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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

קונטרס 
 מכתב תוכחה

 

חלק א

יכנסו שלא ק"עיה בירושלים החרדית העדה לרבני תוכחה מכתב
הירוקים הדאלארן עבור רובאשקין של הטריפות נבילות את ויתירו

פרענקלין בנימין הרב דארצותשל החרדים הרבנים התאחדות של הראשי (רב
שליט"א) פרענקלין בנימין הרב הנהלות תחת ישראל, וארץ יוראפ וקנדה, שליחהברית -

מכשירים רבנים שהרבה העיר, ותבקע האויב גבר - כבר שנצח השטן
בנימין הראשי הרב של בנסיון, לעמוד יכלו לא הברית בארצות

להם שהבטיחו תועפות ההון עבור פרענקלין

בנשיאות העולמי" הרבים מזכי חברה" ע"י לאור אדמו"ריצא מרן שליט"אכ"ק
תשס"ו הפסח חג בפרוס יו"ל

החרדית העדה של שליט"א "הבד לחברי מכתב
תובב"א עיה"ק בירושלי
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היסודיי הפרטיי הכתב על לעלות בזה הנני
הברית בארצות כא שהול הבשר כשרות בעניני
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א ּלָ ֵרׁש ִמּכֻ ִאּלּו ִמְתּפָ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ֵרׁש ֵמַרּבִ ִמְתּפָ ַמאן ּדְ 	
ַמת	ָהָאָדם	ָהעֹוֵסק	ּוְבִהּפּוְך	 ֵני	ָהָאָדם	ְונֹוְתִנים	ּכַֹח	ְוַחִיל	ְלִנׁשְ ָבָריו	ָהָרִמים	ְלַבד	ְמִאיִרים	ּפְ י	ּדְ ָגה	ּכִ ּה	מֹוִעיל	ְלַהּשָׂ ּלָ ּמּוד	ַהּזַֹהר	ַעל	ּכֻ ע	ַהּלִ ְוַגם	ּדַ
א	ַאף	 ּתָ א	ְוַהׁשְ ּלָ ֵרׁש	ִמּכֻ ִאּלּו	ִמְתּפָ ְמעֹון	ּכְ י	ׁשִ ֵרׁש	ֵמַרּבִ ִמְתּפָ ָיָמיו	ַמאן	ּדְ ְרׁשּו	ָעָליו	ּבְ י	ֵכן	ּדָ א	ּכִ ּלָ ִאּלּו	ּפֹוֵרׁש	ִמּכֻ ֵרׁש	ִמיֵניּה	ּכְ ִמְתּפָ ָחִליָלה	ִמן	ַמאן	ּדְ
ּלֹו	יֹוִעיל	 י	ִאם	לֹא	יֹוִעיל	ּכֻ ַבר	ָמה	ּכִ יג	ּדְ ה	ְלַהּשִׂ ים	ְצִריִכים	ָאנּו	ִלְלמֹד	ְוַעל	ָיָדם	אּוַלי	ִיְזֶכּ דֹוׁשִ אן	ּוְדָבָריו	ַהּקְ בֹודֹו	ֵיׁש	ּכָ אן	ּכְ הּוא	ֵאינֹו	ּכָ י	ׁשֶ ַעל	ּפִ
ְדמֹון	ַעּמּוד	קנו( )ָטֳהַרת	ַהּקֶֹדׁש	ַהּקַ ּנּו.	 י	ְמַעט	ְמַעט	ֲאָגְרׁשֶ ַפַעם	ַאַחת	ּכִ ר	ְלָהִסיר	ּבְ ה	ִאי	ֶאְפׁשָ ִלּפָ י	ַהּקְ ָצתֹו	ּכִ ִמּקְ


