
ְּ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  

עשיתי  מה שואלת: פשעתי והיא מה ??
חטאתי  להגיע מה צריכה אני  למה ?

מרביצים אותי , מכים שככה הזה, למצב 
והכל... עלי  צועקים לי,

שאנחנו  דבר  שאין יקרות , נשים לכן דענה
דין  עליו נותנים ולא הזה בעולם עושים

אין  הבא. בעולם קיים וחשבון  לא זה ! !
הפקרות  להרביץ !.לא ממשיכים והם

כמו  נמשך  זה נגמר, לא וזה ולהרביץ
שרדפו  האלה  החבלה מלאכי  כל נצח,

נצחים נצח כאילו היה זה !אותה,

היה  מחרידים הכי  הדברים ואחד 
גרביים הרגליים  ללא שהלכה בגלל !

גרביים  עם הלכתה אלא ואטומות . עבות
כך כל לא חצאיות עם והלכתה שקופות.

לברך. מתחת מעט רק הגיעו ארוכות .

וזה  ערוה", באשה "שוק כתוב בגמרא
חבלה  מלאכי אותי רדפו צחוק, לא
מכה  וכל בלבד, רגליים בצורת ענקיים
אותה  מפרקת פשוט הייתה שלהם 
עוד בחזרה אותה אוספים היו  לחתיכות .
מהם  אחד וכל  לה, מרביצים ושוב  פעם
בו . שפגמתה אבר  בכל דבר  אותו עושה
לחתיכות  אותה מפוררים פשוט
עד נמשך זה  וכך  חזרה ומחזירים

הדין . לבית שעליתי

היא  הדין לבית הגיעה שהיא לפני  בדרך 
אחד מצד הכיוונים . מכל צעקות  שומעת 
הדין , שבבית אדם איזה של  צעקות
אישה  של צעקות שומעים  אחר  ממקום

חבלה... מלאכי אותה  איזהשלוקחים
מה ושואלים לתאר , אפשר אי זה, פחד

הבכי זה למה הצעקות? למה מה? ?

רגע קורה שבאותו רואים פה  אז ?
על  אותה ודנים לאישה עיניים תולשים

צנועות, היו לא שלה אחת שהעיניים
לה  עקרו  אסורות, מאכלות שאכלה אחרת

אחת-אחת  השיניים נוראאת היה זה .
אפשר שאי  באופן  לתאר.מפחיד

מראים  הדין לבית  שעולים לפני בדרך 
הקלע  כף  את וגם הגיהינום את גם לאדם
וכל אנשים, של צעקות שם ושומעים 
אחד וכל  שלה העבירה עם ואחת  אחת 
העיניים  את מוציאים שלו . העבירה עם
קנאים, היו אם אותם ושוקלים אדם לבני 

גדולות. עיניים להם  היו  אם

או  קנאה להם שהייתה או שחמדו אנשים
את  להם חתכו העיניים, על שמרו  שלא
כל קודם אש . של ברזלים עם העיניים
מאכלים  אכלו אם ושקלו . הוציאו
את  להם מוציאים פשוט אסורים,
לפי אותם, מחזירים וכך  השיניים,
לתאר יכולים כבר אתם שלהם. העבירות

שמה.. הולכים צעקות ומלאכי.איזה
זה  לשון-הרע של עברות על החבלה 
חתכו  איך ראיתי ונורא, איום משהו
אש. של ברזלים  עם הלשון את לאנשים 

תופת  יסורי !ואלה

מתחילת אותם שזורקים  אנשים  וראיתי
פשוט כדור  כמו העולם סוף עד העולם
העבירה לפי  אחד וכל בהם. משחקים 
הרע, בלשון נכשלה לא ב"ה היא  שלו,
כשרות על הקפידה וגם בקנאה לא גם
הבעיה האחרים. הדברים ובכל  המאכלים
חוסר כאמור  הייתה  שלה היחידה
בגלל  לה שקרה הדבר זה הצניעות.



ותשובות  מעלה שאלות של דין הזוהר בבית אור  

אישה כל  לה  שתדע פאה. עם שהלכה
האמת בעולם כי פאה, עם שהולכת
מהראש  השערות כל את לה תולשים
ראש  רואים אותה . ושורפים אחת אחת
את מחזירים בוער, שרוף , שכולו
וכל  שורפים. פעם ועוד לראש, השערות

הפאה... בגלל  זה
ואותו  צנועות. גרביים עם הלכה לא היא
כמו  רגליים, רק עם לה הופיע רע מלאך 
אחריה  ורדף  לה  הופיע הוא  כך שחטאה
לא  פשוט הוא הרגליים  עם לה והרביץ 
שבר אותה, שבר שלא מקום בה השאיר 
עם  שהלכה בגלל העצמות.. כל להאת
הפאות  ועם  לברך , מתחת עד רק חצאית
והכשילה  החטיאה ובכך  האיפור , ועם
של דין לבית אותה לקחו ואז רבים.
מלאכי הדרך וכל הדין. את לתת מעלה
שהם  רק לא וזה  אחריה , רודפים החבלה 
בה  מכה  אחד כל אלא אחריה, רודפים 
את  ששורפת במכה אש  של מקל עם
לרסיסים, הגוף כל  את מפוררת  הגוף,
חלילה  וחוזר  חזרה הגוף את מחברים
כולה  ובוכה, צועקת  והיא ושוב. שוב

עוזר. לא דבר ושום מפחד  רועדת
מעלה, של  הדין  לבית  הגיעה גודלו היא

חצי  כמו הוא הדין בית של האולם של 
וכל  שבענקים ענק שולחן עם  עיר .
הדיינים וכל הרבנים, כל שם, האנשים
בית גם  לבן. או שחור לבושים היו שם
הכל  שם  שהיה השולחן גם עצמו, הדין
אחרים. צבעים ללא ולבן בשחור  היה
זה מאד. עליה כעסו מהדיינים גדול וחלק 

נורא מפחיד היה היה את! הבינה לא !
ובכתה בכתה רק עושה. היא מה עצמה,

רחמים. מלאכיוביקשה כל זה בשלב
והיו  בשמחה ורקדו  בצד עמדו החבלה 
העולם  סוף ועד  מפה ענקיים נראים

העצום. בגודלם

באיזו  נראה, שהוא  איך המוות מלאך
עם רגעים באותם נמצא הוא שמחה
ושחור עיניים וכולו שלופה שלו החרב 
מפחיד  לתאר. אפשר  שאי ובגודל כפחם

באותו !ביותר הכל את מאבד אדם בן
אוכל  לא אני  זה ואת הפחד  מרוב  רגע

לעולם. שהולכים לשכוח בגדים לגבי
את  לאשה ורואים לגוף, צמוד  הנשים

גהינום  גהיני  זה שלה  היא הצורה  !
שלו החנות עם והוא לבעליתיכנס, (הכוונה

אלו) בגדים  שמוכרים  .חנויות

את  שונא עולם בורא לעשות, מה אין
זה זה  את שונא שמוכר!, הבנאדם את  !

שהוא  אותו הראו אותו. שונא – זה את
אחד כל למעלה , חדרים יש מנודה ,

סחורות מכר שאסורות(בגדים )שעשה,
מנודה הוא להלכה, בניגוד התורה, פי על 
דיבור. זכות לו אין זז, לא הוא בחדרים,
לבד  אותך נצער  אנחנו ציערת , "מספיק 
וגם זה... על עונש יש  סגור." לבד , בחדר,
את האלה, הבגדים את שלובשות הנשים
צנוע... שזה  וחושבות האלה הפאות

מפחיד  !באמת

לצאת עצמה את מכינה אישה איך הראו
גדולה דתייה היופי, מלכת  כמו לרחוב
לכמה יופיה את להראות שם  הולכת
ובעלה בעלה, לא  שהם אחרים גברים
את גם מאוד , תמים מסכן, בכולל

פלאים פלא יקבל . מפחיד הגיהינום מי ! !



המשך בעלון הבא

ותשובות  מעלה שאלות של דין הזוהר בבית אור  

אני  כך, אחר  אותי  ישאל מאמין שלא 
בגיהנום הוא למה  איתו ... הואאפגש כי  ?

הרבים, את להכשיל לאשתו רשות נותן
רשות הגמראבאיזו  את יעזוב כל, קודם ?

שלה, בבגדים ויטפל שלו לבית וילך
יבלוט שלא רחבים יותר  בגדים שיהיו

מההג את שונאים למעלה  הגברת. של וף
גם זה... את שונא עולם בורא שמכשיל...
עין  מושכות הן לובשות, שהן הפאות את

הגברים. את ומכשילות משיער  יותר 

מה תתלבש אז היא איך "בבית"? ?
כמו  יפה מאוד "תתלבש לה, אמרו 
בחוץ  אבל כן , בבית, בצניעות, מלכה ,
שאינם וצנועים פשוטים בגדים תלבש

הצדקת זו עליה. שיסתכלו איך גורמים  .!
הזאת השמלה עם יוצאת והפאה היא

מכסה  שלא ראש כיסוי עם או הזאת
זה  למעלה, מאוד. מפחיד  זה הכל ..."

מוות  עיר,פחד  חצי  על  משפיעה היא !
יפה  העיקר  תהיה והיא לא היא למעלה !

הסיריפה  בתוך אותה  ישימו שם !
לה  יעשו  שם. אותה וישרפו השחור
שלה. והפאות הפריצות בגלל  גיהינום
הרבים. את הכשילה שהיא בגלל  הכל 

זכות  שום לה !""אין

שהייתה  אחרת  אישה איזה ראיתי פתאום
השוק, את שלה, הרגליים את מראה
הגוף  את לקחו  ככה ברגליים, אותה תפסו
איזה  כמו קדימה אותה  העיפו  שלה,
על אותה תלו שטיח איזה כמו סמרטוט,
צועקת. והיא זורם, והדם הברזלים,

חשבון ... שום עושים לא אותה, תולים

את  תפסו  הרע, לשון שומע  שהיה אחד

מהאוזן ... אותו ותלו שלו מדרשהאוזן (זה 

(אייזנשטיין) המדרשים  באוצר  :(רס"ב:)מפורש 
גיהנם  אש ברחה לגיהנם  משה "כשנכנס
גיהנם  של  שר  נסרגיאל  בא משה. מפני 
משה  אני לו  אמר  אתה? מי למשה ואמר 

עמרם. אלא בן  מקומך, אינו זה א"ל
לראות  באתי  א"ל  עדן. בגן  מקומך 
הקב "ה  אמר הקב"ה. של גדולתו
משה  עם לך  גיהנם של  שר לנסרגיאל 
הרשעים  הם וכיצד  הגיהנם את לו  והראה
נסרגיאל אחר משה  הלך  אח"כ בתוכה.
אדם  בני משה ראה גיהנם. לתחילת  ובאו
באזניהם  ותלויים בעיניהם תלויים
תלויות  והנשים ובלשונם, וברגליהם
וברגליהם  ובשעריהם בדדיהן 

אש. של  בשלשלאות
תלויים  הם מה מפני  לנסרגיאל  משה  אמר
איש באשת שהביטו מפני  א"ל בעיניהם,

ברע  חבריהם  באזניהם ה.ובממון ותלויים 
ודברי בטלים דברים ששומעים מפני 
תורה. דברי משמוע אזנו  ומסיר הבלים
לשון  המספרים הם בלשונם  והתלויים
בטלים. דברים  אל לשונם ומרגילים הרע
אחד כל  שהולכים  מפני ברגליהם ותלויים
לדבר הולך  ואינו חבירו, על  ברכילות
לבוראו . להתפלל  הכנסת לבית ולא מצוה
מגלין  שהן  מפני בדדיהן תלויות והנשים
הבחורים  ויראו  בניהן את  ומניקות דדיהן

עבירה ". הרהור לידי ויבואו 
גדול , מאוד במקום עצמה את רואה היא
עומדת היא הזה באולם אבל אולם, כמו
על  עומדת  היא ריצפה, בו שאין במקום
שומעת היא אור, מלא האולם שמיים,

בגללך  "הכול וצעקות: מהקולות  תראי  !


