
ְּ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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אשמה את לנו, שומעתעשית היא וכך "!
מרחוק  רואה והיא מתחזק  הקול  את
ילדים וסבתות, סבים ואמהות, אבות
"הכול  שומעת : והיא ותינוקות, קטנים

עליהם:בגללך  לצעוק מתחילה והיא "!
עשיתי  ממני "מה רוצים אתם מה למה? ?

מתגבר:אני  הקול את שומעת היא ואז "?
אותנו  החטאת נענשנו "את אנחנו !

בגללך  חמורים הלכתעונשים את  !
עליך  להסתכל לנו וגרמת ואתברחוב !

בגללך  להיכשל לנו באותםגרמת "!
שאי -אפשר בושה הרגישה היא רגעים

תבלע לתאר שהאדמה רצתה היא !
זהאותה בושה לברוח , לאן לה היה  לא !

למעלה שם מוות !עונש
דין : הבאהפסק לעולם חלק לך  !אין

נשמע  וברקע מוחלט  שקט  נוצר לפתע
הדין... בית של והחד הברור קולם
המלאכים של דבריהם את שמענו 
את כן גם שמענו אך והטהורים, הלבנים
השחורים המלאכים של דבריהם 
היו  השחורים  המלאכים אם והרעים...
לך  היה  אולי  אז  אחרות מעבירות נוצרים 
לאש  בתחילה נכנסת היית תקווה... איזה 
מהעוונות להטהר  הגיהנום של  הרותחת
גודל  כפי  מסוימת, תקופה במשך 
בכבוד  נכנסת היית כך ואחר  העוונות,
בגן  השמור בחלקך להתענג מלכים
מהמלאכים ששמענו  כיון אבל העדן...
של  מחטאים נוצרו שהם השחורים
אין  שוב בגללך, שחטאו אחרים אנשים

תקווה... שום העולם לך  כל את  הפסדת
שלך ... הרמב"םהבא  פסק כך  שהרי 

אין  הרבים שמחטיאי תשובה בהלכות

שפוסקים וכשם הבא... לעולם  חלק  להם
דין  בבית  פוסקים  כך מטה של  דין בבית

זאת ומלבד מעלה , עליך של מוטל
כפי  חטאייך כל על בגהנום להיענש

הגיהנום... שומרי לך שיורו
אשה אותה הרגישה כיצד לעצמנו נתאר
של  דין הבית מפי הדין פסק קריאת  בעת 
הלכו  צרוף  עמל של שנה 18 לא מעלה...
ועבודה התיגעות של שנה 80 אלא לריק 
בעשיית הקב"ה, של מצוותיו  בקיום
לריק, לה הלכו ועוד ועוד וחסד צדקה
והאושר העונג את בעוה"ז לה  שהיה ואף
השכר את אך ה', רצון  בקיום שיש
לקבל  אמורה היתה  אשר  והנפלא העצום 

ידיה... במו היא זהירותה הפסידה חוסר 
העונג כל  את להפסיד לה גרם בצניעות 
סוף ... בלי  שנים מליארדי  של הנצחי
אי  נורא... כך כל הוא  וההלם הצער
את לנו אין זאת... לתאר  כלל  אפשר
עוצמת את ולחוש להבין בשביל הכלים
באותו  שיש האיומה הנפש  ועוגמת הצער
במשך  מכן ולאחר הנורא... הרגע

יצילנו... רחמנא שנים... מליארדי
שהפסידה בלבד  זו שלא היא האמת  אך
נענשת גם אלא שלה, הבא העולם כל  את
מקבלים אשר  ביותר  חמור בעונש היא
וכמו  הרבים, את שהחטיאו  אלו במיוחד

תרומה בפרשת הקדוש בזוהר (דףשכתוב

ב ') עמוד ללשון ק "נ [בתרגום לשונו וזה ,
שם ודרגות בגיהנום יש "מקום הקודש],
אותם ושם וכו', רותחת צואה הנקראת
והיו  אחרים והחטיאו שחטאו הרשעים
אדונם לפני נשברו ולא תמיד עורף קשי 
בלכלוך  שם נדונים אלה הזה, בעולם
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שאינם ההיא, הרותחת ובצואה ההוא
אותם, כל וכו', לעולם משם יוצאים
יצאים ואינם דורות לדורי שם נידונים 

עכ"ל . משם",

בלבד  לנשמה רק לא הוא  הגיהנום [עונש
חדש  בגוף היא מולבשת אלא
שכתוב  כמו בשמים לה שמלבישים
שהאש  ידוע וכבר כ "ו, פרק מוסר בשבט
מחום שישים פי  הוא הגהנום של והחום
בגמ' וכמובא הזה בעולם  שיש האש
לעצמו  יצייר  וכשאדם ב', נ"ז  ברכות
את רק  מכניסים היו  לו מרגיש  היה כיצד
לתוך  ולא העוה"ז  של  לאש ורק אצבעו
ויצטמרר ירתע ודאי  הרי  רותחת... צואה
שכן  וכל שכן כל  כן ואם  הרעיון, מעצם
ויחטיא, יחטא  הוא שאם האדם כשידע
גופו  כל את יכניסו ספק  שום ללא בודאי
מחום שישים פי  רותחת שהיא אש לתוך 
צואה אלא אש סתם ולא לנו המוכר  האש
וזוהמה בלכלוך  מלאה ודולקת בוערת

א אחד לרגע רק ולא לעולםנוראים, לא
עולמים... ולעולמי 

"צריכה  התשובה: באגרת יונה רבינו כתב 
שלא  ונזהרת  צנועה שתהא האשה
מבעלה, חוץ אדם בני בה יסתכלו 
יורדין  בידיה או  בפניה שהמסתכלים
אחד כל בעונש ענושה והיא  לגיהנום
ולא  אותם שהחטיאה מפני מהם, ואחד 

בה ", ונכשלו בעצמה צניעות עד נהגה
לשונו. כאן

יועץ  בפלא עריות )וכתב  הנה(מערכת
הנשים דעריות, קריבות של אלו באסורין
ביסורין  תוסרנה והן בראש חלק נוטלות 

גיהנם בגיהני  ומרים קשים וענשים
לה, מושיע ואין גרמא וצעקה הן כאשר

ידי על  באנשים, הרע יצר דמגרי  בנזיקין
עמהם  ומדברות האנשים בין  שהולכות
האיש נקה אם ואפלו יתרים. דברים 
מעברה  ונצל יצרו עם שנלחם מעוון

עברה, את ומהרהורי  תשא ההיא האשה 
בה  לכשל  גרמה אם  גם ומה  עוונה ,

לנפשה  אוי לה אוי  עברה , .בהרהורי 
גּ דוֹ ל" צדּ יק  ׁש היה  אחד בּ צדּ יק ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה

לגמרי לגמרי היּ ד וּ ע מּת אוה ׁש יּ צא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְמאד
עליוֹ נים  לעוֹ למוֹ ת ועלה בּ ׁש למוּ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ראוּ י 
ועצמוֹ ת  בּ שׂ ר חתיכוֹ ת בּ יוֹ רה ׁש ּמ נּ ח ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוראה
ׁש זּ את. ל וֹ , והׁש יבוּ  זּ את? מה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוׁש אל:
מחמת  כּ ן , ועל מאד מאד  יפה אה ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
כּ ן  על לעברה גּ וּ פּה  מחּמ מת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה
וּ מסר וּ  לראוֹ תּה  ורצה כּ אן  אוֹ תּה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמחּמ מין
וראה  כּ בּת חלּ ה ותתחבּ ר ׁש ּת חזוֹ ר ׁש מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵלוֹ 
ראוּ י וּ מזּ ה מאד  גּ דוֹ לה ּת אר  יפת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה
חוֹ תכין  אם הזּ את ה ּת אוה גּ נ וּ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ ת
 ּׁש י יהיה האם חתיכ וֹ ת  לחתיכוֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

וכ וּ '? מעשיות )הּת אוה  סיפורי שאחרי (שיחות  ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌
ששמע  זצ"ל , מרגליות מהריא"ז שמעתי 
מבארנוב  הרבי ורבו  מורו קדושת מכבוד
אדמו"ר קדושת מכבוד ששמע זצוק"ל ,
מדז'יקוב  אליעזר הקדוש הצדיק הרבי
אביו  עם אחת פעם שהיה זצוק"ל ,
אצל  זצוק"ל מראפשיץ הרבי  הקדוש
באמצע  קודש ובשבת מלובלין, החוזה
זמן  עיניו את מלובלין הרבי  סגר  השולחן 
אביו  לו ואמר  מאוד מאוד והתאנח  רב
תסיח אל "אליעזר , מראפשיץ: הרבי
הרבי  אל לבך ושים עכשיו דעתך

עכשיו". שיאמר  מה מלובלין,



המשך בעלון הבא
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הקדושות עיניו פתח מלובלין והרבי
טוב  שם לבעל ": אמר גדולות ובאנחות
עלית פעם היתה עלינו , יגן זכותו הקדוש,
כי  דעו להחבריא: אמר  וכשחזר נשמה,
ובונים מלאכים שעומדים בשמים, ראיתי
ממלאך  ושאל מאוד , ורחב גדול סיר 

הזה" והרחב הגדול הסיר זה "מה ?אחד:
הסיר מן למעלה עד  הגביהו  המלאך

בפנים יש  לו:"'מה שהסיר?"ואמר וראה
לו :"דע  אמר  והמלאך  ורגלים, ידים מלא
לעולם  ירדו המשיח לימות קרוב כי 
[מינות  הפלגה ור  ד של נשמות התחתון
נשים  של  [פריצות המבול ודור וכפירה ]
מגולות ], והרגלים שהידים,הזרועות,
לירד הסיר זה עתה אני  בונה ועבורם
בסיר לבשל עבור במיוחד  לגיהנום. אותם

שלהם" והרגלים הידים אלו וסייםהזה .
טוב  שם הבעל  "הנה מלובלין: החוזה
ואנן  בהעלם , החזיון זה ראה הקדוש
כיצד  הראות, בחוש בגלוי זאת רואים
לזה אלו נשמות לירד מתחילות עתה
עלינו  ירחם "ה' ואמר : סיים העולם".
בנסיונות לעמוד שיוכלו ישראל, כל  ועל 
יהי  כן  בעולם." האלה והנוראים הגדולים

אמן הסיפורים )רצון .(אוצר

את לשמור אדם  כל  יזהר - החזיון מזה
שילכו  - קרוביו וכל  ביתו בני נפשות
הנורא בסיר  לבשלם יפלו שלא בצניעות,
נשמות עם יחדיו  תחתיות בשאול  הזה

ליצלן  רחמנא המבול, !דור 

פריצות  בגדי שלבשה ובת אם  מעונש נורא מעשה

שתתלבש  שענשם עוונות סוגי  יש  כי  דע 
בלבוש  נפשו ותיענש בגוף הנפטר  נפש 

חוטא, אותו  שנפטר לאחר ולכך , גופו ,
עונשים וסובל בגוף נפשו את  מביאים
של  כמו גוף אינו ההוא והגוף משונים.
גוף  אלא הזה, בעולם החיים אנשים
ויובנו  ממנו. להיפרע כדי מושאל
שכתב  הנורא המעשה פי על  הדברים 
החסידים תורת ובספר ה'" "דרכי בספר 

לשונו : וזה ועוד,

נאמן  איש  לי שספר  נורא מעשה ואספר 
או  אביו אצל  היה אשר לשקר . נחשד ולא 
ובא ישוב באיזה דר  שהיה דודו אצל אולי 
ממסחרם אנשים איזה בחברת הדרך  מן
ועברו  סוסים, עם בעגלה ונסעו ודרכם,
מר וקול יללה שמעו ופתאום השדה, דרך

גד  בקול בואו צורח יהודים , "יהודים, ול:
לנו  והושיעו וראו ורחמו עיניהם  ונשאו "!

הקול , יוצא ומשם בשדה עומד אחד  בית
בא אולי חשבו  כי מהעגלה, כלם וקפצו

להושיע. ורצו גזלן  איזה אליהם

בתה  את שורפת האם

כי  ותמהו, ראו המה לבית, כשנכנסו אבל 
הספסל  ועל  אחת , זקנה אשה שם ראו
מאד  גדול  אש ושם צעירה, אשה שוכבת
גדולה, יורה האש ועל בארץ, בוער 
מרתיח והיה בגדים, הרבה היורה ובתוך 
עלה שהרתיחה עד  האש, מגודל  מאד
כלום האשה זו דברה ולא למעלה,

ר היורה עמהם, לתוך ידיה תחבה ק 
והרתיחו  שבשלו הבגדים  ולקחה הרותח
על אותם  ונתנה  הרתיחה, מתוך  שמה
והיא  בשרה, ששרפה עד  הצעירה האשה
עשתה  ככה גדולות . בקולות  צועקת היתה

רגע  בכל כמעט זהכסדר שאין והבינו ,


