
ְּ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  

הנדחות מהנשמות ורק אנושי , עניין
רחמנא עונשם, שזה התוהו מעולם 
עליהם, ונורא גדול פחד ונפל ליצלן.

לחוץ. לאחד אחד ונשמטו

לנו" הושיעו "רחמו, צועקת האם

לחוץ, שהולכים הזקנה האשה וכשראתה
הפעם עוד והתחילה אחריהם יצאה

לנו  הושיעו "רחמו, בקולות: !"לצעוק
שיש  שכחו עליהם, שנפל הפחד ומכח
הכפר עד  ורצו וברחו ועגלה, סוסים להם
ושכבו  לארץ שם ונפלו גדולה, באימה
ליצלן. רחמנא שבועות, כמה חלשים
ולא השדה בזה שם שאין נזכרו כך  ואחר

שם. עומד בית שום מעולם היה

והאמהות האבות יתהפכו הפטירה אחר 
מיני  בכל בניהם וידונו  גדולים, לאכזרים 

שבעולם אכזריות

הזקנה, של בתה היתה שהצעירה וכנראה
וזה הצניעות, דרכי על אותה גדלה שלא 
שרפה בעצמה שאמה  – עונשם היה
שאת ביתר  עוז בתוקף  יהא וככה אותה.
בניהם ולמגדלי  השחוצות הנשים לאלו
בניהם נשמות ושורפות בחציפות,
עליהם. שחומלות בחמלה ובנותיהם
יתהפכו  הפטירה לאחר  שם אבל 
והאבות עליהם, גדולים לאכזרים
מיני  בכל בניהם ידונו בעצמם והאמהות

שבעולם. לכלאכזריות גדולה ומצווה
לנשי זאת ולספר  ולפרש זאת לקרא אחד
בורא  שיש  וידעו  יכירו למען  זמנינו,

וכלום. כלום מוותר ואינו כאן.עולם עד 

שלא נפשו על ויפחד ירעד בודאי
ימנע  וממילא הזה , כדבר  לו יקרה

להיכשל  שלא כוחו  בכל  ויזהר 
אדם. שום ח"ו ולהכשיל 

להוסיף  יש הגיהנום עונש של הזה ובענין
הח"ח כתב אשר אחד פרט עוד רק כאן
לשונו, וזה ט' פרק אדם" "תפארת בספרו
רחוק  אחד כל  מאד, גדול  הגהנום "מקום
אחד כל  ואין פרסאות, מאות כמה מחברו 
כלל, ממנו  שומע ולא חברו את רואה
ואבוי " "אוי  וצועק בוכה אחד כל אלא

כל במקומו  בתוכו מכיל [הגהנום] והוא ,
יתברך," ה' רצון על  ומורדים הפושעים
שהאדם אומרת זאת לשונו, כאן עד 
הנוראים יסוריו  כל  מלבד בגהנום הנמצא
ללא לנפשו הוא בודד גם והמחרידים ,
הנמצא כאדם הוא וחש אדם, חברת  שום
ובמצב  שממה, מדבר  בתוך לבדו לבדו
אלפי  אלפי  במשך להיות האדם יכול הזה
מבין  לב וכל לעולמים, גם ויתכן שנים
יחרד  בודאי הללו, בדברים  מתבונן אשר
להישמר כוחו בכל  וישתדל נפשו, על 
להינצל  יזכה ועי"ז ומלהחטיא מלחטוא
צריכים כמובן אכן ובבא[, בזה רע מכל 
תארנו  אשר  שכל ולהבהיר  להוסיף
וההפסד  הנורא העונש בדבר למעלה
חזרה שלא באופן רק זהו הנצחי 
בכל  התחרטה האשה  אם אבל בתשובה,
עצמה על  וקיבלה זה על והתוודתה ליבה
ותחטיא תחטא לא ששוב שלם בלב
שבמקום בודאי  הרי מאד, בזה  ותשתדל 
צדיקים אין עומדים תשובה  שבעלי
בזה חלקה ואשרי  לעמוד, יכולים גמורים

ובבא....
שיהיה העתיד את ונחיה נתבונן כאשר
בית לפני העמידה את לכולנו... בסוף



ותשובות  מעלה שאלות של דין הזוהר בבית אור  

האיום הצער ואת מעלה... של הדין
נשגיח לא אם לנו להיות שיכול והנורא
נחטא שלא בודאי הרי מעשינו, על 
וחשש  ספק מכל  ונשמר ונזהר  ונחטיא,
וכמו  הרבים, את מחטיאים אנחנו שמא
חיים רבי  האלוקי המקובל כתב שכבר 
וזה קדושה" "שערי  בספרו זצ"ל  ויטאל 
מכל  להנצל כללית "תרופה לשונו,
על  ה' יראת  ישים וכו', הנפש תחלואי 
יום יראת עיניו מנגד  תמוש ולא פניו
גהנום של ודינה לקברו והכנסתו המיתה
כאן  עד  וכו'", והנורא הגדול  הדין ויום
בספר יונה  רבינו האריך וכן לשונו,

כ"א. אות שני שער תשובה" "שערי

שאנו  שמה היטב אנו מבינים ומעתה
זה אין הצניעות וגדרי כללי על שומרים
המנהל , בשביל  לא  זה אחד , אף  בשביל
בשביל  לא  ואף המורה  בשביל לא
עצמינו  בשביל ורק אך זה ההורים,
בעולם נצחי ועונג לאושר שנזכה בשביל
לעצמינו  נפסיד שלא  הבא... ובעולם הזה
ולא נבוש לא למען עולמינו... כל את

ועד... לעולם !נכלם

אבי  של  הנוקבים בדבריו לסיים הראוי מן
צריך  מוואלוזי'ן: חיים רבי  הישיבות
דרכיו, ולחפש  להתבונן  אדם כל באמת
לעולם חלק להם שאין מאותן הוא אולי 

בחלקו, שמח  אחד כל דהנה ח"ו, הבא
המשנה על צ .)וסומך ישראל (סנהדרין "כל

מתבונן  לא אבל לעוה"ב", חלק להם יש
"ואלו  שאמרה הזאת  המשנה בסוף הוא
קונטרס  הבא[ לעולם חלק להם שאין
החיים] נפש ספר  שבסוף מוהר"ח דרשת

הנוראה  "מלחמה הנביאים : מן קבלה 
ממש תהיה כמותה , היתה שלא  שבעולם ,
רק  ישארו לא  ירושלים שערי לפני

קדושים "

מקבּ לת קבּ לה רק מּס ברא, ּפ רוּ ׁש  זה ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
הנּ ביאים, מן הנּ וֹ ראה אצלם ׁש הּמ לחמה ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לפני מּמ ׁש  ּת היה בּ עוֹ לם ׁש היתה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר 
האּמ וֹ ת  כּ ל יתקבּ צוּ  בּ ּה  יר וּ ׁש לים , ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
אחד בּ צד נעדר, א מהן  אחד  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ עוֹ לם
וּ בצד נ וֹ צרית, דּ ת הּמ חזיקוֹ ת האּמ וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ָכּ ל 
זוֹ , בּ דת מאמינ וֹ ת ׁש אינן האּמ וֹ ת  כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
ואיזוֹ  צד מכּ ל הצּ בא שׂ רי  ׁש מוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְוּ מקבּ ל 
בּ לעם נבּ א זוֹ  מלחמה ועל הנּ וֹ צחת. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌אּמ ה
אל", מ וּ מ וֹ  יחיה מי "אוֹ י ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְבּ אוֹ מרוֹ 

וּ  אל , ׁש ם ׁש בּ ׁש מם האּמ וֹ ת בדרׁש יּ בוֹ אוּ  ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ם  יארוּ  וא  לחיּ ים, מנוֹ ס אין  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַהּט בע
נאמר זה ועל כּ מלאכים, קד וֹ ׁש ים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַרק

ג') ד', והנּ ׁש אר(ישעיה בּ ציּ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ"הנּ וֹ תר
הכּ תוּ ב  כּ ל לוֹ  יאמר קדוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים
לנפׁש וֹ  יערב וּ מי בּ ירוּ ׁש לים", ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלחיּ ים
בּ חיּ ים. ׁש יּ ארוּ  א לּ וּ  מ ּק דוֹ ׁש ים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

בהקדמה ) בנים " על  ("אבות





"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ


