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חלק כב

 זוהר
הערב רב

מה שלא שומעים מרבני הערב!!!

ובמזיד  בידיעה חלב אכל אחת שפע עיבור  גלגול
בגללסיבת הוא סוריאנו יהושע ר' של שפע גלגול

חלב  ואכל נזהר לא ובמזאחת  .יד בידיעה
מתקנו  כ ידי  ועל זה בעני מאד מקפיד  אני זה  מטע

 משלי ואני  הבשר  בניקור שעתיי לשבת נוהג שאני
אני  נזהר  כ כמו החלב, ע הבשר מ כפליי כמעט
ידי  על נוקר שלא בשר שו בפי יכנס שלא ימי כל

וחסיד.מומחה

מדרש הקדוש בספר שכתב מה ונורא  נפלא דבר ראה
בשלח)תלפיות  פרשת בלולה מנחה  ספר  בש הנשה, גיד וז"ל:(ענ

הנעל הפסוק את"במדרש בזה כי רצונו באב, תשעה  לרבות 
הנשה" גיד את  ישראל  בני יאכלו לא כ ארבע"על נרמזו

גהצומות, בטבת,יבתשרי,ג '' עשרה  י"זבמספרגי"ד'
בתמוזהוא ואותיותא"ת,י"ז  באב , תשעה הנש"ה לרבות

גהשנ"ה  ישראל, בני יאכלו לא בשנה ימי באלו גי"דכי א"ת 
באב בגימטריאהנשה  ".ט '

הכותב  "אמר וז "ל : תלפיות  במדרש זה על שס"ה ומוסי גידי
אחד , יו כנגד  אבר כל  השנה, ימות כנגד  הנשה שבאד וגיד

באב  ט' יו וכיוכנגד  באב , ט' ביו שולט יוכל דסמא"ל  לכ
זה באבר לשלוט  כדרז"ל בו להלח שבא  השר שהוא סמא"ל
שנגע על  הנשה גיד את  ישראל בני יאכלו  לא   ולכ חלקו, שהוא

עכלה"ק. הטמא" סמא "ל בו 

מצות על דוקא  הס"מ התאמ מדוע הדבר קצת  להסביר  ונראה
מה פי על  ויתבאר דוקא, הנשה בגיד ביעקב להלח הנשה, גיד 
אבינו יעקב דמלחמת  להאריז"ל, חיי ע הקדוש בספר שכתוב 
המשיח  ביאת לפני יוכשלו שישראל  חלב  עני על  היה הס"מ ֵֶע
של  שרו דהס"מ דמשיחא , לעקבתא שמרומז  עקביי בסוד 
ביאת לעכב  בניקל לו יהיה זה  ידי ועל בזה שיוכשלו רצה עשו

ד  תמכי יהיו ולא צדקינו אלא משיח בישראל, אורייתא
ידי ועל פרנסת לצרכי בעצמ לדאוג יצטרכו  חכמי שתלמידי
רב הערב  נגד  ללחו יוכלו ולא ,ושלו חס מלימוד יתבטלו זה

בראשית  פרשת  חי בזוהר שכתוב וכמו ,פרנסת (ד מפחד 

לשונו,קי"ג ) מערב וזה ה שלה הראשי ע הדור רוב ועתה
וז "ל ,רב  כתב ויקהל לפרשת  בהשמטות חיי דברי ובספר ע"כ . ,

המשיח ביאת  רב דלפני מהערב הרבני רוב וז"ל יהיו כו',
כל  רב הערב א קדושי בעצמ ישראל כי :ש חיי הדברי
 שהרבני בעליל  כנראה  עבדו לגרמייהו דעבדי חסדי
רב מערב  רוב בעוה"ר המה שבדור בתי והבעלי והחסידי
כבוד  לקבל לגרמייהו רק מעשיה וכל הציבור על לשרור ורוצי
 נפש שמוסרי באמת  עובדי א רק להתחבר אי ולכ וממו

וראה עוד. ש עיי ,כא עד  ,לעצמ תועלת שו לקבל לא לד '
הברכה היכל  הקדוש בספר שכתב  פסוקמה על  ואתחנ (פרשת

וגו') מהימנא הטיבו ברעיא  ועיי נשא), יששכר (פרשת ובבני ,
אדר) חודש  הפסוק(מאמרי על הקדוש ובזוהר לה', מלחמה

דר מדר ס"ז)בעמלק ד שמות ר'(זוהר "אמר המתחיל  בדיבור ,
בזוה"ק עוד ועיי עיי"ש, ודרא", דרא  בכל קכ :)יהודה ד (שמות

החמה אור הקדוש הרמ "ק)ובספר   בש נשא הקדוש(פ ' ובזוהר
משפטי ע"ב)פרשת ק "כ  ד).ש עיי ,

נת רבי הקדוש שהצדיק הנשר  דר בספר שכתב מה ידוע
אפריאדלער  מחנה דגל בספר ראה זי"ע, טוב  ש הבעל שאמר (ומה 

עקב) שכתבו,(פרשת טוב  ש הבעל תלמידי ספרי בשאר ועוד ,
השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח ביאת עיכוב  שעיקר
זאת יתקנו וא וטריפות בנבילות ישראל  ע את  שמאכילי

" הנשר דר בספר ועיי ממש, ומיד תיכ לא יבא משיח למה
הכתר בשנת שהצדיקי בא הגאולה, שנת  כידוע שהיה "

שכתב מה ואעתיק יבא. בוודאי שמשיח אז אמרו הקדושי
" מספר  ממקצת  ר"תהאביב ש] גולה ]ב שראל יניב חינוא "

וז"ל :מהנוגע בדורנו משה לדעת  ר' ותלמידו אדלער נת ר'
לפסול רצה  אדלער נת ר' בנסתר, מקובלי מפרעשבורג  סופר
אחרא  הסטרא חות ולהכניע ,דמיי דפראנקפורט  השוחטי
ואלמלא  וגו' תחי' חרב על  בסוד פסולי שוחטי על ששורה
 רודפי עליו העמיד "מ "הסמ א משיח, בא רצונו כל  השיג

עכ"ל. לברוח,  והוצר זהקצבי כי כתב  אברה ברכת  ובס'
לתק הדי לעלמא  הקדוש טוב ש הבעל ירידת סוד היה

ב " זה על ורמז  אלו, דברי "תיבות :זע ראשי ,"אר תצעד "
קוואות .מ ירוביע ביחהז

 בד פסח  של הגדה  על משה" מטה  "ברית  בספר כתב  וכ
חזקת שאיתרע ועכשיו וזל"ק: שדברהאחרו למפרע ראינו

והשכינה  בימינו, נבנה  לא עדיי אשר ביתינו את  החריב זה
בעונינו עדיי איבגלות  אשר קלקולי כמה נמצא  וכאשר  ,

וכו'. מלהשתרע, היריעה קצר כי הספר על  ובפרט להעלות 
ולקלקל לפשוע הדבר קרוב צמרו מחמת  הכבשי בשחיטת 
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נשמתו  גלגול ריבות, דברי או בקללות רגיל שהוא  מי 
רב  מערב

שנשמתוא תדע אז ריבות דברי או בקללות רגיל הוא
מגזע ואינו וצפע נחש משורש אחרא מסטרא היא
צנועי וא אב לו שיש וא רב, מערב א כי קדוש
מי בו וכיוצא רב, מערב נשמתו גלגול מקו מכל וחסידי
וחלילה חס נבלה ודברי בטלי דברי מדבר פה לו שיש
ועושה בלבנה פוג פיו המנבל האריז"ל בדברי כ ג מבואר
דברי פי כי וכאשר וחלילה חס נבל"ה  לבנה מאותיות
עשרה א לה יספיק ולא לבאר מרובי ה הפוגמי
בקצרה מזהיר אני כ על שלה עונש גודל לזכור פרקי
פומא האי וכו' ומסוייג גדור שהוא פה כי לדעת אד שצרי

בגוי'. משתבח הוא ברו דהקדוש קדישא פומא איקרי
ג') פרק  הישר (קב

 משיחהאי פיו בלימת כמו הנפש לטהרת בעול דבר
אותו יבלבלו שלא לתפלה תועלת הוא ג בטילה,

זרות. ד ')מחשבות פרק י ' שער  העבודה ושורש  (יסוד

וכידוע שכינה, גימטריא לשו ג לשכינה, רומז הפה כי
עלי ולשונו פיו שמקלקל וזה שכינה, גימטריא שפה
אשר לשכינה הרומזי באברי וחלילה חס מאד פוג נבל
לו אוי אחרא לסטרא יביא ואשר היחיד מרשות יוציא

ובאשו. צחנתו ותעל נפשו על ט"ז)אהה פרק  דוד לב  (חיד"א ,

למעלה אותו מנדי פיו  המנבל

עליהאלו שעובר למי מנדי שלמעלה די שבית דברי
ח פה נוול שמדבר מי החמורה ועבירה וכו' ושלו ס

פיו... המנבל הוא לעיל הנזכרי עבירות עשרה שבאלו
ל"ד) פרק הישר (קב

הוא  כי להנזק , יוכל בקל סכנה  במקו בהיותו פיו , המנבל
 השמי  מ עליו  משגיחי אי כי ממש, כהפקר

כיעוד  למעלה אותו כשמנדי להאד רע עני וזהו :ש
ונשמתו נשמעת אינה תפלתו בבנידוי שהוא זמ כל
שמירות ממנו ונסתלקת קדישא לפרגודא מחו ונד נע היא
סכנה מקו בשאר או בדר ובהיותו ישראל, עמו ששומר
עליו משגיחי אי כי ממש כהפקר הוא כי להנזק יוכל בקל

.השמי אזמ  הימי באות ממנו מתעברת אשתו  ובא

אלקינו  בדת  והמורדי מהפושעי אחד התינוק וא יהי' .
בעצמו יתבונ החכמה בתכלית  ונבו חכ שהוא מי כ
איחור בלי זה דבר לתק ולזרז למהר  הוא גדול שהכרח
חשוב ולא פתאו ימות  פ יו יולד  מה יודע מי כי ועיכוב,
מסורה תהי ' ונשמתו ממנה נצחבת היא אשר  למקו נשמתו

.אכזרי  ומחבלי ז')למשחיתי ו ' אות ל"ג  פרק  הישר (קב

מנבלותהרוצה ובפרט הלשו ברית יטמא לא מקרי להנצל
ומי ,מכווני והמעור הלשו כי הרע ולשו הפה

במעור. יחטא ודאי בלשו שפוג
להחיד"א ) ק "א ז' סימן שמיר (צפורן

 לאווי בב' עובר  המסתכל

מקואסור באותו ש(הערוה)להסתכל המסתכל שכל
ומעביר לכת, והצנע על ועובר ,פני בושת לו אי
דכתיב חוטא, אינו המתבייש שכל פניו, מעל הבושה
תחטאו". לבלתי הבושה זו פניכ על יראתו תהי' "ובעבור
ש הנושק שכ וכל בנפשי'. הרע יצר מגרה דקא ועוד
את תשקצו "בל על שעובר ועוד אלה. כל על שעובר

."ד ')נפשותיכ סעיף  ר "מ סימן חיים (אורח 

השרת...אמר מלאכת לי סחו דברי ד' ב"ד יוחנ ר'
מפני [הנולדי הבני] הויי מה מפני אילמי
מפני הויי מה מפני סומי וכו' מקו אותו על שמנשקי

.מקו באותו כ.)שמסתכלי דף (נדרים

מטהבשכבו על אז שישנה אשתו על יסתכל לא ובקומו
טהורה, שהיא וא בזה, ליהנות כדי האחרת
באי הצרות כל ליצל ורחמנא הרהור לידי זה ידי על דיבוא
למעלה צומח לעיל הנזכר מכל הנשמר ולהיפ זה, ידי על
ובי ברוחניות בי בזה תלוי האד טובת וכל למעלה.

וכו'. כ"ג)בגשמיות קטן סימן  קפ "ד  סימן ישראל (טהרת

המכוסיבימי מקומות בכל להסתכל גמור איסור נדתה
ד זה, על והעונש עקבה, ואפילו בנישבה, לו הויי

.מהוגני ואחרונים)שאינ קצ "ה סימן דעה (יורה

איזהקבלתי האד אל ושלו חס בהזדמ הצדיקי מ
בוער והיצר עבירה, הרהור או בעבירה, הסתכלות
כח ויחליש וינצל, מה דבר לצדקה ינדור [להסתכל], בקרבו

ק"ד)היצר. סימן דפרקא (אגרא

 וממהרי כ"כ מדקדקי אינו הרבה לשחוט לה שיש ומחמת
כאשר וטריפות  נבילות שמאכילי לוודאי וקרוב לשחוט

יו נתברר ומה בגוברי גבר מה ולומר  בדבר מותמ' שיהי' ...ומי
 ששוחטי ביד אבותיה מנהג בוודאי הזה  בדבר  ויקל מיומי
אלא  וישטחו וא"ת בשר  לאכול לנו ית מי לאמר דבריה את
שבקשו על כליה ישראל של  שונאיה נתחייבו שהיה וישחטו
 ואינ חטאו ואבותינו נחירה בשר היינו תאוה  בשר לאכול 
 בעונ נלכדי להיות  טובי לא כמעשיה נעשה א ואנחנו

התוכחה: מיו לנו ואוי הדי מיו לנו ואוי פה ח"ו לנו ואי
שגרמו כה עד עלינו שעבר מה ולספר להגיד יוכל ומי לדבר
בסכי לעצמ ששחטו ידעו ולא רעות  כמה השוחטי לנו
הוא  לכל וטרפה נבילה בכלל מיתת יהיה כ כמו פגומה

בכלב  מגולגל  להיות  ומוכרח ,אות  תשלי רח"ל  וכו'הקליפה
גדול. באריכות  עיי"ש

:נוראי סודות  לנו מגלה זי"ע חיי דברי בעל  הקדוש הצדיק
ש יצאווידוע פיגול, בשר שהאכילו הקלי השוחטי ידי על

 יהודי מיליא וחצי ג '  לער הדת  בשאלותמ כמבואר רח "ל,
"חיי "דברי ז')ותשובות סימ א ' חלק דעה  עבירה(יורה שאי

 הרבי ובעונותינו הישראלי, הלב שמטמט אסורות כמאכלות 
לוע"ז באר קהילות כמה הדת מ יצאו זה ידי דעל  ראינו
,הקלי "השובי ידי על וטריפות  בנבילות ונתפטמו שאכלו

הקהל מ שנאבדו עד זרות  דעות עליה דבריווגברו (עיי"ש

אש) להבות  החוצבי"אפרי מחנה בדגל מובא וכ עקב, (פרשת

זצ"ל)  "מהרמב המתי שמכתב בתחיית כפרו איש אל שבעי
מהדת שיצאו עד אסורות  במאכלות  ונתפטמו שאכלו בגלל

 כול את  והרג  מל עליה הס" ובא שמערמת  וידוע  רח "ל.
רק ויחיד , יחיד כל לפתות בכלשלא ורבני שוחטי מעמיד

ברשתו הכל זה ידי ועל דיליה מסיטרא מקו.


