
ְּ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.

 שאלות ותשובות
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וכו' ישיבה  ראש האדמו"ר הצדיק , הגאון - הצדיק
האמת!!! לעולם מגיעים

מקבל!!! הוא הבא ברוך איזה תראו
יכול היה זה את עושה היה שאם הכל, שכולל מסוימות שאלות על רק  כעת  נתרכז
החטאים] מכל האדם את מטהר הקדוש הזוהר [כי השאלות! שאר מכל עצמו  את לפטור

מעלה של  דין  בבית והנורא הגדול דין הפסק 
כל על האמיתיים  האשמים  הם מי 

ישראל? עם של הרציחות 

ומחברי ישראל , מנהיגי  ישיבות, ראשי
אלפי מאות על השפעה להם שיש ספרים
הדרשנים  הגדולים , הרבנים ישראל,
הרבה  להם [ויש הרדיו, על  שמדברים
בלוויינים, בתשובה מחזירי שומעים],
כל עלונים, מוציאי  רדיו , תחנות  ומנהיגי 
שסרים  אנשים  מספר לפי נידון  אחד
ומושפעים  בקולו, ושומעים למשמעתו

!!!מדבריו 

.... לב  על שם איש  ואין  אבד  הצדיק
לעולמו והלך נפטר

שלך הדרשות  בכל אמרת "האם דין: בית 
או  אחת דקה ללמוד צריך אחד  שכל

הקדוש ? זוהר ביום ושלש שתיים

ישיבה  ראש  התורה, גדולי  מועצת  נשיא
הייתי וכו': האדמו"ר הצדיק, הגאון
וירושלמי בבלי הש"ס בלימוד  עסוק
שאני לפני  הפחות לכל פעמים 10 ולגמור
הבא  לעולם לבוא הזה  העולם את מניח

טובה  סחורה  !!!עם

על מעלה  של  דין בבית תורה דין 
הברית שמירת

לעולמו, הלך והמפורסם הגדול ישיבה הראש
כמה מרובים. והספדים גדולה לוויה לו  ועשו 
האמת אבל ולימד. למד תורה  וכמה היה  צדיק

מעלה. של  דין בבית התגלה

הדין . בית לפני מוצב  הוא

הגדול ישיבה הראש הוא אתה דין : בית
פלוני ? בן פלוני והמפורסם

אני . ישיבה : ראש 

של הפסק לקיים  דאגת האם דין : בית
קודם  הבחורים להשיא הערוך  השולחן

?20 גיל 

ישיבה : מדי .ראש  מוקדם זה לא.

הדין: הבריתבית  פגמי כל על  מואשם  אתה 
הבחורים את  עוררת לא  למה הבחורים. של

קודש  הברית  ועל העיניים  על ?לשמור

ישיבה : הזהראש הנושא על מדברים לא
בישיבה !אצלנו

הדין : להוכיחבית צריך היית אתה
שכתוב  כמו נתפס אתה זה ועל ולמחות,

הקדוש. שמות)בזוהר פרשת  לשונו ,(וזה

לרבנים:* לחכות ולא חבירו את להוכיח אחד כל ועל
תוכחה: מהלכות נביא והנה 

לרעך ואהבת של המצווה לקיים  ומזומן מוכן הנני 
עמיתך, את תוכיח הוכח מצוות  ולקיים  ברמ"אכמוך
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 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני קנאה ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ 
ׁש ל  בּ רית ׁש ה וּ א  הבּ רית, קנאת זוּ לת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהוּ א
כּ ת וּ ב, מה האמ וּ נה. וסוֹ ד  הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהם

מיּ ד , מוֹ אב , בּ נ וֹ ת אל לזנוֹ ת העם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַויּ חל 
העם, ראׁש י  בּ ישׂ ראל. ה' אף ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַויּ חר
נענׁש וּ  בּ הם, מוֹ חים ואינם זה  ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ דעים

להלכה  נפסק  של"ד ס "ס למחותיו"ד אדם שחייב
למחות, ובידו מוחה שאינו מי  וכל עבירה, בעוברי

עוון באותו  מש "ס נתפס שביארתי כמו ע "ש .
רבה המדרש  דברי נוראים ומה  להלכה. ופוסקים 

וזל "ק: ציון, מבת ויצא עה "כ  גדוליאיכה  היו
אמר  ממנו , פניהם והופכים עבירה דבר רואין ישראל

כן לכם  עושה  ואני שעה  תבא הקב"ה  עכ "ל.להם ,
זמנם(פכ"ט)ובאדר"נ בלא  ת"ח מתים  מה מפני וז "ל:

ונוטרים נוקמים  שאינם בעצמם בוזים שהם מפני
עכ"ל.ונוסיף שמים, ויראת תורה דברי על כנחש 

מוהר"ר  הגדול  הלוחם מ"ש  סופר להעתיק  זצ"לחיים
וז"ל: ע"ב, ו, דף חיים שערי הבהיר מיוםבספרו אוי 

וכי חי, לכל מועד עת בבוא  התוכחה  מיום  ואוי הדין 
שיחופש  אדם פעולות ועל אנוש מעשי על ד' יפקוד 
על  עבר זה חסיד  שבת, חלל זה  צדיק כתוב: וימצא
ושעטנז, וטריפה  נבילה על עבר זה אלקים  ירא נדה ,
אנשי כל וישתוממו איש , אשת על עבר זה  קדוש
ד' ויענהו פעלו , תמים הצור הלא וישאלו אמונה 
אלמוני פלוני באיש למחות בכחך הי' הלא בסערה:
אשמו עליו פקדת ולא אותו זכרת לא מדוע רשע.

עכ "ל. וכו'
בענין הק' הספרים שכתבו מה נמרץ  בקיצור אעתיק
גודל להבין כדי וערבות, מחאה תוכחה  המצוות
ברשת  אחד ברגע  ח "ו  ליפול  שיכולים מה האחריות
פעם אמרתי  [אני לדורות . בכיה יהיה ואח"כ הס"מ,

.... שאמר  שלנו, מהלמשגיח לב בשבירת לו  ואמרתי
אתה לי: וענה והנורא , הגדול הדין  ביום  זה  על נענה 
וענה יודע ??? לא אני מה אותו, שואל  אני  יודע? לא
משגיחים לרבנים  מיוחד גיהנום  ישנו כי לי:

בג להיות רוצה שאינו ומי שילךומוכיחים , הזה יהנום
משגיח ולא  רב לא להיות ולא  בצבא!!! צנחן להיות
כל  ואם  . בתשובה. ומחזיר הרבים  את מעורר ולא
ביראת מלאי יהיו הקדוש, הזוהר ספר ילמד אחד

חטא. ויראת שמים 
בהושענות: שאנו  מה לחי,וזה מרוטת הושענא

למכים אומר נתונה ישעיה  הנביא דהנה ו). נתתי(נו , גוי
למורטים ולחיי  בעד למכים  ומבקשים מתפללים אנו .

האומות  בידי שנתונים בגלותם ישראל בני  עם
אמנם ולהכותם, והזקן  הלחי שער למרוט שרוצים

זה , פסוק מקיים מאחבנ"י אחד  אם קשה יותר עוד
להשם נפשו  שמוסר  כשרואה  השני את  אחד  ומכים

לחייתברך. מרוטת הושענא מבקשים  שאנו וזה 
למכים הערבנתונה  ח"ו  ישראל רשעי ע"י פירש  ,

העולם אומות רשעי מאילו גרוע יותר  דזהו רב ,
ההמשך  וזהו לישראל . כן סובלתהושענא שעושים

שבאים והצרות  ועולך משאך וסובלת שטוענת סבלך,
השם מצות על נפשם  שמוסרים  בגלל בגלות, עליהם

ממש  דמם  שפיכת כדי עד מהיתברך, וזהוא רח"ל,
אומרים חיי"שאנו נגד "בדמיך המלחמה ידי על שרק

על  חיי בדמיך ממש, מסירת לזה שצריך רב הערב 
הגאולה יהיה זה טובידי שם  הבעל מאמר  כידוע  .

פסוק  על זי"ע תיבותהק ' ראשי ארץ, תצעד בזע "ם
מ'קואות ע'ירובין ז 'ביחה  הוא בזה ,זע"ם  והכוונה ,

ובהלכות  בשחיטה  העם את שמעוררים  ידי שעל
מישראל ה' אף חרון את מסירים ושבת, טהרה
דין אין למטה , דין כשיש כי  שמים, רחמי ומעוררים

כמשאחז"ל) בזה למעלה לרמז ואפשר ר"ת, בזע"ם
מ 'קוואות, רב ע 'רב בזה:ז 'והר הדת,והביאור שיסוד

צדיקים רבנים  1300 שכתבו כמו הזוהר לימוד  זה 
וטהורים. הזוהר.,קדושים  נגד הם  רב הערב שרבני

במלחמת לצאת שצריכים למ'וכיח , רמז זה  ומ'
הקדוש. הזוהר נגד שהם אלו  כל נגד כמו חרמה

בשבת  חז"ל נו :)שארו : פילגש (נה אנשי נענשו  זה  על .
לא בגבעה, בכבודי הוא ברוך הקדוש  להן אמר

מחיתם ודם  בשר של  כבודו על בסנהדריןמחיתם , :
ע"ב) ק"ג מילין(דף  ג' לשילה מגרב אומר נתן ר ' תניא

זה מתערבין מיכה פסל  ועשן  המערכה עשן והיה
הקב"ה להן אמר  לדוחפו, השרת מלאכי בקשו בזה 
זה דבר  ועל  דרכים, לעוברי מצויה שפיתו  לו הניחו
בכבודי הקב"ה  להן אמר  בגבעה, פלגש אנשי נענשו
עכ "ל. מחיתם ודם בשר של כבודו על מחיתם לא

המחאה. חיוב בענין החינוך מש"כ שבידוראה מי
ברור  דבר וזה  חטאו, על נתפס מיחה  ולא למחות
ולא  עליה  והעובר וכו' הכתוב מן  גם  רבותינו מדברי 
שעושין הרשעים  מכת שהוא ועוד עשה , בטל הוכיח

ספרו).כן תחלת בשל"ה  עוד ועין רלט, מצוה  פסוקה(חנוך  הלכה  .
הוא מוחה ואינו למחות בידו  שאפשר וכל ברמב"ם .

בהם. למחות לו שאפשר  כיון  אלו בעון (רמב "ם נתפש 
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העם רא ׁש י כּ ל את  קח ׁש כּ תוּ ב, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת חלּ ה,
אבּ א רבּ י  המׁש . נגד לה' אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהוֹ קע 
הבּ רית נגד הינוּ  המ ׁש , נגד מהוּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָאמר ,
וּ מגן  ׁש מׁש  כּ י  נאמר ועליו ׁש מ ׁש , ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
הּק ד וֹ ׁש , בּ רית זהוּ  וּ מגן, ׁש מׁש  אקים, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱה'

אף  הע וֹ לם על וּ מאיר זוֹ רח המׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַמה
אדם. ׁש ל גּ וּ פ וֹ  וּ מאיר זוֹ רח הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ רית
האדם, על  להגן הוּ א הּמ גן מה מגן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקרא
וּ מי  האדם. על מגין ה ּק דוֹ ׁש  בּ רית  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאף
ׁש יּ וּ כל  בּ עוֹ לם נזק לוֹ  אין אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש וֹ מר

ז) הלכה דעות מהלכות ו ' אדםפרק חייב הרמ "א: פסק  וכן .
ובידו  מוחה שאינו מי  וכל עברה בעוברי למחות 

עוון. באותו נתפס מח )למחות סעיף  שלד  סימן דעה  ביורה  (רמ"א

בשלשה עובר מוחה ואינו עבירה  עוברי  שרואה מי 
רלט:)לאוין. דף א, חלק הקדוש , שינה.(זהר נותן אינו הצדיק 

ומביאם הרשעים שמוכיח  עד ובלילה  ביום לעיניו
בתשובה כ '),שישובו דף  א, חלק הקדוש, ופגעים,(זהר ענשים

להוכיח שבידו מי מוחה, שאינו למי  ומרים קשים 
בצרעת נלקה  מוכיח מו :).ואינו דף  ג, חלק הקדוש, מי.(זהר

ולומד  שלמד  הגם  מיחה, ולא למחות בידו שהיה 
למד  רשע. ונקרא  ארור בכלל זה  הרי ועשה, ושמר
ולא  למחות בידו סיפק והיה ועשה , ושמר ולימד, אדם

יקים לא אשר ארור בכלל זה הרי למד מיחה  לא  וגו '
היה ולא לאחרים למד ולא  שמר  ולא  עשה  ולא אדם

ברוך . בכלל  זה הרי ומיחה, למחות בידו (ויקראסיפק

כה) שאינםרבה על  ימים בקצירת מתים חכמים תלמידי .
שמים. ויראת תורה  דברי  על כנחש ונוטרים  נוקמים 

כט) פרק נתן דרבי על(אבות נתפסים גמורים צדיקים אפילו  .
תחלו, וממקדשי ברשעים. מיחו  שלא על וכו' הדור

תני תחלו, ממקדשי ממקדשיומאי  תקרי אל  יוסף רב
את  ושקיימו  שקבלו אדם בני  אלו  ממקודשי, אלא 

תיו, ועד מאלף כולה שאפילוהתורה למדת הא
הדור, על נתפסים  גמורים אומרצדיקים הוא  וכן

ורשע, צדיק ממך ברשעוהכרתי  מיחה  שלא על צדיק 
משפטים)עכ"ל. חילול .(תנחומא  כשיש למחות כשצריך

לרב  כבוד חולקין אין מיחההשם  לא שאהרן  יען  .
המריבה)במשה ואין(במי לרב, כתלמיד כבוד  בו נהג כי

ומפני השם, חילול  שיש  במקום  לרב כבוד  חולקין
בו. כיוצא  נלקה מיחה חקת,שלא תנחומא, מדרש נ"ה , שבת (ת"ד 

אלם  יונת ספר מפאנו  הרמ"ע כתבי משלי, דברים, במדבר , שמעוני ילקוט  עוד  ראה

עקב) פ ' של"ה  אותם,.פמ "ה , והוקע העם  ראשי כל את  קח
אדם בבני  מיחו שלא על תלה  העם בלק .בראשי (תנחומא

הדמים.יט) כל  מוחה  ואינו למחות שבידו כל
שהיה פנחס , אותם ? הרג ומי הם . ידו  על שנשפכין
בידו שסיפק מי וכל מיחה, ולא למחות  בידו  ספק
דמים כל למוטב ישראל להחזיר מוחה  ואינו  למחות

ידיו על נשפכין בישראל סח ).שנשפכין שופטים .(ילקוט

ומוחה  למחות שבידו מי שכר 
נקמות ונוקם  ומוחה למחות בידו שיש מי כל
עמו כורת הוא  ברוך הקדוש הזה, בעולם  מהרשעים 

לפנחס  שעשה כמו אחריו ולזרעו שער .ברית  חכמה , (ראשית

זצ"ל) אבוהב הר"י בשם יב, פרק בעובר .הקדושה, מיחה  שלא מי 
אעפ"כ  מרשעו לבסוף הרשע ששב אע "ג עבירה ,
ששב  ודוקא בזמנו, הוכיח שלא על נענש הערב 

מיראה בימינו)הרשע  שכן גם(כמו מאהבה השב אבל
נמחל מיחה  שלא ימין להערב יד  וס' קנ"ז , דף  ע' דרוש  לב (מערכי

יג) דף לוח"ב נמחל דאינו בסתם שכתבו דףויש  דבש (יערות

מיחה.ע"ב) ולא ביתו באנשי למחות שאפשר מי כל 
אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו , אנשי על נתפס

העולם כל על נתפס כולו העולם  בכל נד:)עירו , .(שבת
הרבה והלאה ש "ג  סי' או"ח שי"ק  מהר"ם שו"ת עי'
נפרש  הפרק ובסיום יג) מחאה. חובת בדיני פרטים

חז"ל  נד:)מאמר שי(שבת מיחה""כל ולא  למחות בידו  ש
ר ' הגה "ק פי ' וכו ' החטא על נתפס  פלאג'יוכו ' חיים 

שו "ת לב בס' מ"ג)חקקי סי' כתבתי(יו"ד  זה "כל וזל "ק:
עצמי את כמהלהציל  דברים איזה  שכתבתי והגם 

מצד  הן במעשי הוכרחתי ומכופלים  כפולים  פעמים
דיבור  כל על להשיב אני צריך כי  יגונה לא  שהכרח 
מצות משום רמיא חיובא כי מצד והן וכו' ודיבור

פעמים ק' אפילו תוכיח הוכח  של ליעשה ומצאתי .
נוב "י בתשו ' ל"ו)און כותב(סי' [ואח"כ וכו ' שכתב

לכתוב לשון  ביד חיים לי היתה זאת "ולכן  להלן]:
לב , חקרי גדולים ישראל לחוקקי  לבי ויוחקו בספר

בשבת רז"ל מ "ש  וכו',(נד:)והיינו למחות דוקא "בידו "
כל"בידו" דשבת, בגמ' הגי' [הנה  בידם. לכתוב  והיינו

למחות "שאפשר" למחות )מי "בידו" כתב  דייק(ולא  כבר אבל ,
וכותב , מקץ פרשת חיים תוכחת בספר בזה 
שם רז"ל שכתבו מה וכן "בידו"]. איתא  שבירושלמי

דוכתי, האיובכמה כי דנקטי למחות בידו שיש מי  כל
אם הגם  כי לנו להורות למחות , "בידו" שיש  לישנא
מכל  שתהי' וסיבה צד מאיזה להוכיח  בפיהם  לא
וכתב. מעשה  ידי על למחות מחוייבים  "ביד" מקום
העם את  להזהיר שמים לשם לה' "ידו" יכתוב זה והרי 

עכל"ק . וכו '


