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  א"מ תשכסלו - זרגליון , ה"ב
 וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה

עיה תובב"ירושלים    א"ק 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 לקיום מצות התוכחה מורה הוראות ומדריך הדרכות
 - ב -

  משפט הרשעים בעולם הבא

:   וזה  לשונו)דף  רלט'  זוהר  חלק  א(שם  ,  וענין  זה  הוא  מבאר  בזהר
 :כתיב:  אמר  רבי  יהודה.  רבי  יהודה  ורבי  יצחק  אזלי  כחדא  באורחא

. כי  כל  ביתה  לבוש  שנים,  לא  תירא  לביתה  משלג):  כא,  משלי  לא(
דינא  דחיבא  הוא :  דאמר.    רבי  חזקיה  חברנו  אוקים  ביה-האי  קרא  

. לגאופלגא  מניהו  בת,  תריסר  ירחין  פלגא  מניהו  איתדין  בחמין
, עאלין  לתלגא!  דא  היא  גיהנם  ודאי:  אמרו,  בשעתא  דעאלין  לנורא

והרשעים  שמחין )  קרירות  החורף:  פירוש(דא  חרופא  דסתוא  :  אמרי
אבל  הן ;  שבאנו  אחר  דין  האש  למקום  קר,  יש  לנו  נחת  רוח:  ואומרין

וסובלין  שם  ענשים ,  נגמר  דינם,  שהוא  השלג,  שבתלגא,  אינן  יודעין
: תלמוד  לומר?  שיהיו  נדונין  בשלג,    אף  לצדיקים  כןיכול.  קשים  ומרים

אל  תקרי  לבוש .  כי  כל  ביתה  לבוש  שנים,  לא  תירא  לביתה  משלג
  נר -מזוזה  ;  ציצית  ותפלין;    מילה  ופריעה-אלא  שנים  ,    בקמץ-שנים  

  .'חנוכה וכו

  מתורגם ללשון הקודש

לא :  כתוב:  אמר  רבי  יהודה.  רבי  יהודה  ורבי  יצחק  הלכו  יחדו  בדרך
  פרשו -פסוק  זה  .  כי  כל  ביתה  לבוש  שנים,    משלג-תירא  לביתה  
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חצי .    שנים  עשר  חדש-דין  הרשעים  בגיהנם  :  חזקיה  חברנו  ואמר
, עם  הכנסם  לאש.    בשלג-וחציו  השני  ,  הזמן  נדונים  הם  בחמין

יש  לנו  נחת :  והם  שמחים  ואומרים;  זוהי  קרירות  החרף:  אומרים  הם
 -שפה  ,    ואינם  יודעים-שאחרי  האש  באנו  להתקרר  במקום  קר  ,  רוח

. ועתידים  הנם  לסבל  בקר  ענשים  קשים  ומרים,    נגמר  דינם-בשלג  
לא :    על  זה  נאמר-שגם  הצדיקים  ידונו  בשלג  ,  ואם  יעלה  על  דעתך
אלא ',  םָשִני'אל  תקרא  .  כי  כל  ביתה  לבוש  שנים,  תירא  לביתה  משלג

מזוזה ,  ציצית  ותפלין,  מילה  ופריעה:    זוגות  זוגות  של  מצוות-'  ְשַנִים'
  .ונר חנוכה

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
  )ה בגליון הבא"המשך אי(


