
ְּ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  

גזרות. הרבה ולמנוע לתקן יכולות אנחנו
שלנו  המטרה זו שלנו, האמת !זו

והטוב, המתוק שלנו, עולם של הרבונו
כך  כל  לנו לתת רוצה הוא שלנו, האבא

טוב  מקיימיםהרבה היינו שאם כתוב  !
רק  מקבלים היינו הקדושה התורה את

וברכות !שפע

שומעת  היא ובוכה, צועקת שהיא ואיך
חזק  וצועקת  בוכה נשמה של צעקות
חזק  ובכתה צעקתה  שהיא וכמה ונורא.
אבל ונוראיות, חזקות ובכיות צעקות עם
כל היו שם והבכיות למעלה שם הצעקות

הזה. בעולם כזה דבר שאין חזקות, כך

צועקת הזו הנשמה למה ושאלה :
חזק  כך  כל  זו ובוכה  לה: ואמרו ?

ובעיקר עבירות, הרבה שעשתה נשמה
שהיה מהסבל  וחוץ  בצניעות. הלכה לא
גם לה  היו החבלה, מלאכי עם לה
הרע  הצד את יש בשמים למעלה  חיות.

החיות. של

יותר הרבה  פה, כמו מספרלא אין !
אותה סוחבים והם שיש, כמה להגיד
והצעקות אותה. ואוכלים למקום ממקום
מי  ונורא. איום משהו  חזקות, היו שלה 
קצת פתוח, קצת צווארון עם שהולכת
חס  או אדום , או רועש, קצת שקוף,
מה או עין שמושך מה או צמוד, וחלילה
שאי  עונש כזה זה על מקבלים שאסור,

לתאר. אפשר 

של ובכיות צעקות עוד  שמעה  היא
ואמרו  ובוכה, צועקת נשמה של  נשמה,
עבירות  הרבה שעשתה נשמה זו לה:

הרבים. את והחטיאה בצניעות

ועכשיו  וחיות, חבלה מלאכי לה ויש
את לוקחים הקלע בכף  הקלע, בכף  היא

מטלטל  חזק הנשמה, ככה אותה ים
העולם מתחילת אותה וזורקים ונורא,
ושוב  נופלת, והיא העולם. סוף  ועד 
משחקים וככה אותה לוקחים פעם 

בביזיונות. איתה

לה ועושים אחריה, רצים חבלה ומלאכי
ועוד  זה, את מכבים אותה. ושורפים אש
בוכה והנשמה באש. אותה שורפים פעם 

הגיהינום את כבר  לי "תנו אני וצועקת: !
הנוראי  הסבל את לסבול יכולה לא כבר 

משך הזה לסבול יכולה  היא לפעמים ."!
לבית-דין  מגיעה בכלל שהיא  עד שנים

מעלה. של 

צעקות  שומעת  היא ההמתנה, כדי ותוך
כאלה  נשמה, של ונוראיות  חזקות ובכיות

אותן  לסבול אפשר  שאי והם צעקות !
היו  דין. הבית  של  ההיכל  מתוך באים 
אני "אבל וצעקות : מפחידים קולות כאלו 

רציתי כךלא  חשבתי לא לנשמה ! וענו "!
העבירה  אבל  חשבת, ולא רצית "לא  הזו:

לך מגיע  העונש ולכן ממך , ורק הייתה  "!
לבד זה - האלה הדברים את לשמוע

ומבהיל. מפחיד

העבירות  את מונים מעלה של דין  בבית
עשה, מאודו שאדם  גדולה בושה  לו יש

צדיקיםמזה. השופטים, שלושת
להם יש מעלה, של  דין בבית  טהורים,
הם אבל להעניש . וצער  גדולה רחמנות
מחריד  וזה תפקידם. את לעשות חייבים

הואומזעזע  שבעולם גדול הכי והפחד !
שיש  האמיתי הפחד  מפני וכאין כאפס



ותשובות  מעלה שאלות של דין הזוהר בבית אור  

של שם דין  בית דרך כשעוברים !
גדול  צער לה' יש השכינהמעלה , כי !

שעושים מה בכל להסתכל צריכה
לא אבל מרה. עליו בוכה והיא לאדם,

דבר לעשות !ניתן 

המזיקים כל את ברא עצמו האדם שהרי
העיניים עם השחורים החבלה ומלאכי

גדולה,!הגדולות יותר היא העבירה ואם
יותר ודברים מפחידות  חיות גם יש 
יש ואם קשים. ייסורים שעושים גרועים,
של מכה כל אז חמורות, יותר עבירות 
של שנים  מ-100 יותר  זה שחור, מלאך 

הזה ." בעולם קשים  הכי וייסורים סבל 

שכל  מיוחד להעונש 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.
יש  הגשמי, בעולם זאת ולהביע לכתוב
הרבה וזה בושה  של גדול מאוד צער 
אמת, של עולם זה כי  מייסורים יותר 
ולכן  אמיתי  דבר  זה רוחנית , בושה 
ופחדים צער רק לא  הוא הבא בעולם
מכל  הגדולה הבושה את יש מייסורים,
כי  עושה , שאדם קטנה  הכי  עבירה 
דבר כל ומחשיבים הכל יודעים בשמיים
לא דבר שום ועל גדול לדבר  קטן
צניעות של בעניין ובפרט  מוותרים.

ומפחיד . גדול כך  כל העונש

מהם מי חשבון עושות אינן הקליפות
יכולתם, כפי מכים כולם חזק , יותר 
משונים קולות מני  בכל וצועקים
בראת "למה ומתריסים: ומבהילים
נברא הוא ממה אחד כל ואומרים אותי",

האדם את מלווים וככה נברא, הוא וממי
מרגישים כי קשות הן האלה וההרגשות
שנה 70 כמו שהוא  הבא בעולם רגע כל 

וי, אוי שנים . אלפי זה שעה בת וכל 
שניה  כל בצניעות, מתנהגת שלא יהודיה ,
אחר, אדם להכשיל  ורוצה חושבת שהיא
הקליפות  הבא, בעולם  מר  לה יהיה
ורגע  רגע וכל  שם , אותה ילוו  שבראה

קליפות . ועוד  עוד הולכיםנבראים  ואם 
פתוח, כפתור פתוח, או  שקוף  בגד  עם
וכו' גרביים בלי קצרים, שרוולים
קליפות מאוד הרבה מזה נבראים
נדבקים והם שחורים ומלאכים ומזיקים
אינה היום במשך שאם בגוף, לנשמה
אחריה הולכים בצניעות, הולכת
ורוצים הזה בעולם  פה שחורים, מלאכים

לה. להזיק

בהם מרגישה אינה היא אם גם ובמילא
לה הולך והכל לה שרע מרגישה ואינה
מודעת אינה היא כי  נכון, לא זה  חלק,
ופתאום, כועסת והיא לה שחסר  לדברים
לא וזה שצפתה , כפי  לה הולך הכל לא
בגלל  פעמים הרבה כי חולי, תמיד 

שלה אישהעבירות בין חלוק אין שלו, (או

הזה,לאישה ) בעולם הכל  שולח לא  השם
אותם מזכה  השם וצדקת, צדיק אצל אבל 
שהשם בגלל כאן, עונשם כל את לקבל
רגע  אפילו שם הייסורים כי אותם , אוהב
כל  ייסורים מאשר  יותר הרבה זה אחד,

כאן  !החיים

תגיד או פעם תחשוב  אישה "בעליואם
בצניעות" שלא שאלך  הבא ,רצה בעולם

בשביל הלכת באמת "האם לה: יאמרו



המשך בעלון הבא

ותשובות  מעלה שאלות של דין הזוהר בבית אור  

יביטו  שאחרים בשביל או  בבית , בעלך,
יכולת  לא בעלך, בשביל  זה ואם בך ,
שימצא  ויפה צנוע בגד או שמלה לקנות

בעיניו?" להחן  יהיה  שלא שאלות ועוד  .
ושם האמת עולם זה שם כי מענה, עליהן

האמת את רק כל אומרים הוא והעונש !
שאי גדול, בכתב.כך לתארו ואם אפשר

חוץ  גמורה, בפריצות ושלום חס הולכים
הקלע, כף את יש שמקבלים  העונש מכל 

ואיום נורא שמגיעים שזה לפני  רק  זה זה, (וכל

של  דין לבית כשמגיעים  כי  מעלה. של דין לבית

לגיהנום ) עדן גן בין הכרעה כבר זה ברוך מעלה
דברים והרבה זה  את עברתי  שלא השם
די  שעברתי  ומה עברתי לא השם ברוך

דבריםוהותר לשאת אפשר בכלל  איך  !
בושה ייסורים, פחדים, צרות, אחרים,

מכלום. להימלט  אפשר כולם,ואי באו אז
המון  פשוט המלאכים המון, מכל !

אותה  שקידמו האלה הרשעים כל  האלה,
"ממך נבראתי ", "ממך  עליה וצועקים

נבראנו ". "ממך  נבראנו" אנחנו
יותר אחד  מפלצת. כמו נראה אחד  וכל
כמו  שנראים כאלה יש  מהשני . גרוע
החטאתי  אני כי רגליים. רק  רגליים.
בגלל  שלי  וברגליים שלי בהליכה
והגרב  שצריך כמו  הייתה לא שהחצאית 
ובכל  להיות. שצריכה כמו הייתה לא
זה אם בו , שהחטיאה אבר
שהיא דבר בכל או בידיים-בתכשיטים,
אותו  הופיע כך למעשה, בו החטיאה
נראים היה והם צורה באותה רע מלאך
נחשים, אריות , גם היו מפלצות. כמו

ארוכות... ושיניים עיניים המון והמון
השאר, מכל יותר לה שצרם אחד היה

מלאך  היה זה נורא, מפחיד היה הוא
אוזניים כלב, של ראש כמו  שנראה
באיזה לתאר אפשר שאי  ושיניים ענקיות
פעור פה עם היה הזמן  כל  והוא גודל .
אבר בכל אותה ונושך  אחריה ורודף

כולם אחריה רודפים כולם כולםואבר. !!

כך  כל  היו הם ואיום, נורא שלהם הגדול 
זה לתאר, אפשר שאי ומפחידים ענקיים
היו. הם כך  רקיעים. שבעה לתאר כמו
נבראנו  ממך "רשעה, לה צועקים וכולם
אחד  מכל היה זה וכך בך " ננקום ואנחנו
מאה כמו זה שם דקה כל מהם. ואחד
האלה המפלצות וכל  נצח. כמו שנה,
מלא וזה עיניים מלא  זה אחריה, רודפים
שיניים, מלא וזה ידיים מלא זה רגליים,
איך  לתאר להתחיל אפילו אפשר  אי
שלהם בגודל ונשמעים, נראים שהם
שהיא אבר וכל שלהם. ובצעקות
מלאך  אותו נראה היה כך בו , החטיאה
בצורת ענקיים שחורים  מלאכים חבלה.
עם הלכה לא  היא ולצערה  אברים.
חצאיות עם הלכה היא ארוכות  חצאיות

קצרות, החטיאה יותר  שהיא וכמו
בצורה  חבלה  מלאכי  הופיעו כך  ברגלים ,
אבר בכל בה בעטו והם רגליים של 
מכים  אחריה, רודפים  והם בו. שהחטיאה
עד חזקות היו שלהם והצעקות  אותה,
קצה  עד העולם מקצה העולם. סוף
הצעקות  את  לשמוע  היה אפשר העולם
"רשעית ", מהדהד . היה זה שלהם .
נבראנו ", "ממך  "רשעית", "רשעית ",
היה. זה וככה  הדין"... את תתני "את 
לאן  לי ואין מפחד , רועדת בוכה, והיא 
איתה. קורה מה מבינה לא היא  לברוח.


