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 עו שהוא תורה, ביטול בעוו להזהר אלו , בימי כולנו, על חובה 
זרה  עבודה עוו על הוא  ברו הקדוש "ויתר דאיתא כמו מאוד, חמור
איש כל תורה", ביטול  עוו על ויתר ולא  , דמי ושפיכות עריות גילוי
בחור, גבר , כל ולהזהיר ולהוכיח  המשמר, על לעמוד חייבי אשה, וכל
עוסקי ואינ ,חולי שיחות  משוחחי או בטל, המהלכי ,זק צעיר,
סובלי אנחנו כ ובשל ,העול את  מחריבי ה כי הקדוש , בזוהר 
,יתבר ה' של אלא שלנו, רכוש  לא הוא הזמ רח"ל, כבדי אסונות 
וכל  אותו. בזבז במה מחייו רגע  כל על וחשבו די לתת  האד וצרי
יקר ובגודל נשמעת. לא ותפלתו נזו נקרא  בתורה, עוסק  שאינו רגע 
לתלמידיו, בשואלו , עול מגדולי  אחד התבטא  כבר הזמ של המציאות 
,לכ אגיד אני ,לה אמר אדמות , עלי  ביותר  היקר הדבר הוא מה
דקה  חוזר , שאינו יקר ,  מצר זה זמ ,הזמ הוא ביותר היקר הדבר
את מנצל הוא במה  לראות  אחד כל וצרי יותר, תחזור לא  שעברה
אחד כמו ,עד בג שכר הרבה לכל לזכות  אפשר מועט  ובזמ זמנו,
מנצל  והוא אדמות, עלי  ביותר היקר הדבר שזה הקדוש, זוהר  הלומד
אדמות, עלי ביותר המאושר  האד הוא הקדוש , זוהר  ללמוד זמנו את
שאומרי ישיבות  מראשי יותר הרבה שכר, הרבה כ כל יקבל הוא כי 
בתנועות למטה מלמעלה באצבע ומסובבי בחורי לאלפי שיעורי
הקדוש, זוהר הלומד יקבל שכר יותר  הרבה מאוד. חדי ובסיבובי
אחד שאמר וכמו  עצמו, יתבר בה' עוסק מרכבה, במעשה ועוסק
 וצרי בזקנו, לה' אוחז כאילו קבלה, וספרי  זוהר שהלומד ,מהצדיקי
בעול לו  נת שה' היקר זמנו את מנצל הוא במה לחשוב , אחד כל
לא ,העליו לעול נשמתו שכשתחזור  כ זה את מנצל הוא  א הזה,

דכסיפא. נהמא יהיה

בצניעות הבעיה
ע של הקדושה הצניעות , הוא במעלה, גדול והוא השני, הדבר
היא "הנה כתיב אמנו בשרה הצטיינו, בזה ,לע היותו מיו ישראל
רחל  החוצה, יצאה לא רבקה היא ", "צנועה רש"י ופירש  באוהל"
צניעות על הבנות  שמרו  שלמי דורות באהלה, אחת כל ולאה
ערוה, באשה קול ערוה, באשה  שיער ערוה, באשה טפח  וקדושה,
אנג'לס  ולוס לונדו פריז  וכי מועדות? פנינו  ולא ? היו הגענו ואיפה
הלבוש, את  המוסיקה, את  מחקי שלנו??? והמורי  המנהיגי יהיו

תורה  לנו שיש  בעוד  שבאומות, והפחות הזול כל את  השפה, את 
קלקול  יש ולצערינו מותר , ומה אסור מה ברורות, הלכות  ע קדושה
מסבירי לא  כי  מבי שאינו שלנו , הנוער בקרב קשה , דיעות  ושיבוש
נפשוט  שכזה התדרדרות ובקצב מקולקלות , חתחתי דרכי שאלה לו
תורה  גדולי של  לסילוק הסיבה וזו וטוהר, מוסר  ערכי  כל חלילה

מבהיל. כזה באופ

השלישי האדמו"ר מבעלזא רוקח  דוב ישכר ר ' שמורנו הסיפור ידוע
ישראל  בנות  כמה ראה ,טובי בימי לביהכנ"ס  פע הל בעלזא , לבית
צנועות, כ כל אינ שגרביה וראה בביהכנ"ס, יזכור לאמירת  הולכי
יבואו, שלא היה טוב שיותר ,לה להגיד אמר מיד שקופות, שה היינו 
 העליו בעול  הוריה את לוקחי שבגלל אי רואי היו  שא
היו שלא וודאי  ,בנותיה צניעות  אי  בגלל  לגיהנ אות ומכניסי

.כ  לבושי ובפרט  לביהכנ"ס   מגיעי

בצניעות להתנהג צרי אי
 עצמ ששומרי וצנועות, כשרות ישראל  בנות הרבה יש  ה',  ברו אמנ
שאפילו גדולה , בצניעות  עצמ לובשי וכ ,אחרי גברי אות יראו  שלא
 נזהרי  וכ אסור , הרהור וחלילה חס לו  יהיה לא ,אות יראו  בטעות  א
חצר , לאיזה או לצד הולכי משהו צריכי וא הרחוב, באמצע  לדבר שלא

להיות. צרי זה  וכ .העיני את למשו לא בשביל

אחת  שפע חסידית , ישיבה ראש  איזה מפי ששמעתי סיפור זכורני
הרחוב, באמצע אחותו ע מדבר  אחד בחור אחד ישיבה ראש מצא 
באמצע  אשה ע לדבר יפה לא זה לו, ואמר הישיבה ראש אליו  פנה
בכדי תדבר, וש חצר לאיזה היכנס לדבר צרי שאתה   פע כל הרחוב,

.העיני את  למשו שלא

 הול שמחתו, בימי חת שראה  אדמו "ר , איזה מפי שמעתי  וכ
כאילו וחושב  וד"ל , עדי כ כל לא והול אשתו,  ע הרחוב , באמצע
– חת "תשמע לו ואמר אליו  ניגש , חתני כמה  כדר שלו , העול כל
שכל  חושב אתה לו הסביר אז  מדבר , הוא מה הבי לא החת לא", אני
בדעת . יעשה ערו וכל לא. שאני ל להודיע אני רוצה אז ,של העול

בעל  רואי  שא שאמר, אדמו"ר איזה מפי שמעתי כ כמו 
קודש, בשבת ברחוב , אשתו ע העול)מסתובב כדר) שצרי
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.למבי בזה ודי  ראשו . מעל ה"שטריימל" את  ולהשלי אליו  לגשת
צנועה  שתהיה אשתו על להשפיע יכול וגבר בעל שכל ופשוט
הדרכה, לקבל יל יודע אינו וא זאת, עושי אי יודע  א יותר,
ובכח הכל, לעשות  יכול הוא וגבעות, הרי לשנות הבעל בכח 
רק א בעלה, על  גדולי מאוד דברי לעשות כ  ג האשה

בחכמה, תעשה 

היו נוקב, נפש  חשבו מאתנו , ואחת אחד כל ותעשה יעשה כ על
מדרגה  מסוכ בנשק מתחמשי מסביב אויבינו  מרובה , והמלאכה קצר
הערב  מקרבינו, הרע  את  נבער לעשות , עת  לחשות , עת לא חמורה, הכי 
 לרצו  אינ אשר  השטויות  כל ,יתבר בהש והמורדי הפושעי רב
 המלא  וכ הקדושה, ארצינו של הרוחני אוירה את  המזהמי ה',
יפקד ולא ישראל וערי הישיבות היכלי  אל עוד לבוא יוכל לא המשחית 

גואל.  לציו ובא מישראל. קט או גדול איש  שו

רב  הערב   ע מלחמה
עיכוב  כי מקרבנו, ולבער רב הערב ע להילח צרי אחד וכל
לנו יהיה ,אחריה נגרר  ולא , אות נשלי א בזה, תלוי המשיח  ביאת 
באיזה  הגאולה, מעט עוד תתכונו ישראל, ע צרותינו. לכל וק סו
?כ כל הקשי המשיח מחבלי עליכ יג יתבר שה' רוצי את זכות 

 ותיקו הקדוש , הזוהר לימוד ידי על רק לנו מג תורתו  התשובה זה על
יוכל  לא הרע שיצר לעיל, שאמרנו  הדברי כל ותיקו המידות

בינינו! להסתובב

מיכאל  יעמוד ההיא "ובעת  דניאל  בסו שכתוב וכמו
צרה, עת והייתה ,עמ עלבני העומד הגדול, השר 
ובעת ההיא; העת  עד גוי מהיות לאנהייתה אשר
אדמת עפר מישני  , ורבי בספר. כתוב כלהנמצא ,עמ יימלט ההיא
יזהירו, והמשכילי עול לדראו לחרפות  ואלה ,עול לחיי  אלה יקיצו;
אלו המשכילי ועד."  לעול ,ככוכבי , הרבי ומצדיקי , הרקיע; כזוהר
יזרח הזוהר לומדי של הזוהר הרקיע. כזוהר יזהירו  קדישא זוהרא מארי
נכווה  אחד וכל מאד  גדולה תהיה והבושה סופו. ועד העול  מסו

בעצמו רשב "י ליד  שיושבי הזוהר לומדי  מל)מחופת הכסא ואז (כמ"ש 
אלקי עובד בי לרשע צדיק  בי וראית  ושבת (וגמרא לבי (זוהר

עבדו לא ש "ס )אשר  לכל (רק  לדראו לחרפות  ואלה   עול לחיי  אלה
בשר..

הש אל שובו  השישי . אל של שמשו תשקע מעט עוד
חלק להיות  ותזכו  השמש... תשקע   טר הזוהר ולמדו יתבר

מהנצח ...
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