
         

 
       

       
      
       
         
       

         
       




