
ְּ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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ותשובות  מעלה שאלות של דין הזוהר בבית אור  

ללכת לרצון מביא זה הפרוצים ,
אפרט לא  ואני  וכו'. טיולים למסעדות,

הסיט של הצלחותיו את כי ראיותר,
בתורים לראות יכולים אתם אחרא
ישמור. ה' לגירושין, הדין בבתי הארוכים
את לזכור  צריך כל קודם אמיתי, יהודי
ו"קדושים תהיו", "קדושים המילים
בלי  יהודי  בצניעות. מתחיל תהיו"
בלי  נשמה. בלי יהודי כמו  הוא קדושה
כל  עם החילוני , הפריצות מעולם ניתוק
יוכל  לא הוא שלו האסורות התאוות

אמיתי . יהודי פעם אף להיות
נגד שרה : חזק כך  כל מדברים אתם למה

כבר צדקניות נשים הרי נכרית, פאה
דורות כמה לפני  זה עם ?הלכו

דין : -בית הנחש ההיסטוריה , אורך לכל
- אחרא הסיטרא הוא הרע היצר הוא
עם את להפיל שונות דרכים ממציא
עליו  מתחדש אדם של ["יצרו ישראל

יום" ל)בכל  מאות(קידושין כמה לפני  .[
שזו  הפאה, את לעולם הביא הוא שנה

אחרא. הסטרא של ממש יצירה
כמו  אינו היום של הנוכרית שהפאה ברור
באירופה שהיו הגזירות בגלל  אז, שהיתה 
ברחוב, מטפחת עם שהלכו נשים נגד
פאות לעצמן עשו ביניהן הצדיקות
או  מחבלים או סוס  של מזנב העשויות
אבל  שיער  לא שזה ברור  היה זה מקש.
בהחלט התנגדו גדולים צדיקים אז אפילו
הנשים רוב לזה בנוסף זה. עם ללכת
הפסיקו  פשוט באירופה אלו באזורים
שהלכו  ואלה בכלל ראש כיסוי  עם ללכת
נחשבות היו הן האלה, הפאות  עם
היום של הפאות היום, אבל לצדיקות.

[לשמיעת בהחלט אסורות הן הדעות לכל
נכרית פאה בענין המקורי הפסק פרטי
כי  [03-6-71111-3-2-1-1-174 להתקשר 
מושכות סתם ולא עין , ומושכות יפות הן
שמקפידות ידועות  חרדיות הרבה יש עין.
מאוד  דואגות  והן כפרוצות, יופיין על 
אליהן. לב  שישימו ורוצות שלהן ללבוש
פאה עם כך , שמתלבשת אישה וכיום
אחרים חרדים אפילו שיער , כמו שנראית
זה אם  בטוחים ולא מתבלבלים לפעמים

לא. או פאה
"הכתרשרה : זה נכרית פאה למה

הזהב" עגל ?שבראש 
דין : כל בית  היא היום של נכרית הפאה

לזה שגורמת  עין, ומושכת יפה כך 
נשואה לא בחורה כמו  מרגישה שהאשה
יפות יותר  היום של הפאות כי  ויפהפייה,
פאה, שבוחרת אשה שלה. מהשער
השאיפה זה שהיופי זה עם קובעת
רוצה היא איך  שלה, החיים של  והמטרה
בחיים. לעשות רוצה היא ומה להראות

בלונ  ארוכה פאה זה עםאם  שעפה דינית
שמונה בת שובבה איזה כמו הרוח
אשה כמו רציני יותר משהו או עשרה,
ובגלל  משרד . מנהלת  בתור  שעובדת
את גם מתאימה היא האלו הדמיונות
של  בסופו הרב ולצערי הבגדים שאר
האצבעות לקצה עד מהראש דבר ,
וזה ממש. גויה כמו לבושה היא ברגלים
והתנהגות פנימיות לרגשות גם גורם
מעוררת [החיצוניות גויה של חיצונית
פ"ז]. ישרים מסילת ראה הפנימיות, את

ללבוש  צריכה כשרה יהודיה אשה  לכן
וממילא מטפחת, שזה אמיתי ראש כיסוי 



ותשובות  מעלה שאלות של דין הזוהר בבית אור  

שאר לבחור  איך לה גורם שזה [ר"ל 
ארוכים רחבים, בגדים  גם כנ "ל] בגדיה,
היד  כף  עד ארוכים שרוולים כולל
ושקטות. סגורות ונעלים עבות וגרביים
כל  לאורך  שתמיד , קדושה של דמות  זה
אשה של הדמות הייתה זאת ההיסטוריה ,
הפאות עם היום אבל אמיתית. יהודיה

רח"ל . להוליווד  נהפך הכל
היצרשרה : של חדש טכסיס זה האם

בדורנו  ?הרע
דין : שנה,בית אלפים ששת כמעט לפני 

בשעות וכבר וחוה, אדם את ברא הקב"ה
חטאו, הם שלהם החיים של הראשונות
זה, בגלל משלמים אנחנו ומאז ל"ע.
אתה עפר ["כי  מוות ולעבור  רב בסבל

תשוב" עפר ג )ואל ולהתגלגל (בראשית  ,[
הזה לקלקול  תיקונים ולעשות לדור  מדור

הראשון. אדם של
הגדולה? העבירה היתה רצהמה הנחש

לו  היה ו]. יח  רבה [בראשית חוה את
נגד  ללכת  חוה את סיבב והוא גשמי רצון
את לשכנע אותה שכנע והוא הקב"ה,
שאדם רצה הוא הקב"ה. נגד ללכת בעלה
שלו. רק תהיה וחוה וימות יחטא הראשון
תשוקה עם שהתחילה הזו ומהעבירה
היתה זו  הקב"ה, נגד למעשה והגיע
אנחנו  ומאז הדורות  ירידת של ההתחלה
בהתחלה, אז כמו ביוקר . זה על  משלמים
אחר בלבוש דור בכל מופיע הנחש
את האשה ודרך האשה את להפיל ומנסה
הקדושה. היהודית המשפחה וכל הבעל 
הרע, היצר - הנחש של הצלחותיו את
ברחובות רואים אנו - אחרא הסטרא
הדין  בתי לפני  הארוכים בתורים ערינו ,

הילדים של ובפניהם בגיטין המטפלים
אלה. ממשפחות השבורים

היום,שרה : קלקולים  הרבה יש לצערנו
העבירות משאר  גרוע  יותר הפאה ?:האם

דין : פאות]בית [עם  כאלה נשים הרבה
וקצרים, צרים לבגדים גם דואגות
הרגליים, בצבע או  שקופות לגרביים
לאיפור, רעש, שעושות לנעליים
הדברים ושאר וכו' מתנדנדים לעגילים
גורם הזה הלבוש עין. שתופשות
לא ולמחשבות ורבות, גדולות לעבירות
של  הקדושה את מקלקל זה וכל טובות
טומאה מלא ישראל עם והיום ישראל עם
תשובה שערי [ראה קדושה חוסר בגלל

ל ]. ש"א

ישראל , עם את מאפיין תמיד היה  מה
השתוללה, שההשכלה באירופה אפילו

מהדרך  ירדו יהודים  שהיו ואלפי  אלה ?
הקדושה, אותם אפיין לה' קרובים
מחשבות הקדושה, המשפחה התמימות,
גם צניעות וצנוע . קדוש לבוש קדושות,
של  וגם הנשים של  גם  הגברים, של 
מעטים מעטים יש היום אבל  הילדים.
למה דומה שאפילו משהו  שמחזיקים
הפאה לנו . אוי  לנו, אוי לנו, אוי שהיה.
עצמו  אחרא הסיטרא זה היום, של 
ומהראש  בראשה. היהודיה את שתפס 
[בצורה הרגלים עד אותה מלביש
את לכולם ומסובב כנ"ל]. מתועבת
אותם ומוריד - המחשבות את - הראש

[לגיהנום]. למטה

היחידה, הבעיה  לא היא שהפאה נכון זה
לה שנותנת פאה  שמה אשה כאשר אבל 



המשך בעלון הבא
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ויפה צעירה בחורה כמו להיראות
זה לרחוב , יוצאת והיא מהקב"ה, ורחוקה
שרואים גברים של ורצון חשק מעורר 
מקלקל  וזה אסורים . דברים לחפש  אותה
וגם הבא, הדור  את וגם הדור כל את

וכו'. זה שאחרי  הדור

ללבוש  תחזרו ישראל, עם ישראל , עם
ולאה. רחל  רבקה שרה - אמותינו של 
כמו  להתלבש "מה, לי  תגידו ואם

רחל ערביות רבקה שרה כמו לא, "?
אמותינו. ולאה 

הלכותשרה : לאנשים פוסק אתה כיצד
היא שההלכה בודאות  יודע אתה  כאשר

להטות רבים אחרי כלומר:תמיד ...?
ללכת  לא  לאישה פוסק  למשל אתה כיצד 

מטפחת? ורק פאה עם

דין : אומר,בית פשוט  אני פוסק, לא אני
זה ביותר  שהמהודר בעצמך, ותבדוק
מותרות היו שהפאות ונכון ראש. כיסוי 
גזירה היתה  כי שנה, ממאה יותר  לפני
כיסוי  עם שהולכת שאישה באירופה ,
ולכן  החוק, על עוברת  מטפחת או ראש

פ  פאות, שמו ביותר אותהצדיקות
וכדומה, סוס  משיער  או מקש העשויות
היו  לא כי ביותר, הצדיקות היו הן
- היום אבל  ראש. בגלוי  ללכת מוכנות 
שיכול  מאמין לא ואני - הדעות לכל
הן  הפאות  לדברי , שמתנגד רב  להיות
יותר הרבה המקרים  וברוב שיער כמו
עין  מושך  ולכן אישה, של משיער יפות

טוב. לא עין ומושך

פאה שזה רואים לא שבכלל פאות יש
בגלל  זה את  קונות החרדיות הנשים ורוב

וזה טבעי, ניראה - פאה כמו נראה שלא 
הדעות, לכל  אסור וזה הפרסומת, גם
שיכול  רב ואין ואסור. ואסור אסור
שיער ממש שנראות שהפאות לפסוק,
כל  שזה - טבעי  משיער  ועשויות  טבעי 
לפחות או היום, הנימכרות הפאות
שזה לקנות, מוכנה אחת  שכל הפאות
יכול  - פעם כמו פאה אסור. זה מותר,
כמו  פאות אבל זה, על  ויכוחים  להיות

אסור. הדעות לכל  - היום של

נוכריתשאלה: פאה נחשבת איך 
משמיים ?בהסתכלות

דין : אסור,בית  זה  ליהודיה נוכרית פאה
סינטטי , זה אם לשיער דומה מאד  זה כי 
דומה וזה - שיער זה אז משיער, זה אם
אחד  אף כי בעצמו, שיער זה כי לשיער
לכל  שיער  נראית שלא פאה יקנה לא
מה יודעים לא אנשים כי  אסור  וזה דבר ,

אסור ]1[. וזה ומושך  יפה וזה זה,

נגד שרה נכתב  הרבה נכתב הזה במאמר 
הרבה יש  לאסור אפשר  איך הפאות,

שמתירים ?פוסקים

דין: הפאה,בית של הבעיה אבל נכון, זה
בקטגוריה זה קטגוריה. באותה לא זה
זה שחזיר  לפסוק אפשר אי  חזיר. של 
זה שחזיר  לפסוק יכול לא רב אף כשר .

זה כשר , חזיר. כמו זה היום של  הפאה
אם  שאלה  בכלל אין בכלל . שאלה לא
עם  ללכת  אסור  או  פאה  עם  ללכת  מותר 

בן פאה . כל אסורות. היום הפאות  כל
שזה מבין  פשוט הכי הגיון  עם אדם
פרוצה, ברחוב הולכת אישה אם אסור.
לרב  ללכת צריך לא אסור, שזה ברור


