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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

קונטרס 
 מכתב תוכחה

 

חלק ג

מה קדשו ברוח ראה זי"ע הקדוש טוב ש הבעל
דמשיחא: בעקבתא האחרו הנסיו שיהיה
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לנו מגלה זי"ע חיי דברי בעל הקדוש הצדיק
נוראיסודות

       
        

        
     

        
      
        

      
       
         


א(,השמי מ ותשובות שאלות ראהברדב"ז הובא ה', סימ)

ח"ה) סו.

י"ב)ב) פסוק ג' פרק חבקוק ד(ספר א אר צעד זע
חבקוק י"רש ראה .י(י"ב פסוק ג' "בזע(פרק לשונו: וזה 

ש דוד ובמצודות ."עכו שבעה לגרש  :"אר תצעד
.האר יושבי רמסת  אר תצעד פירוש:

דפירודאג) מעלמא הוא הרבי דרשות ידוע :ביחה'ז
עול הבורא רשות הוא היחיד ורשות ,אחרא הסטרא

ישראל, כנסת דקדושה עמודסטרא ס"ט ד) זהר בתיקוני ראה)

וכו',א') ע'), דרוש תורה לשמחת שלמה לח דרשות ,
"יוס יעקב "תולדות בעל שכתב מה וראהה"בד נשא (פרשת

שלאהעולה) הרע היצר התחכ עתה קדשו: לשו וזה
רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר
בעיר שוחט שמעמיד והוא ,בו נכשלי רבי אשר יחיד
נלכדו וכול לרבי טריפות המאכיל דיליה מסיטרא
ונעשי הדת על מעביר זה ידי ועל עיי"ש. ברשתו,

בשו"ת חיי הדברי שכתוב כמו סי'אפיקורסי א' חלק (יו"ד

קהילותז') הרבה ,קלי שהיו שוחטי ידי שעל כותב
רח"ל היהדות דר את ועזבו בגרמניה, שהתקלקלו עיי)

.באריכות)

זהרד) בתיקוני ראה :א')ע'ירובי עמוד ס"ט ד)עוד ראה .
עהרענריי זלמ שלמה רבי הקדוש הצדיק שכתוב מה

משאמלויא שלמה)זי"ע לח דרשות ותשובות שאלות וכ(בעל :
חס יפריעו שלא נפש במסירות ואחד אחד כל יתאמ
טוב, היותר צד על הש ברו שעשינו העירוב ושלו
וכוונתו העירוב של הרבה הטובה בביאור והארכתי
הבורא רשות הוא היחיד רשות הרבי מרשות לעשות
,הקדושי בספרי כמבואר דקדושה סטרא עול

ישראל אוהב השבועות)וכו'.ראה מי(לחג באר עוד ראה .
ענ ב' שורש שבת של סדורו עוד ועיי יתרו, פרשת חיי

.(זה בעני 'א

מרשותה) לברוח קודש שבת בערב לטבול צרי :מ'קוה"
בספר ראה :עול של יחודו היחיד רשות אל הרבי

חיי מי באר בהעלות)הקדוש תיקוני(פרשת עוד ראה ,
א')זהר עמוד ס' ד)מהימנא רעיא ב'), עמוד רס"ד ד ,(השמטות

מהימנא א')רעיא עמוד רמ"ב ד פנחס פרשת במדבר)זהר תיקוני ,
א') עמוד 'כ ד)זהר תיקוני ב'), עמוד ס"ו ד)הצדוקי כ ועל .

רש"י [ראה להכעיס. פסולות במקוואות הכשילו האלו
'לה וחטאי רעי סדו ואנשי :עה"פ י"ג, ,ג"י בראשית

מאוד].
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ישראל באלוקי לכפור האד את מביא חלב אכילת
וזכרו שמו ימח צבי שבתי אצל שראינו כמו

       
      
        

         
       
        
     

    

       
       

       
       
       
        
        
         

          
          

        
      

       
     

          
         

        
        

         
  

האכיל הוא כי לאבדי בקש אשר המ ארור אומרי
לו היה כ ידי על אסורות, במאכלות ישראל בני את

קשות גזירות היהודי על לגזור הכח את
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שו) הבעל לנו שאי ,משתכחי "ולא" דאבדי על חבל

שלנו. הסכיני שיבדוק בדורינו הקדוש פעטוב שמעתי)

(כלו) לא בבחינת שה אלו על סובב "ולא" זה, על הביאור
.(משתכחי

באנציקלופדיהז) ראה(אושוינצי ימש"ו(מערכת שהיטלער
ביו איש אלפי 10 לשרו שריפה ובתי הגז בתי הכי
לאחשורוש לתת רצה שהמ מדה כנגד במדה בדיוק אחד
ונשי ט ולאבד להרוג להשמיד כדי שקלי אלפי 10

.רח"ל ,אחד ביו

נאמח) חבר נ"י לוי שמעו היקר לחבירי רבה תודה
לי שעזר על בירושלי העיברית להאוניווערסיטא

.ובתמונות בהחקירות

בספרט) 215ראה בד שכטר יוס ר' מהמחבר
שבאושפצי(אושוויט)והיו מאוד, גדולה שחיטה מקו היה

גדולי לעורות, חרושת בתי שתי השחיטה בית יד על
הבהימות עורות את לקחו השחיטה אחרי שתיכ מאוד,

.הגדולה השחיטה מבתי

לבהמות מיוחדת רכבת ש שהיה ש כותב (קעטעלעוד

(טרעיהיהודי כל את כ אחר לקחו הרכבת ובאותו ,
אנשי מאות היו בהרכבת ששמו והאנשי ,לאושווי

אחד. מדה)ברכבת כנגד במדה זה כל היה חיי מהדברי הנראה .(כפי

בהמה.י) אוכלת בהמה מוסר בשבט שכתוב וכמו

ומתודה מודה אחד שו"ב
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תשובה:
         

 
        

        
        

       

        
         


היא) הנסיונות !קוראי והנסיואוהביי ,מאוד גדולות

,עדיי שוחט הי' שלא למי להשיג קשה השוחט של הזה
בנסיו נתנסה שהשוחט זמ כל כי הוא כ האמת אבל

(יו בכל נתנסה נסיונות ועצומה(ובעשר גדולה מלחמה
כי שלו קדושה הרגש אחד מצד תוכיותו, בתו מתלקחת
לאלקי וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה אי
שני מצד .פיגולי מרק ותמימי כשרי אנשי להאכיל
ולא גדולה במהירות לשחוט :כגו  בנסיו אעמוד לא א
במגילת שנאמר [וכמו ערו בשלח שכתוב כמו במתינות
נתנה והדת המל בדבר דחופי יצאו הרצי" אסתר
שוש והעיר ,לשתות ישבו והמ והמל ,הבירה בשוש
או ,הבריאות בקו שאיננו א היו לשחוט או .[נבוכה
הנצר הדעת ישוב לי שאי או בטוב, זו לילה ישנתי שלא
א וכ  המקיפות שונות דאגות מסיבות הסכי לבדיקת
מאות או עשרות לטריפה אשלי וא פגו החל נמצא

הלא  ,הרגשה הפסד מפני לשחוט שאפסיק או ,עופות
,פעמי כמה כ יארע א החוצה אותי ישלי ודאי הקצב
פרנסה למצוא טרחתי הלא משפחתי אפרנס והיא
עצמי אמצא לזה שהגעתי ועמל יגיעה ואחר מתאמת
כי שני לצד להכריע מסייע "מ "הסמ דבר וסו ,בחו

...מזה גדול אונס ל ואי פטרי' רחמנא אונס
חיי.יב) הדברי שיטת לפי
וטריפותיג) נבילות המאכיל כי ש שכתוב מה ולפי

נזכה א יודע מי כ וא בכלב, מיתתו לאחר מגולגל
יחס להיות צרי לש להיכנס כי ,לגיהנו בכלל להיכנס
ולא ואודה מוסר, שבט בספר שראיתי מה לפי גדול,
לפני הזה הספר ללמוד לי אומרי היה שא אבוש,
יותר בשחיטה ממשי הייתי לא בשחיטה, לעבוד שהלכתי

.עיני לנגד 'ה פחד אז לי היה כי ,אחד משבוע
הצדיקיד) חותנו בש שכתב מצותי נתיב בספר ראה
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ישראל באלוקי לכפור האד את מביא חלב אכילת
וזכרו שמו ימח צבי שבתי אצל שראינו כמו
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?בגולה ישראל בני אחינו למה הגדול הסוד
          
         
         
          
        

       
          

   

!משיח בא רצונו כל השיג אלמלא
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רבינו של מפיו ששמע מפינטשוב מרדכי אברה מוהר"ר
ואביא ,שני שתי עלי מלחלוק "ינוחו שאמר ע"זי אלימל

.שלימה וגאולה משיח

קדשו:טו) לשו וזה ק"ב פרק הישר קב הקדוש בספר
בשדה בשר הסוד וזהו ,בשר כמני חיו יעקב יצחק אברה
– יצחק ,שני 175 חי היה אברה = תאכלו. לא טריפה

502=147=180=175 יחד צרפ ,שני 147 – יעקב ,שני 180
הסוד וזהו הקליפה. נגד בקדושה ה האבות כי ,שני

ל) כב, שמות)"בשר" כי תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ,
.502 תק"ב, גימטרי' כ ג הוא

451 ישמעאל = 51 = אדו הישר: בקב ש כתב עוד ב.
.502 בשר בגימטרי'


