
ְּ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  

אסור. או מותר  זה אם גדולילשאול 
ממאה  יותר מלפני  ענקים, התורה ,
לחבוש התחילו כאשר שנה, וחמישים

ו  ידעו  הגזירות, בגלל  ברוח פאות ראו 
זה. את אסרו ולכן יגיע זה לאן  הקודש

כולם,שרה : כנגד ללכת קשה אבל
וכו' החברים ?הציבור,

דין : אדםבית נפש, מסירות של  הזמן זה
לקבל  ישרוד לא הוא  דרך קיצורי  שרוצה
להאמין  שרוצה אדם צדקנו. משיח פני 
להמשיך  יכול הוא עונש, יהיה שלא 
ישרוד  לא הוא אך  דמיוניים, חיים לחיות
כל  עם לקב "ה לחזור חייבים אנחנו ח"ו.
לנקות אומר הכוחות .זה כל ועם  הרצונות
הזה העולם של מהדברים עצמנו את

ה' בבית רק ולשבת שאמרהמיותרים (כמו

אותה ה, מאת שאלתי  "אחת ע"ה המלך דוד

כז) תהילים  חיי" ימי  כל ה' בבית שבתי  .אבקש 
גדולים דברים להיות עומדים מעט עוד 
יכול  אחד דבר שרק לכולם אזכיר אני 

בתשובה. לחזור  וזה רס "גלהציל, (כ"כ

צז) סנהדרין האמתוראה  את להכיר
ה' רצון את לעשות  ולהשתדל היהודית
יהודים להיות הנחות. לעצמנו לתת ולא 
יהודים להיות אומר  זה מה קיצוניים.

עםקיצוניים הסוף עד ה' רצון לעשות ?
שאפשר. ההידורים כל

פאהשרה: לובשת שאשתו תורה בן 
אשם האברך מה צניעות בחוסר  ?והולכת

דין  בתורבית כי  אשם, כן הוא אבל :
עם מתחיל לא הוא נגד, נלחם לא אברך

ממנה )אשתו הפאה,(לבקש  את להוריד
שלו  לבנות יותר, צנועים בגדים ללבוש

דקות גרביים  עם יעקב, לבית שהולכות
צמודים. ובגדים

אישה  לגבי  אומר אתה מה שרה:
רק  המצוות , תרי"ג כל על שמקפידה 

נכרית? פאה עם שהולכת 

דין : אישהבית כמן בדיוק היא
גם אבל  בד"ץ , רק ואוכלת שמקפידה

ושם. פה חזיר

להשרה: שמרשה  רב לה יש ?ואם

דין  לשכינו בית ואוי  לרב אוי  עשו !: גם
רב לי יש  זה !!אמר  הקליפה.! של  רב 

עםשרה : רק  ללכת שמצווים רבנים יש
יסכים שלא להבחור  ואומרים פאה

מטפחת רוצה הבחורה אם ?להתחתן

דין : בני בית  בעל הקדוש הצדיק כבר כן,
גימטריה רב ערב כי אמר  זי "ע יששכר

ומשהדעת  האריז "ל, מדברי וכידוע  ,
הם רב  והערב דקדושה בדעת הוא רבנו
שרבנים תראו לכן  הקליפה, של בדעת
הם אבל רבנו  משה כמו כביכול שנראים
אחד  והם הקליפה של  לדעת שייכים
הקדוש  שהזוהר  רב ערב מיני  מחמשה

כה-כח ) עליהם.(בראשית מדבר 

שמסתכל דעת  בר כל  ממשיך: דין הבית 
כי מבין ישר  מביאותבשכל  היום הפאות ,

נשים יש ביותר , גדולות לעבירות
רוחניים דברים מיני כל לעשות שמוכנות
החיים סגנון על מאיימים שלא  זמן כל 
לה', להתקרב להשתדל  מוכנות שלהן ,
כן, שעה, רק הלשון, שמירת ביום שעה
להרבה מוכנות תהילים, להגיד מוכנות 
"הפאה על איום יש  אם אבל דברים , מאד

ואבוי  אוי  !הקדושה",



ותשובות  מעלה שאלות של דין הזוהר בבית אור  

המיותרת הגשמיות את לזרוק צריכים
בגוים ["ויתערבו ישראל לעם שנכנסה

מעשיהם " קו)וילמדו להפסיק (תהילים  .[
נוכריות, פאות עם  להפסיק מסעדות, עם
המיותרים הדברים כל  עם להפסיק
ולחזור הכשר עליהם ששמנו הגויים

העבירות. כל  על ולהצטער לקב"ה

שכניםשרה: ב"ה לי שיש הוא הענין
טובים, אנשים ממש צדיקים, כאלה
חלק  אבל  והכל, וצנועים טובות מידות
לי  נעים לא אז פאה. שמות מהנשים 
ולהראות האלה הצדיקות לנשים לבוא
פאות משווה  שאתה  שלך  הדברים את

חזיר ?לאכילת

דין : דברו בית גדולים הרבה כל, קודם 
וזה נגד, היה חיים החפץ הפאות, נגד
שמטה כמו  נראו שהפאות בתקופה עוד 
כמו  נראות הפאות כל היום  סמרטוט, -
יהודי , ולא צנוע לא פשוט וזה שיער 
ולהראות צנועה להיות צריכה אשה

נשואה.

היו שרה : עליו דף  ראיתי זמן  כמה לפני
היה הזה ובמסמך  דור גדולי 2 חתומים
מותר זה כעקרון שפאה בעצם, כתוב 
ובלי  קצר צנוע, להיות צריך זה  אבל 

הראש... עור כמו שנראה ה"סקין"

דין : שלפני בית בוודאות  יודעים אנחנו
מהגדולים לאחד באו נשים 3 זמן מעט
נגד  הצהרה על לחתום ממנו ובקשו הללו
הגבאי  לחתום עמד  כשהוא ובדיוק פאות

למעריב. אותו לקח  ומהר  אליו רץ שלו

על השגחה  שום שאין היא השניה הבעיה
בדיוק הפאות  רואה לא אחד אף  כלומר -

נעשה ומה השערות, הגיעו ראש מאיזה
ואי  למפעל, שהגיעו לפני השערות עם
הושתמשו  לא הם אם  לדעת אפשר

בהודו. כמו זרה לעבודה

הכשרים.שרה : להם יש אבל

דין : הכשר,בית כל על  לסמוך אפשר אי
שכולם במונסי  ההוא היהודי  אם מה

עליו  טרף סמכו בשר  מכר והוא  והוא? !
כביכול .... ערליכר , יהודי היה

בעניין שרה : מהתשובות כמה גם
והסרת פאות עבות, גרביים כמו הצניעות
ויש  נוקשות, מאוד לי  נשמעו איפור 
אחרת.. ומורים שחושבים רבנים  בודאי

דין : גרבייםבית  כמו הקיצוניים הדברים
חייבים להתפלל, מספיק לא זה עבות,
צריכים לקיצוניות גם וזה צנועים, להיות
שמחליטה אישה בצניעות ללכת
השיער רוב  עם ללכת לה שמספיק
קצר, שרוול לה  מספיק פאה, או מכוסה 
יכול  לא פשוט - דקות גרביים לה  מספיק
גדולים הרבה ויש יודעים  אנחנו להיות,

קיצוני  זה מה להשתדל שאמרו  ?
ולעשות לקב"ה שיותר מה להתקרב
אז  צניעות , רוצה הקב "ה אם רצונו,

ממש. צנועים להיות צריכים אנחנו

למה הגברים, גם  וזה וצנועות ?צנועים
אנחנו  ואם רוצה. שהקב"ה מה זה כי 
שאנחנו  מה אליו, להתקרב רוצים
את שלנו מהחיים יותר מורידים
אנחנו  אז - הגשמיות החומר, החיצוניות,
חיים לחיות לקב "ה, יותר מתקרבים
יכול  לא  הוא להיות, יכול לא זה גשמיים

יכול . לא פשוט עולמות, בשתי



המשך בעלון הבא
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איך  לאישה מפורטים מאד דינים יש גם
לעשות ומה זהלהתנהג צניעות, זה ומה

הרגל קיצוניות את שיראו  אפשר  אי ?
דברים הרבה יש אסור. זה חשופה, שלה 
צריך  אך - מותרים ודברים אסורים
זה - קיצוני לא זה הדינים. את לדעת

יהודי  !להיות

דין  הפסק לפני העונשים

עם  אותה היכו השחורים המלאכים
עליה  צעק אחד  וכל גדולות, מקלות
מאוד עד  ונוראים מפחידים בקולות
שהיא  צועקות והקליפות במבטיהם,

תירוץ. שום ואין בכל אשמה

היא המפחידים, הקולות  שמיעת כדי תוך
נשמה על  מאוד גדולה רחמנות קיבלה
פתאום למעלה. שם נוראות שצעקה אחת
הולכים הזאת שלנשמה שם נשמע

הקלע  כף וזריקתהלעשות הנשמה (טלטול

בביזיונות השני לצידו עד העולם  של אחד מצד

הרבה נוראים ) כך  כל  הביא  הרע "היצר :
כל לי  יש  "למה ושאלה: חבלה, מלאכי
זוכרת  לא אני חבלה? מלאכי  הרבה כך 

עבירות  הרבה כך כל !".שעשיתי

נכרית בפאה שהלכת לי : !ענו

בגלל  וגם ברחוב , בקול  מלדבר נזהרת לא
מיותרת, מילה כל על  הקפדת שלא 
באו, והם וכו', זרים. אנשים  עם כשדברת
והם שחורים, מלאכים של סוגים מיני  כל 
ועד  העולם מתחילת כמו כולם גדולים
על  שנדבקות קליפות ויש העולם. סוף 

בצניעות. הולכת שלא מי של הנשמה

היא והנורא החזק הסבל בתוך וככה
שלח ה' לבנים. מלאכים הרבה רואה

גם תראה שהיא מנת על ברחמיו אותם
עם יחד נכנסים לא הם שלי. המצוות את
הם לה לעזור יכולים לא והם הרע , הצד 
מלאך  וכל מעלה. של  דין בבית באים רק
את שעשית תשמחי  לה: אומר  ומלאך 
הזאת, העבירה את ולא הזאת המצוה
הזאת העבירה את עושה היית שאם מפני 

מקבלת. שהיית  מה אוי -
שכל מיוחד , עונש לה נתנו עבירה כל על
שנה  מ-70 יותר  זה שם, ייסורים של  רגע
בעולם  קשות הכי  ומחלות ייסורים של 
ניתן  שלא הייסורים של מהצער חוץ הזה.
של גדול  מאוד  צער יש במילים, לתאר

מי יותר הרבה וזה זה בושה. כי יסורים,
והפחדים  מהצער  וחוץ אמת. של עולם
מכל הגדולה  הבושה את  יש  מהייסורים ,
כי עושה. שאדם קטנה הכי  עבירה
כל שם ומחשיבים הכל . יודעים בשמים
לא  דבר שום ועל  גדול. לדבר קטן  דבר

-מוותרים  צניעות של בעניין  ובפרט !
ומפחיד גדול כך כל !העונש

גם פגעה הגבר מהרהורי  הקליפה
פגיעת לו גרמה שהיא בנשמתה
נמרצות מכות קיבלה זה ועל הקליפה.

עושות מהקליפות, אינן הקליפות
יכולתם, כפי מרביצים וכולם חשבון,
משונים  קולות מיני בכל  וצועקים
בראת  "למה ומתריסים: ומבהילים

הוא אותי ? ממה אחד  כל  ואומרים ,"!
את  מלווים וככה נברא. הוא וממי נברא
כי קשות, הן  האלה  וההרגשות האדם.
כמו  שהוא  הבא בעולם רגע  כל מרגישים

שנה  שנים 70 אלפי  זה שעה  וכל  !!
יקרות בנות יקרות, הזהנשים בעולם פה !


