
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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המשיך  שכזה?!" דבר אמר הוא "מתי
ההמום. המשגיח  לשאול 

את  סיימתי אליכם, שהתקשרתי "לפני
עימו". שיחתי

הרב  עם אשוחח  תשמעי , טוב "באמת?!
דברים" כאלה לכם  אמר הוא מדוע  ונראה

שבסופן, שאלות  מספר עוד שאלתי
ישנן אכן כדלקמן: הם שנאמרו הדברים
שבדיני  מסויימים בעניינים מחלוקות
התחום את מנהלת רבה ופוליטיקה הכשרות.
ושעקב  שנה. כל ויותר דולרים מיליוני  המגלגל
מסויימים, בדינים מספקת " ידיעה "חוסר
מנת  על  יתרות בחומרות השוחטים  נוהגים

תקלה ... תצא שלא
שואלת  אני מספקת ?" ידיעה "חוסר

בתדהמה .
רבות  חומרות נוהגים אנו ולכן "כן,
בהידור יצא שהכל בכדי גדולות, והקפדות

רב "
ייתכן הכיצד מספקת, ידיעה חוסר יש "אם 
חושבת  אני רב ?!" בהידור שחיטה לעשות
השיחה  את  ניתקתי דבר. אומר ללא לעצמי,
ממה  יותר גדולה נפש ובסערת נדהמת,

לכן. קודם  עוד שהייתי
משהיו יותר וגדולות  רבות שאלות ועלו צפו
ניסיתי  בהן ארוכות, דקות לאחר כן. לפני
ניסיתי  ההזויה, מהשיחה ולהתאושש לשוב 
אל  אותי הפנה אשר פלוני לרב  להתקשר

בממתינה .... היה הוא המשגיח.

מתבהרת האמת 
תוכנן את בפניו  וגוללתי לבעלי התקשרתי
המום היה הוא אף  השיחות. שתי  של 
המומים הספה, על ישבנו בערב לחלוטין.
החדר, בחלל  בהינו פשוט מילים. ונטולי
לא ו"זה אמיתי" "לא "הזוי", המילים כשרק
מתוך  לפעם  מפעם מסתננות להיות", יכול

הסוערת . נפשנו
הרבים החומרים בתוספת הללו, השיחות 

שלי, הדואר תיבת אל  להגיע  שהמשיכו
ושמחדל  לאמיתה. אמת  שהכל שלי הבהירה
בתוך  מתחולל גודלו בסדר נורמאלי לא
ביתנו בני  את ומאכילים  אוכלים אנו מטבחינו.

בישין. מרעין בכל ארוכות שנים לאורך
שליט"א מהאלמין שהאדמו"ר פלא לא
זה, ואיום  נורא עוון שבשל  אחת לא התבטא
ואסונות  ר"ל , נוראיות מגיפות מתחוללות
פשוט אנו עבר. ומכל  פינה בכל נוראיים

ונשמתנו. גופנו את מרעילים
שכשהגיעו דברים הם  אומר שהרב  הדברים (בקיצור :

 אותם לקבל  פשוט לא  מאד  מאד לנו היה לידיעתנו

הסיפים אמות את מזעזעים ממש  שהם  דברים ובהחלט

העיניים, מול  אל מגיעה  כשהאמת  אבל פשוט, לא  וממש 

ממנה. לברוח קשה

מחדלי הרבה פה יש
ואנחנו לידינו הגיעו כשהדברים  עכשיו
קראנו אנחנו בתחילה  אז  אותם, בחנו ככה
ואמרנו מביא  שהאדמו"ר הדברים מן מעט
על  מדבר באמת שהאדמו"ר להיות יכול טוב ,
אנחנו זאת  בכל  כי  חומרות  חומרות
משתדלים תשובה, בעלי פשוטים , אנשים 

בתמימות . ה' את  לעבוד
אני  הרבה, לשמחתנו או הרב  לצערנו אבל
כשאני  זה , את  להגדיר איך אפילו יודעת לא
בנושא לחפור התחלנו כשאנחנו שיחיה, ואישי
לנו היה נדמה באמת כי  כורחנו שבעל  הזה
רוצה  לא  אחד אף  כגיגית  הר עלינו כפו כאילו
מגלים אנחנו שבה למציאות להתעורר
בצע  עבור אותנו שמוכרים כולנו, על שעובדים 
ובטח  בטח  נתפסים, לא שהם  דברים וזה כסף
אמון להיות שאמור ציבור על כשמדובר לא
ופתאום לפה, להכניס הכשרות, המאכלות על
מאד מחדלים  הרבה  פה שיש מגלים  אנחנו

גדולים. מאד
והמשגיח הרב בי סתירות 

קשה  מאד לנו היה באמת  שבתחילה זה
מהם, לברוח  ניסינו ודי  הדברים , את לקבל
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והתחלנו הענין את לחקור התחלנו אמנם 
שמתעסקים רבנים  עם משגיחים , עם לדבר
בעניני  יותר מי  או פחות  מי או מעט
רק שלא הבנו  בדקנו, שיותר וככל הכשרות,
שזה  בחומרות פה נוהג לא  שהאדמו"ר
מתקיים לא הלכתחילה אבל מזעזע, פשוט

הכשרות . בעניני ואופן צורה בשום 
מאד מאד רב  עם  דיברנו אם אומרת, זאת 
על  משגיח  שהוא למשגיח  אותנו שהפנה גדול
אמר משגיח ואותו נחשבת, מאד מאד  כשרות
אליו אותנו שהפנה שהרב  ממה  הפוך בדיוק
אותנו שהפנה הרב  אם  אומרת, זאת   אמר
פלוני  של  מטבחים לבית תתקרבו "אל  אמר
הרי  תדרכו, אל אז והזה , הזה למקום  אלמוני,
מתריעים אנחנו כי שם , תדרך לא רגלכם  כף
גדולות ", ובעיות סכנות  שמה שיש ומודיעים
אליו אותנו שלח הרב  שאותו משגיח  ואותו
לחשוש . מה שמה  אין בסדר, הכל לנו אומר

אמרנו לא  להיות?" יכול איך "אבל  אמרנו
בעיות  שמה שיש לנו אמר שהרב  כמובן
פלונית, ארץ  לגבי "מה  שאלנו אח"כ גדולות.
להתקרב  אסור פלונית 'ארץ אמר הרב 
אמר משגיח  ואותו הזאת'", מהארץ  לשחיטה
כמה  לנו אמר שהרב  כמובן ידיעה בלי
לכל  להתקרב  שאסור לכן קודם רגעים
אמר משגיח  אותו משם, היוצאת השחיטה

לחשוש . מה אין
פרות  זה שמה והפרות בסדר שמה הכל
נפלטה  ככה  ואז והכל מהודר והכל מרעה
הרב  "אבל  אמרתי: זעקה. באמת זעקה
המשגיח  אז  לשם", להתקרב  שאסור אמר
"כן. אמרתי, כזה?" דבר אמר "הרב  אמר
אמר הוא להתקרב". שאסור אמר הרב 
כמובן ואז זה". את  אמר הרב  למה "מענין
היתה  לרב חזרה כשהתקשרתי כך אחר

ממתינה . שיחה

לעשות מה לנו אי ההברחות  לגבי
שהדברים להגיד יכולה אני עכשיו

לא פשוטים. לא דברים הם אומר שהאדמו"ר
לא היא אמת כידוע אבל  אותם , להכיל פשוט
מה  הפנים  מול מותחת כשהיא אמת, קל, דבר
מול  מגיעה כשהאמת ונפגע" "הציץ  שנקרא

ממנה . לברוח  אפשר אי   העינים 
אופן ובכל  הדברים , את שמענו כאשר גם
באמת  כי   קצת עוד לאכול  המשכנו 
קיבלנו הדברים. את לקבל לנו קשה היה 

בטן. כאבי
אחר יחקור שבאמת מי  לזה מעבר אבל
את  ויותר יותר שחקרנו  ככל אבל האמת...

הע  כמה עד גילנו ככה סבוך,העניין  הזה סק
פוליטיקה . הרבה  כך כל מסובך,

דיברתי שאיתו הגדול המשגיח (של אפילו

לגבי הבדצי"ם) עושים אותם "מה אותו שאלתי
לנו אין ההברחות "לגבי הברחות" של  העניין
וזיופים הברחות, שיש ידוע  זה לעשות". מה

שליטה". לנו אין ובזה ופינה, מקום בכל יש
בשר שמגיעים לכתחילה  "יודעים אמרתי אז
הבד "ץ  של  חותמות עם להגיע  שעשויים
או מעזה או מג'נין מגיע  בכלל  זה למקררים 
מזעזע, פשוט זה מאיפה,. יודעת  לא אני

מזעזעת." מחשבה
לכן קודם שבועיים ההתחלה לנקודת נחזור

זוהר. לגרוס התחלנו (.מדי יותר ידיעה  בלי (וכמובן 

נורא חזיו
מדהים חזיון ראיתי הלילה, באותו  עוד
פעם שאי מי כל כמותו. מאין ומוחשי
להטיל  אפשר שאי יודע  שכזה, חזיון חווה
מוחשיים הם שכן הדברים, באמיתות ספק
דשיקרא עלמא של הדמיונות מכל  יותר

השקר) .(עולם
הוא שליט"א, האדמו"ר כ"ק את רואה  אני 
עומד שליט"א, גרוס יהודה שלום הצדיק  הרב 
על  נלחם  אותו רואה ואני מעלה של דין בבית
אני  יהודי, כל על נלחם  פשוט ישראל, עם 
הוא כביכול  למקום. ממקום רץ  אותו רואה
לדיינים. מעלה של דין לבית חוזר ליהודי, רץ 



המשך בעלון הבא

תשובה  מבעלת  הזוהר מכתב  7אור | 11121116

להציל  ומנסה פעם שוב  וחזור פעם  שוב  רץ 
יהודי . ועוד יהודי עוד

שאלות  האדמ "ר את שואלים הזמן וכל
"ואיך  להסביר ומנסה ועונה  משיב והאדמו"ר
מוציא אני ואיך  פלוני, יהודי את מוציא אני

אלמוני". יהודי את 
וחשבון דין מוסר גדול מאד במאמץ וככה
הצליח  לא או שהצליח ויהודי, יהודי כל על
הס"א מציפורני ולהוציא לעורר האדמו"ר כ"ק

הרע) אותי (היצר מושך האדמו"ר את רואה אני .
ישוער בלתי מאמץ תוך חזק, ביתי בני ואת
אותו, רואה אני אשר עד התבן, מן מוץ ממש

לידה!!! מעלה . כלפי אותי שולף כמו
רואה  אני זעזוע  מרגישה  אני מסויים בשלב 
רבות  נשמות האמת. עולם  אל נולדת עצמי
מהדם אותי  מנקות  וכמו מגיעות מהעליונים
ואומרות  אותי ומנחמות לידה. ממש והלכלוך 

בטוח ". במקום את בסדר "הכל לי
של  הצלחתו על מאוד שמחים למעלה שם
אבל  הכבוד, "כל ואומרים להוציאני. האדמו "ר
לרצות". תמשיך עבודה, הרבה עוד לך יש

שעל  לו אומרים  ומיד להמשיך תיכף  יו
נשמות  ועוד עוד להוציא נפשו במסירות
מה  להבין  מנסה סביבי. מביטה אני אבודות .
מוסר שמח האדמו"ר את רואה  אני פה. קורה

מעלה . של דין  בית בפני וחשבון דין
בבכי פורצת במציאות)אני וגם בחזיון .(גם 

הרשב"י מפי חיזוק  דברי

מוגנת, כך  וכל עזובה, כך כל  מרגישה אני 
לנו יש כי שני ומצד העולם, מכל עזובה כך כל

האדמו"ר. את 
פה  קורה  מה  מבינה לא אני כי נבהלת ואני
אלי . מתקרבת  דמות  רואה אני מכן, לאחר
הזו הדמות הבדולח , מהיכל יוצאת  דמות 
ונראית  אור מלאה אור, מלאת  מוארת ,

צבאות . השם כמלאך

יודעת  אני  הקדוש. הרשב"י שזה רואה  אני 
רואים אנו פשוט הרשב"י. שזה ברורה  בידיעה 
את  מכסה לבנה  גלימה ממש בתמונה כמו לא
ממש  זקן הפנים את  ורואים הזאת. הדמות

לבן. לבן
יודע  "אני לי: ואומר אלי  עד מתקרב  הוא
אני  לך, שקשה  יודע  אני ומותשת. עייפה  שאת
הכח  לך נגמר שכבר מרגישה שאת יודע 
נגד ללכת לך שקשה  רואה אני להילחם.
אבל  הזרות , הרוחות לכל להקשיב  לא הזרם ,
דעי  אך לקצה . הגענו לסוף , שהגעתם  דעי רק
הקדוש, בזוהר לקרוא שהתחלת שמרגע 
מוגנת . את להפיצו, שהתחלת מרגע  ובעיקר
רק עלייך. מגן הקדוש והזוהר עלייך מגן אני

ביתך . ובני את חזק , תחזיקי 
הצדיק  באדמו"ר  חזק (האדמו"ר תחזיקו

ישמור  שה ' שליט"א גראס יהודא שלום  הרב מהאלמין 

רקאותו) כי חזק, בו תחזיקו קדוש אדם זה
שכן, תתבלבלו , ואל  לאמת. תגיעו ככה
אתם בעיצומו . נמצא כבר האחרון הבירור

להיגאל". עמודים

שליח  עבור יהיה  מהאלמי האדמו "ר
טוב

לא אנחנו "אבל לרשב "י אומרת אני אבל
אומר הוא אז  הכח " לנו נגמר כבר, יכולים
קדוש  אדם הוא מהאלמין, באדמו"ר "תחזיקו

הזמן." הגיע  כי חזק, בו תחזיקו עליון,
אני  אעשה אני  מה "אבל  אומרת: אני  ואז
לנו קשה  אבל לעשות , מה יודעת לא כבר

ל  "אל אנחנו אומר: הוא אז יותר". יכולים א
מהרגע  והלאה, מהיום  איתך אני תדאגי
להפיץ  וגם  הקדוש, בזוהר לעסוק שהתחלת
דעי  הבאות . מכל  ושמורה מוגנת את זוהר
פשוטה, לא מלחמה להתחיל שהולכת לך
ואני  תגאלו. אתם הזאת  מהמלחמה  אבל
דברי  הם שלי שהדברים האות את לך אתן
תקראי  שאת  מה כל  והלאה שמהיום   אמת 


