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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

ג' תשרי תשע"ו



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911



יג חלק מעלה של דין בבית ותשובות אשאלות

מעלה של  די בבית תורה בדי מהשאלות  קצת
יג חלק

שלו ] האמיתי הש נכתוב השאלה את  השואל בקשת [לפי

דין : קכ"טבית  סימן בשאלתי "נפשי  התשובה את ראית לא מהאדמו"רהאם "?
מעלה של  דין  בבית אותך  שישאלו שאפשר  השאלות, כל נדפסו ובו ?מהאלמין

לאה : בן לאכול אבישי  להפסיק שצריך  שלי  מהרבנים  שמעתי לא אבל  ראיתי,
להקנאים זה אולי  בשבילי, לא שזה וחשבתי  מעלה, של דין מהבית  ולפחד .....
נוגע  לא בוודאי  זה ממני, רוצים אתם מה אז אוכלים... גם הם אבל בירושלים,
מהנה ואני אותם מכבד ואני  שאלותי  את שואל  שאני הרבנים שכל ובפרט לי,
אותם אעביר טענות לכם יש ואם גדולים, חכמים תלמידי הם הלא אותם ,
למחות יכולים היו והם וכו ' למחות בידו שיש כל בתורה כתוב כי אליהם,

בדבר אמת יש אם האמת, לי  פשוטולומר אדם בן ממני  רוצים אתם מה אז ??

דין : לילך בית  צריך  ואתה מעלה , של  דין בבית מקובלות אינן ההצטדקויות כל
שראית כמו ואיבר, ואיבר וגיד גיד כל על אפראציע לך ולעשות לגיהנום,
לך  ששלח כ"ט כ"ח פרקים זי"ע חיים להחפץ ישראל" "נדחי  בספר  בוודאי 

מהאלמין  !האדמו"ר 

לאה : בן  אני אבישי למה לגיהינום הרבנים את תקחו שלא למה אבל ראיתי ,
שם חשוב  אדם לכם  יהיה אותם תקחו אם ממני, חשובים  יותר הם !דוקא,

דין : אתך ,בית  אותם ותסחוב  לגיהנום, לילך  צריך ואתה דין, בבית מקובל לא
קודם ילכו שהם שם !!!ותצעק

דין : -בית ש מהאלמין מהאדמו"ר שמעת לא אותיותפגימה האם ,מגיפה היא 
רואים שאנחנו מה [זה חדשים, יתומים 70 עד 50 נתוספים ושבוע שבוע וכל

מזו  גדולה מגיפה לך יש האם בעין] השחיטהעין  בסכיני  מפגימות שנגרם ?!

כמה לכם להודיע צדקה של מקופה בדואר יום  כל  מקבלים לא אתם האם
10 אפילו לא וזה היום, ניתוספו מהםיתומים רק  אלו כי הרשימה, של  אחוז

כל  עם ומה להם , לעזור  אפילו זוכים לא וכמה  בשבילם, כסף  לאסוף שזכו
שוה יהודי  כל אסורות, מאכלות שאכלו עבור  הישראל  מהדת שיצאו הנושרים

יהודים. מיליון 48 הקטן החשבון לפי



יג חלק מעלה של דין בבית ותשובות שאלות ב

בשאלתי" "נפשי שו"ת 
קכט  סימ

שליט"א האדמו"ר  מרן לכבוד

הפעם עוד ואבקש  מקודם, ששאלתי  שאלתי את ממשיך אני  לכם, שלום ראשית
כמובן. שמי , לפרסם לא ונא בחוצפה , מדבר  אני אם סליחה

כשרא. שהכל  מראה לא  זה האם כלום, אומרים ולא שותקים הרבנים כל למה
?וישר

כשר לאכול  העיקר מזה, יותר  צריך אני  מה כשר כתוב !ואם

בזהב. נכנסתם אתם דוקא ?למה

תשובה :

א' לשאלה

זה שהבד"ץ אדם לך יאמר  אם "אחי, ולהוכיח למחות צריך  גם .כשראתה
תיבות ראשי זה שכש "ר לו מותרר'קרש'ולוכתענה הזה הכשר את 'מאות,

?"??אכול 

בזה נכנסתם אתם דוקא למה ב': ?לשאלה

ותבין. פעמים כמה אותה תלמד פנחס, פרשת של התורה כבר לך  כתבתי

חמתי". את "השיב  על אציין אגב,

את צוותמ'ובתח'וכיח .ת'סתר א'ב'ודאי'לוםש'ואה'ר"תחמתיהשיב
י'שראל .ת' וכחת

להוכיח. צריך אחד  וכל  דור . מדור בעמלק לה' ומלחמה בעמלק. מלחמה  זה

בגימטריה548בגימטריהחמתי פעור- יוצאבעל  אסורות מאכלות שהאוכל  :
אחרא הסטרא לרשות ונכנס הקדושה מ "ב )מרשות דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

מיתתו  לאחר אותו ודנין  כלל החיים בצרור יתדבקו לא כי  לנפשם ואוי להם אוי
הבא ובעולם הזה בעולם  גועלו הקב"ה  כי מגועל , מ "א)כאדם דף ח "ג הקדוש  .(זוהר

 עליו שורה הטומאה ורוח ורוחו, נפשו וגועל  אחרא בסטרא נפשו מדבק  ◌
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

,וטריפות נבילות אכילת ידי על באדם מתנוצץ רח"ל אפיקורסות (תורתרוב

קדושים) פרשת .משה 



יג חלק מעלה של דין בבית ותשובות גשאלות

רעה חיה פני קכ"ה)נעשה דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר

ומינות כפירה מחשבת בו .(רמב "ם)נכנס

ח"ו רעה לתרבות יוצאים קכ"ו)הבנים אות דפרקא בלבו (אגרא טומאה מכניס .
אדם של ישרים)ובנפשו הזה(מסילת  עולם חלק ומאבד עולמית טהרה לו אין .

הבא. מ "ב )ועולם עמוד  שכר  .(יש 

ורשע מין שבת(האריז"ל )נעשה מחילול  יותר חמור  וטריפות נבילות אכילת  .
חיים)קודש  .(חפץ

אמת: הקב "ה של חותמו כי תנצח האמת השי "ת ובעזרת

313 בגימטריה ו"אשי"ב"

ננצח" "אנחנו

תנצח הקדושה






