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רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

פגישה עם 
השכינה 
הקדושה

החוזה שהצדיק לי ואמר אמיתי, שהוא הסיפור את  לי ואישר המסר של  למפיץ התקשרתי
זצ"ל. באנון יוחנן רבי  של  רבו זצ"ל  פרץ ניסים רבי של תלמיד הוא זה אתו את  דברתי

השואה, לפני הסולם בעל של המעשה את והכיר הקדוש הזוהר לימוד חשיבות על 
הסיפור את לפרסם  ממני וביקש אתי. לבלוהסכים להזדהות, רוצה אינו השכינה את שראה (היהודי 

הדור) ליצני  .ישגעוהו

הקדמה:
עדן  גן של  אצילות  עולם  של מלכות  הקדושה שהשכינה ישראל, נשמות כל את  שכונסת  לשושנה , נמשלה השכינה 
ישראל עם של הקדושות  נשמות אנו בקוצים . מוקפת החוחים , בין היא השושנה אז בגלות, ישראל שעם זמן כל העליון.
ותחת ונמצאים הרע היצר  של בהמיים, רצונות  ע"י  נשלטים קטנות, של גלות , של במצב ונמצאים הקוצים" "בין מצויים 
עובדים  שאנו  למצב נשמך וזה נמצאים, אנו שבו מצב הוא  בגלות השכינה בו קטנות של מצב  הגויים. של השפעתם
בשושנה הראש , ע"י  שמונהגים רצונות ולא  בנו שולטים הרע יצר של הגוף  רצונות  הראש, של ולא  הגוף  של שכל עם 
כותרת, עלי י"ג יש  לשושונה  ורחמים . דין יש ישראל בכנסת וגם ולבן, אדום של צבעים לה יש  לכן ורחמים, דין יש 

אחד . = אהבה  = בגימטריא  י "ג   רחמים של מידות  י "ג יש ישראל בכנסת  שמקורוורק הקדוש, הזוהר לימוד ע"י 
העליונים אצילות,בעולמות עולם אצילות ,, למקום מעלה  לעלות ראויות  הן ואז ישראל, עם של נשמות  מזדככות

גאולה של מצב עם.וזהו פשוטה  באחדות יהיו ישראל כנסת   ישראל נשמות כל אצלו, מהמילה  הוא  אצילות 
ותשכון  תתרומם השכינה  גאולה , בזמן  ה '. של רק והיחידה , האמיתית מציאות  אחת , מציאות נרגיש אז  השם,

אצילות . בעולם בקביעות 

מאירה. באספקלריא שקבלת  אמת  חזיון הוא "החלום לי, ענה שליט"א המקובל הרב 
דע אך אתך. דברה  שהיא ועוד לראותה שזכית עבודה.אשריך לך נתנו שמשמים  ידידי,

המסר: הנה ולכן לרבים!" המחזה לספר גמור בחיוב אותך מחייב עולם בורא זו במתנה

התשס"ז; שנת סוכות חג המועד בי חול  בדר מתהל אני
היתה , היא וש עפר, בשביל דר קצור עשיתי  העיר. רחובות
וכאבחולי עצומות היו עיניה מסכנה... בעפר, נפולה זרוקה  עלובה
הא ,ל קרה מה "גברת לה , קראתי  פניה. על נראה  היה  וצער

"?בשביל לעשות אפשר מה את , מי עזרה, צריכה  את
משלושה נבהלתי  ונבהלתי . אלי  פניה  וסובבה עיניה  פקחה  היא
 נית בלתי יופי לה היה לשכוח. אפשר שאי זמנית בו יחד דברי
בתיאור לתאר אפשר שאי  יופי   הזה מהעול לא יופי  לתאר
להביע אפשר אי וכו ', כאלו  שפתיי ,א ,הפני צורת ;מילי של
אמינו . שרה נראית היתה כה בטח חשבתי  .שלה המראה את
 הזה" מהעול "לא  כ ג  ונורא   איו אדיר וכאב צער ע יחד 
היו עיניה  אותה. הרואה ללב וחודר ועמוק  חרי כ כל צער
במקו עי והבת עמוק ורוד היה  העיניי גלגל ביותר, משונות

והדבר הטבע. שבדר דבר לא בכלל זה !לב היה שחור להיות
גדולה אהבה של רגש אלי  משדרת שהיא הרגשתי  השלישי 
אלא  כלפיה מאוד גדולה משיכה  כוח כעי הרגשתי ג מאוד.
חזקה א כלל, גשמית הרגשה שו ללא  אהבה היתה  שזאת
יחד ובת אב כמו  ע יחד  וב אמא  של כמו  אהבה  נפש , וחודרת
המילי וכל וכלה. חת כמו  ע יחד  אוהבי ואחות  אח כמו ע
הנשמה קשר את העזה, האהבה  את לתאר מספיקות אינ האלו 
כ כל צער צערה, את ג בתוכי הרגשתי  וכ שהרגשתי . ההדדי 

קריעה! לעשות  רצו שהרגשתי כ כדי עד ונורא איו גדול

ג אבל בצער קרוע בקול ואמרה ענתה  את?" "מי  שוב שאלתי
נפש אהובי  "בני  בקולה, נפש  חודרת אהבה מלא  יפה  ניגו ע
זכור תכלת'. 'השושנה אני ותדע, עצמ את תשאל אני , מי יודעת
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שבת' 'תיקוני  החדש , בזוהר ביתרו  תחזה' 'ואתה המאמר את
אהובי." בני אני, מי   ותבי ט 'ז', פרק 'המל 'עמק בספר

מפי . מילה חצי  אפילו להוציא  יכולתי  לא .המו הייתי
ישר אמירה מחשבה, בלי  היה זה  משהו , להגיד  כ כשיכולתי 
השתתפות ע יחד אהבה הרגשת  ע הנשמה מעומק  מהלב
שעל  מהצער  קצת חל שלרגע וראיתי "אמא !". פלטתי בצערה,

מה "אמא , אותה, ושאלתי  התאוששתי  דווקאפניה .  עלי קשה כה
חג  את  חוגגי ובנותיי בני את תראי קומי הלילה .  היו
בואי ,אות קשטו  סוכות, בנו  בתורה. לנו  שכתוב  כפי  הסוכות
בבגדי לבושי השואבה , בית בשמחות רוקדי בניי את ותראי 

תשמחי". אמא , תשמחי חג .
לי שנתנה  תשובה  ענתה תכלת ', 'השושנה  כולנו, של האמא
לשמוח? יכולה אני  אי אהובי "בני  ואמרה, צערה, את להבי

ישנ סוכות באלפי רואה . שאני מה ותראה  בני  קישוטיתסתכל
המולד חג בשביל  במיוחד בסי זרה  עבודה  עובדי  ע "י שנוצרו 

הנוצרי זרה עבודה  עובדי  כברשל בני  רוצחי  נוצרי אות ,
אתכ רוצחי היו  עדיי רחוק הלא ושבעבר ,שני 1,500 מעל 
ההוא יו על  שמופקד שלה "הקדוש " ולכבוד ההוא , בחג
ע שמ איש שלו , צורה ע קישוטי . שלה השקריות באגדות
שלה מהאגדות צורה תלו שלי, בסוכות . ולב אדו ובבגד לב זק
שנוצרו מהבהבות מנורות של ושורות מזחלת, מוש אייל של
שלה הטמא החג אותו  של אשוח עצי לקשט  בשביל במיוחד 

שלי . בסוכות

בנר להשתמש  אסר  קארו   יוס רבי  בני הלא מזה?! אשמח אי
מצער זה חשמל, נר או  שעווה נר משנה  לא  זה  ע"ז? עבור שיצרו 
על  ללעוג שמעיז מי כל דעת וחסר וחוצפה  אסור! זה אותי,

זה! איסור המזכירי
לאיזה  אבל ,שרוקדי נכו וכשל ניגוני  מילי שיש   א !?

בה שמשתמשי מנגינות הרבה של הקצב , הניגוני קדושה,
תאוותי , ופריצות זרה עבודה של ממקורות !טמאי ממקורות  הינ
מדבר לשמוח לי  אפשר אי .ומושחתי  פרוצי גויי ניגוני של
בתו מכניסי וה האד לנפש חודרי וניגו שירה  הרי  כזה.
שמחת של  הריקודי את מטמאי ה טומאה! ונפשכ לבבכ
בית ביתי של השמני את טמאו שהיווני כמו השואבה  בית

המקדש!

ובכלל  לרע. רבי אחרי  רצי שלא  המועטי בי ורעיית אתה
בהתיוונות! ויותר יותר מתנהגי מהע הרבה כ כל

אחרי דוהרילהיותמותרות ורודפי  מודרני"ומחפשי".
כיעור וזה  הרשע. נמרוד  קליפת וכולו  "נימרוד" אותיות זה "מודרני"
"רק זה  א אפילו בלורית , ע אבר או  ישיבה בחור לראות ממש 

אחריב דוהרירודפי מהע הרבה כ וכל וכדו '. קצרה", לורית 
"ד מה"המודה המלא של שמו אותיות זה "מודה" אהובי  בני  דע .

כל  את ובכלל כידוע, הקבורה אחרי לגהינו נפשות שמכניס
המודה . אחרי שהלכו אלו 

החגיגי? שמגליוהלבוש  בבגדי לבושות  ונשי בנות אלפי
לובשות ה ומה צנוע. כביכול שזה  טוענות ובחוצפה גופ צורת את
גרוע יותר ועוד  !דר עובר  כל על ה' ירח כשר, ראש כסוי  במקו
צניעות של דוגמא  ולשמש ללמד מה שבקשתי  רבניות יש ,מכ
כדוגמא . עליה שמסתכלות  אלו  את ומקלקלות כ לובשות ג וה

 ה שהרי  ,בעליה בשביל לא  זה ככה ? מתייפות ה מי  לפני
ומכשילות יוקרתיות יצאניות כמו  בציבור כ והולכות מתלבשות

מאות וג שעובר. גבר או נער ישיבהכל איסורבחורי  עוברי
הלובשות ובנות נשי אות כמו  לובשי ה ילבש "! "לא
איזו זה  ועל נוצצי וע בצבעי טריקו חולצה שקרית, ב"צניעות"
ואיזה בדיוק. אחד כפתור ע רק "סגור" כאילו  קלילה  אפודה 
אפילו או תורה, בני  זה  ומה  עניבה! ע נער  בחור זה שטות
 ופסטל רועשי ובצבעי רחבה עניבה לובש  חרדי , בית בעל
המתונה הרוח נעלמו לאיפה  לאשה ?  מתאימי שיותר  צבעי
השפל  בסגנו וצועדי ומתלבשי ומדברי הנקי ? היהודי והטע
ברזל  המסרקות כמו  לבי  את  קורעי אלו   דברי . הגויי של

עקיבא!" רבי  בני  של בשרו  לקרוע השתמשו  שהרומיי

כסוי ע או ראש כסוי  בלי  ו "חרדיות" "דתיות" נשי המו "ויש
ואמוראי התנאי בכלל ומפוארות. ארוכות פאות או  חלקי,
של  נוכרית הפאה . "קצה" בלשו פאה התירו רק לכ ששלחתי

בד." ע מכוסה  היה  ושער "פוני " או  צמה רק היתה   נשותיה

מצוות ", ה"שומרי  של מההתנהגות בכלל לי  יש  גדול "וצער
גרוע יותר ועוד ,ובניה בתשובה החוזרי ה תורה", ובנות וה "בני 

כנפיי; תחת דורות של משפחות בני  על שעושי הליצנות
במצוות  ומההמדקדקי וו ו בשבילי. ליב בכל המהדרי ועל 

הידוע.... הפג חדרי בחדרי  בסתר שעושיבדפי לפרט  נית (שלא 

( הצעירי לעיני  ...אלו

ודרישות "המצעד " ע האלו המתועבי נגד הלחימה   וא
אצל  מהנעשה  עי מעלימי שאת בגלל זה  כל וכו ', ל"זכויות "

. מכ חלק

ונע נערי  בפרהסיה?!ג ביד יד הולכי ונשי גברי  רות
רע.  ש הוצאת הרע, לשו , דמי שפיכות ואיזה 

נעל ובאמונהולא ביושר ומת שחיתותהמשא  איזו  ?
במיוחד רשע, ואיזה  ושנאה , ואלימות גזל  הרבה  כ וכל וצביעות,
ואולי , ועזובי  סובלי "פרוטקציה " לה שאי העניי שלרוב בזה
ולמה לא . להושיע ממש  של עזרה  אבל "משהו" איזה   מקבלי
קהילה שהו באיזה לא או  הנכונה' 'מהחסידות לא שה בגלל  לא?
על  שומרי  הנ שלרוב  הצדקה וועדות  ממו הבעלי  לטע 'נכונה'

. כ

אוהבי  של קט מקומ  ע"יוחו עלי  מקונ היו מי ,כמו
חצות  ולזלזל תיקו להקל מלמדי ועוד התירו  רבני ואי ?

ידיי שאי בנטילת  שכחו  הלב? את מטהרת שהנטילה שכחו  .
ללבוש מקלי וג כלי? בלי  זרהאור עבודה  סימני   ע  בגדי

לעבודה"! כוונה  ללא  שזה "בגלל

הנפש! קלקול לקבל בשביל כוונה צרי שלא אהובי  בני  דע
בגדרי הנורא הזלזול זה הדור , לדרדור גדול פתח שפתח דבר ועוד

המאכלי השגחהכשרות בלי "הכשר"  נותני  כס בצע בשביל .
למוצרי או .כלו ועל ,רכיבי רשימת על  סומכי ,במקו
לתרופות שמוש התרי  נותני בכלל. א גדול בדוחק שכשרות
סמ על ,כשרי תחליפי שיש אפילו  כשרי לא  מזו ותוספי 
כשר  תחלי אי" כגו הסוחר של השקרי  והפרסו האמת העלמת
מוצר כמו לרפואה המסוגל  תחלי  שו אי טוב הכי  "זה  או  בשוק"

וכדומה . זה"

סת או אמת זה  הא לבדוק המאמ עושי לא  רבני ואות
ומצוי  מסחרי. "חרדיי"שקר ללאשסוחרי מזו תוספי   מוכרי

כי אלו תוספות   קוני ואנשי .מצפו ללא טריפות ואפילו הכשר
בבתי המכירה  ושיטות הפרסומות תעלולי  לכל מאמיני

בעורמה . שנעשי ובמצגות

בה אי כי  נפסדת הללו  המוצרי של שהתועלת בני דע
וג קללה! אלא מטעמיברכה,  אוכלימפוקפקי  הכשרי ע

ונפש נפש את ומקלקלי אכילה, תאוות בגלל או יותר זול זה כי 
!המזו עפ"י שהמוחי זכור כפול ! בקלקול  ובנותיה בניה

מאלו אבל בישראל נאמני בתי שתבנו רוצה אני   כ כל 
 מחליטי וכדו ', האדומי  דרכי  של סיבות  טפשיות, מי סיבות ע

להתחתמחליטי טפשיות יותר ועוד גדולהלהתגרש, ורחמנות .
של  בבעיה ונתקלי , לפרק שהגיעו  ובנותיי בני  סחיטהעל

בשידוכילשל כורח בעל נדרשי ההורי של ניכר חלק .
מעבר  ולהשתת מפוארת חתונה  לממ ,דולרי אלפי עשרות
צרות וכמה לפועל. יצא שהשידו כדי  הצעיר לזוג  בעזרה לכוח
שקעו הורי כמה נהרסו , משפחות כמה מזה, נוצרו  ובעיות

!ואיו נורא פשע זה  לב. התקפי  קבלו  ו /או  ,עצומי בחובות

על עליכ קפידה ג יש זה  לכל שנוס ממלאיודע שאינכ
לגוי אור  להיות  תפקידכ נותני?את בכלל  את דוגמה  איזו .

נח בני מצוות שבע עני בהפצת תומכי או  פועלי מכ וכמה
בתשובה? יהודי בהחזרת  תומכי או  פועלי  מכ כמה  ?לגוי
אחרי! וה החזרה  לפני ה אות דוחי " החרדי" רוב  זה במקו
הדורות, לכל הע לכל נת הצדיק שיוס ההזהרה מ ומתעלמי
פני תרא לא לאחיו , אמר כשהוא משיח, לראות יזכה למי בנוגע
"אבל  בבחינת תשובה בעלי  עניי שג דע ":כא אחיכ לי 
אלינ  התחננ נפ צרת ראינ אר  אחינ על אנחנ מיא

ה את." הרה אלינ אה  על  מענ ולא 

וכו'? הקונסרבטיבי ,הרפורמי ע מה אמא, לשאול, העזתי 
 נת יעקב  בכלל . כיהדות נחשבות לא אלו  "כתות ענתה, היא
מייסדי אבל המצוות. כל את ושמר לב אצל גר  היה  הוא הדוגמא,
לבטל  נית שכביכול הצבור את  ומרמי רימו  אלו  כתות ומנהיגי 
רק שיש האמת, את לה להאיר חייבי אבל בחירה. עפ"י  מצוות 
וה ." הרמב של עיקרי הי "ג כפי  וזאת יהדות, של אחד סוג
 נית היה  כ במלואה . אותה לקיי מצליחי לא  נפש מחולשת
וה' .האמיתיי היהודיי  החיי אל ולחזור להתחזק זמ באיזה
את  ומחטיאי מטעי שה על מנהיגיה על מאוד הרבה מקפיד 
והציבור, התלוי . הנוצרי של גיהינו אותו לה מחכה  .הרבי

מתחלקי אלו, שקר חיי  תינוקותשחיי" בי השי "ת בעיני 
ג מחכה שלאלו ויטעה" יבוא לטעות הרוצה "כל לבי שנשבו "

קשה . עונש

, יקו לא   המתי בתחיית מאמי שלא מי  שכל אהובי בני דע 
.לחלוטי ימחק קיימי היו  פע אי שה זכר כל זה, רק ולא

שבורא יודעת אני  היטב. אותי תשמע ממשיכה, אני אהובי, בני
בני דע לי . שעושי הצער על  מאוד מקפיד הוא ברו העול

כתוצאה זה  ,לכ עושי והגויי שהחילוני הבעיות שכל היקר,
 וה , שלכ  החוגי  בי וה לשני אחד בי ה ,עושי שאת ממה 
לפני שרק וזכור . שביניכ הרעי למעשי עיניי מעלימי שאת
של  הדי שמידת ה '" מ פני   צ ה "יצא  שנה ושבע  שבעיכ
מצויה שהיתה בגלל אירופה  יהדות על נפלה  הקב"ה  מידי  כליה

בניהיוו וקליפת עמלק זהקליפת ועתה בליצנות , והתנהגו 
לכל   ובנוס ההוא. מזמ גרוע יותר ועוד ואתר אתר לכל התפשט 
בני בשבילכ נורא  מפחדת אני  ,מעשיכ על לי  שיש  הצער
לב קורע בכי  איזה בכי , איזה  ובכתה , נשברה והיא ... ובנותיי ".

ונשמה!

טבע אסונות  ועל  מגפות על מקצת סיפרה היא בכייה  בתו
בקרוב . לבוא  ועתידי מעמנו  המוני כליו עד קשות מלחמות ועל
לה יהיו בשמי זכויות  לה שיש שמדמייני "חרדי" הרבה
היא כי  בכי ואיזה יותר, ועוד  עוד  בכתה והיא קשות. הפתעות

ונשמה! לב קורע נורא  בכי  איזה יבוא, מה ממש יודעת

הגדולה האמא צערה. על לי  סיפרה  שהיא ממה  חלק רק זה  וכל
החרדי אנחנו שזה  הדגישה הקדושה השכינה כולנו . של

!!!!מכול יותר ביותר, הגדול הצער את לה שעושי

מרגש מתוק ניגו בקול  אלי  בקשתה את לי  מסרה  היא   בסו
בושמי ריח ע מלווה היה שהוא  שאי ניגו הנשמה , עומק עד
"בני הקטורת, פיטו של ריח או עד ג ריח או  שהיה אני שבטוח
אהובי בני לעמי, אותי  תזכיר אהובי  בני אותי, תשכח אל אהובי
תזכיר אהובי  בני  עלי.  לרח אליה ותתחנ צערי  על לה תספר
אהובי בני אותי . לשמח ולזכור ולבקש אותי, לצער להפסיק לה
מסוגל  לא אתה ,של ההשתדלות  כל  ע אלי , אהבת כל ע
יחד ולעמול להתאחד צריכי כול העפר, מ אותי   להרי לבד
אות אוהבת אני  אהובי  בני  אותי , תשכח אל אהובי בני  .את

בני תמיד, אותי  תזכור ,פע מידי אות אהוביואבקר בני  אהובי 
עיני . לפני  ונעלמה אהובי ....." בני 

שעה כל זה, מחזיו שבועות כמה עברו  שכבר  א אחיותי , , אחי
המיוחדות עיניה בנפשי .  בלבי  מפע עדיי זה  חזיו יו בכל
עתה . עד מורגש  הנפש   בתו החיבוק בי , שורפות  עדיי הכאובות

מעלה  עבורכ אותו  לכתוב בבואי הזה חזיו של  הזיכרו עצ
מכ אנא  לה , תעזרו  מכ אנא בפניכ מתחנ אני בעיני . דמעות 
של  האמא השכינה את לצער להפסיק אתי יחד תתגייסו  אנא,
בכמה העפר . מ אותה להעלות אותה, לשמח ולהתחיל כולנו,
בעצמה היא והנה השכינה צער על מדובר קדושי ספרי וכמה

אותה . לצער נפסיק שאנו כדי אלי   ולהתחנ לבכות באה

קוראת היא ונפשי , לבי בתו לי קוראת האהובה אמא  עתה עד 
"בני מאיתנו , ואחת אחד  מכל ומבקשת  כולנו , בפני ומתחננת 
אל  אהובי  בני  אהובי, בני  אהובי בני  אותי תשכח אל אהובי

אותי". תשכח

באר ויהודיה יהודי  לכל  ברבי המסר להפי גדולה  מצוה 
כולו  ובעול .הקודש 
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שבת' 'תיקוני  החדש , בזוהר ביתרו  תחזה' 'ואתה המאמר את
אהובי." בני אני, מי   ותבי ט 'ז', פרק 'המל 'עמק בספר

מפי . מילה חצי  אפילו להוציא  יכולתי  לא .המו הייתי
ישר אמירה מחשבה, בלי  היה זה  משהו , להגיד  כ כשיכולתי 
השתתפות ע יחד אהבה הרגשת  ע הנשמה מעומק  מהלב
שעל  מהצער  קצת חל שלרגע וראיתי "אמא !". פלטתי בצערה,

מה "אמא , אותה, ושאלתי  התאוששתי  דווקאפניה .  עלי קשה כה
חג  את  חוגגי ובנותיי בני את תראי קומי הלילה .  היו
בואי ,אות קשטו  סוכות, בנו  בתורה. לנו  שכתוב  כפי  הסוכות
בבגדי לבושי השואבה , בית בשמחות רוקדי בניי את ותראי 

תשמחי". אמא , תשמחי חג .
לי שנתנה  תשובה  ענתה תכלת ', 'השושנה  כולנו, של האמא
לשמוח? יכולה אני  אי אהובי "בני  ואמרה, צערה, את להבי

ישנ סוכות באלפי רואה . שאני מה ותראה  בני  קישוטיתסתכל
המולד חג בשביל  במיוחד בסי זרה  עבודה  עובדי  ע "י שנוצרו 

הנוצרי זרה עבודה  עובדי  כברשל בני  רוצחי  נוצרי אות ,
אתכ רוצחי היו  עדיי רחוק הלא ושבעבר ,שני 1,500 מעל 
ההוא יו על  שמופקד שלה "הקדוש " ולכבוד ההוא , בחג
ע שמ איש שלו , צורה ע קישוטי . שלה השקריות באגדות
שלה מהאגדות צורה תלו שלי, בסוכות . ולב אדו ובבגד לב זק
שנוצרו מהבהבות מנורות של ושורות מזחלת, מוש אייל של
שלה הטמא החג אותו  של אשוח עצי לקשט  בשביל במיוחד 

שלי . בסוכות

בנר להשתמש  אסר  קארו   יוס רבי  בני הלא מזה?! אשמח אי
מצער זה חשמל, נר או  שעווה נר משנה  לא  זה  ע"ז? עבור שיצרו 
על  ללעוג שמעיז מי כל דעת וחסר וחוצפה  אסור! זה אותי,

זה! איסור המזכירי
לאיזה  אבל ,שרוקדי נכו וכשל ניגוני  מילי שיש   א !?

בה שמשתמשי מנגינות הרבה של הקצב , הניגוני קדושה,
תאוותי , ופריצות זרה עבודה של ממקורות !טמאי ממקורות  הינ
מדבר לשמוח לי  אפשר אי .ומושחתי  פרוצי גויי ניגוני של
בתו מכניסי וה האד לנפש חודרי וניגו שירה  הרי  כזה.
שמחת של  הריקודי את מטמאי ה טומאה! ונפשכ לבבכ
בית ביתי של השמני את טמאו שהיווני כמו השואבה  בית

המקדש!

ובכלל  לרע. רבי אחרי  רצי שלא  המועטי בי ורעיית אתה
בהתיוונות! ויותר יותר מתנהגי מהע הרבה כ כל

אחרי דוהרילהיותמותרות ורודפי  מודרני"ומחפשי".
כיעור וזה  הרשע. נמרוד  קליפת וכולו  "נימרוד" אותיות זה "מודרני"
"רק זה  א אפילו בלורית , ע אבר או  ישיבה בחור לראות ממש 

אחריב דוהרירודפי מהע הרבה כ וכל וכדו '. קצרה", לורית 
"ד מה"המודה המלא של שמו אותיות זה "מודה" אהובי  בני  דע .

כל  את ובכלל כידוע, הקבורה אחרי לגהינו נפשות שמכניס
המודה . אחרי שהלכו אלו 

החגיגי? שמגליוהלבוש  בבגדי לבושות  ונשי בנות אלפי
לובשות ה ומה צנוע. כביכול שזה  טוענות ובחוצפה גופ צורת את
גרוע יותר ועוד  !דר עובר  כל על ה' ירח כשר, ראש כסוי  במקו
צניעות של דוגמא  ולשמש ללמד מה שבקשתי  רבניות יש ,מכ
כדוגמא . עליה שמסתכלות  אלו  את ומקלקלות כ לובשות ג וה

 ה שהרי  ,בעליה בשביל לא  זה ככה ? מתייפות ה מי  לפני
ומכשילות יוקרתיות יצאניות כמו  בציבור כ והולכות מתלבשות

מאות וג שעובר. גבר או נער ישיבהכל איסורבחורי  עוברי
הלובשות ובנות נשי אות כמו  לובשי ה ילבש "! "לא
איזו זה  ועל נוצצי וע בצבעי טריקו חולצה שקרית, ב"צניעות"
ואיזה בדיוק. אחד כפתור ע רק "סגור" כאילו  קלילה  אפודה 
אפילו או תורה, בני  זה  ומה  עניבה! ע נער  בחור זה שטות
 ופסטל רועשי ובצבעי רחבה עניבה לובש  חרדי , בית בעל
המתונה הרוח נעלמו לאיפה  לאשה ?  מתאימי שיותר  צבעי
השפל  בסגנו וצועדי ומתלבשי ומדברי הנקי ? היהודי והטע
ברזל  המסרקות כמו  לבי  את  קורעי אלו   דברי . הגויי של

עקיבא!" רבי  בני  של בשרו  לקרוע השתמשו  שהרומיי

כסוי ע או ראש כסוי  בלי  ו "חרדיות" "דתיות" נשי המו "ויש
ואמוראי התנאי בכלל ומפוארות. ארוכות פאות או  חלקי,
של  נוכרית הפאה . "קצה" בלשו פאה התירו רק לכ ששלחתי

בד." ע מכוסה  היה  ושער "פוני " או  צמה רק היתה   נשותיה

מצוות ", ה"שומרי  של מההתנהגות בכלל לי  יש  גדול "וצער
גרוע יותר ועוד ,ובניה בתשובה החוזרי ה תורה", ובנות וה "בני 

כנפיי; תחת דורות של משפחות בני  על שעושי הליצנות
במצוות  ומההמדקדקי וו ו בשבילי. ליב בכל המהדרי ועל 

הידוע.... הפג חדרי בחדרי  בסתר שעושיבדפי לפרט  נית (שלא 

( הצעירי לעיני  ...אלו

ודרישות "המצעד " ע האלו המתועבי נגד הלחימה   וא
אצל  מהנעשה  עי מעלימי שאת בגלל זה  כל וכו ', ל"זכויות "

. מכ חלק

ונע נערי  בפרהסיה?!ג ביד יד הולכי ונשי גברי  רות
רע.  ש הוצאת הרע, לשו , דמי שפיכות ואיזה 

נעל ובאמונהולא ביושר ומת שחיתותהמשא  איזו  ?
במיוחד רשע, ואיזה  ושנאה , ואלימות גזל  הרבה  כ וכל וצביעות,
ואולי , ועזובי  סובלי "פרוטקציה " לה שאי העניי שלרוב בזה
ולמה לא . להושיע ממש  של עזרה  אבל "משהו" איזה   מקבלי
קהילה שהו באיזה לא או  הנכונה' 'מהחסידות לא שה בגלל  לא?
על  שומרי  הנ שלרוב  הצדקה וועדות  ממו הבעלי  לטע 'נכונה'

. כ

אוהבי  של קט מקומ  ע"יוחו עלי  מקונ היו מי ,כמו
חצות  ולזלזל תיקו להקל מלמדי ועוד התירו  רבני ואי ?

ידיי שאי בנטילת  שכחו  הלב? את מטהרת שהנטילה שכחו  .
ללבוש מקלי וג כלי? בלי  זרהאור עבודה  סימני   ע  בגדי

לעבודה"! כוונה  ללא  שזה "בגלל

הנפש! קלקול לקבל בשביל כוונה צרי שלא אהובי  בני  דע
בגדרי הנורא הזלזול זה הדור , לדרדור גדול פתח שפתח דבר ועוד

המאכלי השגחהכשרות בלי "הכשר"  נותני  כס בצע בשביל .
למוצרי או .כלו ועל ,רכיבי רשימת על  סומכי ,במקו
לתרופות שמוש התרי  נותני בכלל. א גדול בדוחק שכשרות
סמ על ,כשרי תחליפי שיש אפילו  כשרי לא  מזו ותוספי 
כשר  תחלי אי" כגו הסוחר של השקרי  והפרסו האמת העלמת
מוצר כמו לרפואה המסוגל  תחלי  שו אי טוב הכי  "זה  או  בשוק"

וכדומה . זה"

סת או אמת זה  הא לבדוק המאמ עושי לא  רבני ואות
ומצוי  מסחרי. "חרדיי"שקר ללאשסוחרי מזו תוספי   מוכרי

כי אלו תוספות   קוני ואנשי .מצפו ללא טריפות ואפילו הכשר
בבתי המכירה  ושיטות הפרסומות תעלולי  לכל מאמיני

בעורמה . שנעשי ובמצגות

בה אי כי  נפסדת הללו  המוצרי של שהתועלת בני דע
וג קללה! אלא מטעמיברכה,  אוכלימפוקפקי  הכשרי ע

ונפש נפש את ומקלקלי אכילה, תאוות בגלל או יותר זול זה כי 
!המזו עפ"י שהמוחי זכור כפול ! בקלקול  ובנותיה בניה

מאלו אבל בישראל נאמני בתי שתבנו רוצה אני   כ כל 
 מחליטי וכדו ', האדומי  דרכי  של סיבות  טפשיות, מי סיבות ע

להתחתמחליטי טפשיות יותר ועוד גדולהלהתגרש, ורחמנות .
של  בבעיה ונתקלי , לפרק שהגיעו  ובנותיי בני  סחיטהעל

בשידוכילשל כורח בעל נדרשי ההורי של ניכר חלק .
מעבר  ולהשתת מפוארת חתונה  לממ ,דולרי אלפי עשרות
צרות וכמה לפועל. יצא שהשידו כדי  הצעיר לזוג  בעזרה לכוח
שקעו הורי כמה נהרסו , משפחות כמה מזה, נוצרו  ובעיות

!ואיו נורא פשע זה  לב. התקפי  קבלו  ו /או  ,עצומי בחובות

על עליכ קפידה ג יש זה  לכל שנוס ממלאיודע שאינכ
לגוי אור  להיות  תפקידכ נותני?את בכלל  את דוגמה  איזו .

נח בני מצוות שבע עני בהפצת תומכי או  פועלי מכ וכמה
בתשובה? יהודי בהחזרת  תומכי או  פועלי  מכ כמה  ?לגוי
אחרי! וה החזרה  לפני ה אות דוחי " החרדי" רוב  זה במקו
הדורות, לכל הע לכל נת הצדיק שיוס ההזהרה מ ומתעלמי
פני תרא לא לאחיו , אמר כשהוא משיח, לראות יזכה למי בנוגע
"אבל  בבחינת תשובה בעלי  עניי שג דע ":כא אחיכ לי 
אלינ  התחננ נפ צרת ראינ אר  אחינ על אנחנ מיא

ה את." הרה אלינ אה  על  מענ ולא 

וכו'? הקונסרבטיבי ,הרפורמי ע מה אמא, לשאול, העזתי 
 נת יעקב  בכלל . כיהדות נחשבות לא אלו  "כתות ענתה, היא
מייסדי אבל המצוות. כל את ושמר לב אצל גר  היה  הוא הדוגמא,
לבטל  נית שכביכול הצבור את  ומרמי רימו  אלו  כתות ומנהיגי 
רק שיש האמת, את לה להאיר חייבי אבל בחירה. עפ"י  מצוות 
וה ." הרמב של עיקרי הי "ג כפי  וזאת יהדות, של אחד סוג
 נית היה  כ במלואה . אותה לקיי מצליחי לא  נפש מחולשת
וה' .האמיתיי היהודיי  החיי אל ולחזור להתחזק זמ באיזה
את  ומחטיאי מטעי שה על מנהיגיה על מאוד הרבה מקפיד 
והציבור, התלוי . הנוצרי של גיהינו אותו לה מחכה  .הרבי

מתחלקי אלו, שקר חיי  תינוקותשחיי" בי השי "ת בעיני 
ג מחכה שלאלו ויטעה" יבוא לטעות הרוצה "כל לבי שנשבו "

קשה . עונש

, יקו לא   המתי בתחיית מאמי שלא מי  שכל אהובי בני דע 
.לחלוטי ימחק קיימי היו  פע אי שה זכר כל זה, רק ולא

שבורא יודעת אני  היטב. אותי תשמע ממשיכה, אני אהובי, בני
בני דע לי . שעושי הצער על  מאוד מקפיד הוא ברו העול

כתוצאה זה  ,לכ עושי והגויי שהחילוני הבעיות שכל היקר,
 וה , שלכ  החוגי  בי וה לשני אחד בי ה ,עושי שאת ממה 
לפני שרק וזכור . שביניכ הרעי למעשי עיניי מעלימי שאת
של  הדי שמידת ה '" מ פני   צ ה "יצא  שנה ושבע  שבעיכ
מצויה שהיתה בגלל אירופה  יהדות על נפלה  הקב"ה  מידי  כליה

בניהיוו וקליפת עמלק זהקליפת ועתה בליצנות , והתנהגו 
לכל   ובנוס ההוא. מזמ גרוע יותר ועוד ואתר אתר לכל התפשט 
בני בשבילכ נורא  מפחדת אני  ,מעשיכ על לי  שיש  הצער
לב קורע בכי  איזה בכי , איזה  ובכתה , נשברה והיא ... ובנותיי ".

ונשמה!

טבע אסונות  ועל  מגפות על מקצת סיפרה היא בכייה  בתו
בקרוב . לבוא  ועתידי מעמנו  המוני כליו עד קשות מלחמות ועל
לה יהיו בשמי זכויות  לה שיש שמדמייני "חרדי" הרבה
היא כי  בכי ואיזה יותר, ועוד  עוד  בכתה והיא קשות. הפתעות

ונשמה! לב קורע נורא  בכי  איזה יבוא, מה ממש יודעת

הגדולה האמא צערה. על לי  סיפרה  שהיא ממה  חלק רק זה  וכל
החרדי אנחנו שזה  הדגישה הקדושה השכינה כולנו . של

!!!!מכול יותר ביותר, הגדול הצער את לה שעושי

מרגש מתוק ניגו בקול  אלי  בקשתה את לי  מסרה  היא   בסו
בושמי ריח ע מלווה היה שהוא  שאי ניגו הנשמה , עומק עד
"בני הקטורת, פיטו של ריח או עד ג ריח או  שהיה אני שבטוח
אהובי בני לעמי, אותי  תזכיר אהובי  בני אותי, תשכח אל אהובי
תזכיר אהובי  בני  עלי.  לרח אליה ותתחנ צערי  על לה תספר
אהובי בני אותי . לשמח ולזכור ולבקש אותי, לצער להפסיק לה
מסוגל  לא אתה ,של ההשתדלות  כל  ע אלי , אהבת כל ע
יחד ולעמול להתאחד צריכי כול העפר, מ אותי   להרי לבד
אות אוהבת אני  אהובי  בני  אותי , תשכח אל אהובי בני  .את

בני תמיד, אותי  תזכור ,פע מידי אות אהוביואבקר בני  אהובי 
עיני . לפני  ונעלמה אהובי ....." בני 

שעה כל זה, מחזיו שבועות כמה עברו  שכבר  א אחיותי , , אחי
המיוחדות עיניה בנפשי .  בלבי  מפע עדיי זה  חזיו יו בכל
עתה . עד מורגש  הנפש   בתו החיבוק בי , שורפות  עדיי הכאובות

מעלה  עבורכ אותו  לכתוב בבואי הזה חזיו של  הזיכרו עצ
מכ אנא  לה , תעזרו  מכ אנא בפניכ מתחנ אני בעיני . דמעות 
של  האמא השכינה את לצער להפסיק אתי יחד תתגייסו  אנא,
בכמה העפר . מ אותה להעלות אותה, לשמח ולהתחיל כולנו,
בעצמה היא והנה השכינה צער על מדובר קדושי ספרי וכמה

אותה . לצער נפסיק שאנו כדי אלי   ולהתחנ לבכות באה

קוראת היא ונפשי , לבי בתו לי קוראת האהובה אמא  עתה עד 
"בני מאיתנו , ואחת אחד  מכל ומבקשת  כולנו , בפני ומתחננת 
אל  אהובי  בני  אהובי, בני  אהובי בני  אותי תשכח אל אהובי

אותי". תשכח

באר ויהודיה יהודי  לכל  ברבי המסר להפי גדולה  מצוה 
כולו  ובעול .הקודש 
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בּ ק וֹ ל קוֹ רא כּ רוֹ ז קוֹ ל
בּ רחמים מהגּ ל וּ ת נצא הז וֹ הר  בּ ספר  כּ י הגּ אוּ לה!!! זמן  הגּ יע שׁ מעוּ  ישׂ ראל בּ ני אחינ וּ 

ישׂ ראל שׁ בטי יחד התּ פלּ וֹ ת  לק בּ לת המּ סגּ ל  זמן רצוֹ ן עת  לילה חצוֹ ת לקראת 

נתאחד בּ וֹ אוּ  ורעי !זהוקדוֹ ׁש גּ דוֹ לבּ דבר אחי 
,הּמ ׁש יח אתוּ מביאהגּ אוּ להאתׁש ּמ קרבדּ בר עלכּ אן מד בּ רים 

ו ׁש ל וֹ םישׂ ראלעםעלמלּ ב וֹ אמע כּ בהּק דוֹ ׁש הזוֹ הר וּ זכ וּ ת ּפ צצתחס 
–אטוֹ ם לפני זצ "לה ּס לּ םׁש בּ עלידוּ ע!!!יוֹ תר זמן אין . ׁש נה עשׂ רים 

ׁש יּ ׁש  להם ואמר  יׁש יבוֹ ת, ורא ׁש י הר בּ נים לכל   הל הע וֹ לם, מלחמת
ישׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל  ׁש חלק ישׂ ראל , כּ לל  על ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה גּ זירה
לּמ וּ ד ׁש רק  היּ ד וּ עים הרמח"ל  דּ ברי ואמר  רח"ל, העוֹ לם מן יּמ חקוּ 
כּ ן  על  רח"ל. הרעוֹ ת הגּ זרוֹ ת מן אוֹ תנוּ  לה צּ יל יכוֹ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר
ללמד צרי יה וּ די ׁש כּ ל  יאמר , יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל  היא, העצה 

בּ קוֹ ל וֹ  ׁש מעוּ  וא הּק דוֹ ׁש . גּ דוֹ להזוֹ הר  מלחמה ּפ רצה  ּכ אחר – ! 
מ  6-7 האלהוהרג וּ  א וֹ ת ּה  את ׁש וֹ אל  אני כּ עת יהוּ דים, ליוֹ ן 

ׁש בּ ת בּ מּס כת ה גּ מרא אוֹ תם(נה)ׁש ּמ ק ׁש ה  הרג  חז"למי מאמר  יד וּ ע  ? 
א') עּמ וּ ד  נ "ה  דּ ף עוֹ לם(ׁש בּ ת ׁש ל  ר בּ וֹ נוֹ  הקב"ה, לפני הדּ ין מדּ ת אמרה  

ר ׁש עים וה לּ לוּ  גּ מ וּ רים צדּ יקים הלּ לוּ  ל וֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נ ׁש ּת נּ וּ  מה
מחוּ , וא  למחוֹ ת בּ ידם  היה עוֹ לם ׁש ל  רבּ וֹ נ וֹ  לפניו אמרה  גּ מוּ רים.

ואכמ "ל.
וא ונתע צּ לוּ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמד לּ צּ בּ וּ ר לוֹ מר  בּ ידם היה כּ אן גּ ם

הּת וֹ כחה". "מצות ׁש לם ספר  הזּ ה הענין על וכתבּת י אמרוּ ,
ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה ישׂ ראל  ארץ  אי הּס ּפ וּ ר , ויד וּ ע

אטוֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  להנּ צל  ׁש מע!!יכוֹ לים  לי ס ּפ ר  אחד רב  – ! 
מחבּ ר  בּ על זצוקללה"ה אׁש לג ליבּ  יהוּ דה ר בּ י הּמ קבּ ל מהגה"צ
זצ "ל א ׁש לג  ליבּ  יהוּ דה רבּ י הגה"צ – הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר על  הּס לּ ם ספר
מאד וּ פחד וּ  הע וֹ לם, על  ּפ רצה ימ"ש היטלער  ׁש ּמ לחמת ראה
היּ הוּ דים כּ ל  את וּ לאבּ ד  להר וֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע 

ח"ו . ונׁש ים טף זקן ועד  מ נּ ער 
הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן ורבּ י הי וֹ ת אמר : כּ ן על
הּק וֹ ד ׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר  לתר גּ ם התחיל מגּ ל וּ תא, יפקוּ ן דּ א בּ ספרא
ׁש בּ יוֹ ם ואמר  הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר  את  וללמד  להבין יוּ כל  יהוּ די ׁש כּ ל  כּ די
מּפ לה לר ׁש ע יהיה  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן הּס פר  לאוֹ ר  ׁש יּ צא
אז  הזּ וֹ הר , מּס פר  הראׁש וֹ ן הכּ ר לא וֹ ר ׁש יּ צא בּ יוֹ ם היה   וכ גּ ד וֹ לה,
וא ימ"ש. היטלער  ׁש ל  הּמ לחמה ונגמרה מּפ לה להר ׁש ע ל וֹ  היה

הּק ד וֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממוֹ  הצליח
בּ ליוֹ ן  וחצי אחד כּ מעט ויׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זקוּ קים ׁש אנוּ  וּ כמוֹ 
אנוּ  לכן ח"ו, יהוּ דים מליוֹ ן 15 את לחּס ל  ר וֹ צים  ׁש כּ לּ ם ערבים
ננּ צל בּ ודּ אי ויוֹ ם  יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את ילמד וּ  ׁש אם בּ טוּ חים,

מׁש י  עדהמחבלי הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל  הר בּ נים גּ דוֹ לי ׁש כּ תב וּ  כּ מוֹ  ח, 
בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י כּ הבטחת תרפ "א בּ ׁש נת עיה "ק בּ יר וּ ׁש לים החרדית
הזוֹ הר  ולוֹ מדי בּ רחמי. גלוּ תא מן יפק וּ ן דּ א ׁש בּ ספרא ע"ה יוֹ חאי
נׁש מתם מטהרים ׁש הם בּ ע וֹ לם גּ דוֹ לים הכי  הר בּ ים מזכּ י נקראים
ורע וֹ ת קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת מכּ ל  ישׂ ראל  עם את וּ מצּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונ ׁש מת
ּפ רוֹ ת עוֹ שׂ ה וּ בר כּ תם ועצ וּ ם רב כּ חם  בּ וודאי וּ בגׁש מיּ וּ ת, בּ ר וּ חניּ וּ ת
האמוּ רה הרׁש בּ "י להבטחת נזכּ ה מ ּמ ׁש  בּ קר וֹ ב  אז נ ׁש מעת . וּ ּת פלּ תם
ספר  האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא  למטעם ישׂ ראל  דעתידין  "וּ בגין לעיל 

קדוש  קהל ורבותי מורי בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן עדה זּ הר ! 
בגלותא שכינתא תהא  שבשמיםמתי אבינו על נחוס  לא היאך ??

לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנן ביסורים מתגולל המשיח מלך
בנו  רק תלוי זה וכל לגאלנו, רוצה יתברך !!!השם 

לנו  נתנו זיע"א והרשב"י הנביא אליהו רבינו  משה העצה? ומה
נזכה  וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה  ומועילה קלה טובה עצה

ומיד . תיכף שיבוא

היא: הפשוטה העצה
הגּ אוּ לה  זמן  הגּ יע ׁש מעוּ  ישׂ ראל בּ ני הז וֹ הר!!אחינ וּ  בּ ספר  כּ י – ! 

בּ רחמים  מהגּ לוּ ת שהגאולהנצא הקדוש בזוהר  שכתוב  וכמו , 
וכתבו  הקדושה, התורה ובכוח בזכות רק תבוא האחרונה
היא, ומגוג גוג ממלחמת להינצל  היחידה שהעצה המקובלים
ומיד ותיכף  בראשונה, הקדוש הזוהר ולימוד  הסוד  תורת ללמוד 
אין  הזּ הר  ל ּמ וּ ד על חיּ ים  החפץ כּ תב  זה וּ בגלל  המשיח. מגיע 

הגבּ ל וֹ ת... חיּ ים )ׁש וּ ם (החפץ  

הזּ ה הּק דוֹ ׁש  ללּ ּמ וּ ד  מׁש ּת וֹ קק וזכּ ה, טהוֹ רה ׁש נּ ׁש מתוֹ  ׁש מי !!!דּ ע 
את וּ מביאים הּק לּפ וֹ ת את מב ּט לים זהר... ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ 

ׁש מיני)הּמ ׁש יח אפרים  מחנה את(דּ גל מקרבים  זהר ... ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  
ליוֹ צרם גּ ד וֹ ל  ר וּ ח נחת ועוֹ שׂ ים  מלך הגּ אלּ ה  זהר)(מקדּ ׁש  אלּ וּ לת ּק וּ ני 

הר בּ ים  את  וּ מזכּ ים זוֹ כים זהר... ׁש לּ וֹ מדים(זוֹ הר)ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  
מאסוֹ נוֹ ת . ישׂ ראל  עם את מצּ ילים ׁש לּ וֹ מדים(זוֹ הר)זהר... אלּ וּ  

ּת וֹ רה. ׁש נה אלף  אחת: ׁש עה על שׂ כר מק בּ לים בּ ׁש בּ ת: זהר ...
ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן מאה בּ צער : ׁש נה. מליוֹ ן הּט וֹ ב ,בּ שׂ מחה : (הרי"ח  

אבדר "נ ) צדּ יקים , כּ מוֹ אוֹ רחוֹ ת  אחת ׁש עה בּ חוֹ ל : זהר ... ׁש לּ וֹ מדים א לּ וּ  . 
ׁש נה. אלף  מאה בּ צער: ׁש נה, אלף  בּ שׂ מחה: ׁש לימה. (הרי"חׁש נה 

אבדר "נ ) צ דּ יקים , אוֹ רחוֹ ת  מלהּט וֹ ב , יׁש מיע זהר... ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  . 
הזּ ה: יה וּ די על  אצבּ ע בּ הפנוֹ תוֹ  ויאמר , קוֹ לוֹ  את הּמ ׁש יח 

הגּ עּת י  העם"בּ זכוּ ת בּ גאלּ ת חלק יׁש   ל כּ ל! על  יראה   ּכ ."! 
ינּ צל וּ  זהר ... ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  בּ יאתוֹ . למען ׁש ּפ על  ויהוּ די יהוּ די

נח בּ תבת כּ מוֹ  וּ מג וֹ ג גּ וֹ ג  וּ ממלחמת  ע "ב מהּמ בּ וּ ל  דּ ף חד ׁש  זהר  (ּת ּק וּ ני 

ד ') רעים.עּמ וּ ד  ּפ געים מכּ ל  נצּ וֹ לים זהר ... ׁש לּ וֹ מדים  אלּ וּ  הזּ הר,. (ּת ּק וּ ני  

המחבּ ר) הק דּ מת  ה יּ רק קׁש וֹ תכּ גן וּ גזר וֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת  מיני כּ ל  וּ מב ּט לים 
תרפ"א)ורע וֹ ת  ׁש נת  יר וּ ׁש לים , כּ ל(רבּ ני על  ואוֹ ר  ׁש פע וּ ממׁש יכין 

מזוֹ ני. חיּ י בּ ני ּפ ׁש טיּ וֹ ת, הׁש ּפ עוֹ ת כּ ן  יצחק הע וֹ למוֹ ת, הּק דוֹ ׁש  (ר בּ ינוּ  

כ') מ ׁש נה ד' ּפ רק  חסד , נוֹ צר  מּק וֹ מרנה , ספרין  יחיאל  זהר ...איזיק  ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  
ה ּק בּ לה. בּ ל ּמ וּ ד  רק ּת לוּ יים הּמ ׁש יח וּ ביאת  ספרהגּ אלּ ה  מוּ ילנא . (ה גּ א וֹ ן 

(11,3 ׁש למה הגּ לוּ תאבן  מן יצאוּ  ידיהם על זהר... ׁש לּ וֹ מדים (רבּ יאלּ וּ  

נ שׂ א) ה זּ הר, יוֹ חאי , בּ ר הר ׁש בּ "י ׁש מעוֹ ן  תורת לומדי  כל יבוֹ א, כּ ׁש ּמ ׁש יח 
צדקנ וּ . מׁש יח ּפ ני לקבּ ל  הרא ׁש וֹ נים יהיוּ  בּ הם הּת וֹ מכים (זוה "ק וכל  

נפתלי) .שרי

נקבצו  ישראל  עם המשיח, מלך  בבוא ואמר : צדיק פעם התבטא
מלך יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים  העם  ופליטת  לך, ובאו
לפתע מעשיו, לפי ואחד  אחד כל יבחן הטהורות בעיניו המשיח 
ויביטו  בפליאה עיניהם ירימו  כולם באצבעו, ויראה ידו  ירים
אצבע בהפנותו ויאמר, קולו את המשיח  מלך ישמיע אז במחזה,

הגעתי  "בזכותך  מסויים: יהודי העםעל בגאולת חלק יש לך  !"!
ביאתו . למען שפעל  ויהודי יהודי כל על  יראה כך 

יהיו  הם הקדוש, זוהר שלמדו  אלו  יבוא, כשמשיח ובוודאי
שזרזתם  כוחכם יישר להם יאמר ומשיח פניו , לקבל  הראשונים,

השלם. תיקונו על  ובא קיים, העולם ובזכותכם הגאולה,

בכבודו  שהמשיח המאושרים, הזוכים  מן  להיות שנזכה הלואי
הגעתי". "בזכותך  – עלינו יעיד ובעצמו

מדקותיכם  הקריבו שמים, לשם  לימוד תנו יקרים, יהודים כן , על
לפדות לגרום ליוצרינו , רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה למען
המשיח  מלך פני אור את לקבל יחד כאחד כולנו ונלך נפשנו,

אמן. בימינו במהרה


