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חלק יא

הרבנים:שאלה כל נגד כך, כל וקיצוני חמור באופן כותב הרב למה
 בתשובה? מחזירי של וארגונים ישיבות, והראשי הגדולים

:רוציםתשובה שלא הת"ח שכל אומר :ח"כ דף בראשית בפרשת הזוהר
מלך. המקדש בביאור ש"ועיי .רבינו משה נגד הולכים הם ק"זוה ללמוד

והצרות?שאלה: האסונות כל על אחראים הם שדווקא אומר הרב למה
:רוצהתשובה שלא מי על כתוב 'ל תיקון זוהר בתיקוני

ואבדן והרג הþבý וחרב ענýŁת úò₣רמים להם י₣א" :הקדוש זוהר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָשילמדו

הòflיח". חýר היא קתfiסflò ₣þה חýוהר ùְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָע₣לם,

שאלה: שמתקלקלים? בחורים יש כותבתשובה:למה ו"המהרח
אמר עליהם ק"זוה ללמוד רוצה שלא שמי חיים לעץ בהקדמה
òר₣אים יםŽטčה למידיםה הùחýרים ýfiא "ýהתקלקל הúבע₣ת וכל" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהפסוק:

ýfiא úבע₣ת ן על הž₣ד, ות₣רת ק"זוה ללמ₣ד ר₣צים òאינם מלflדיהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת
òורפ טיט חלýדת הםù ועלתה ולענה òרא רה₣ć òרò םùול ýְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנתקלקל

Žזר הùא ùע₣לם חלק להם יהיה לא י ספק ואין ... האמת ùחכמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלכćר

ýמניעתנý ,אתþה החכמה ùעסק לýי לה י òם, תב וע₣ד þùְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהר.

.ýנותפאר ýנòûמק ùית ùנין ועýב רýאח ú₣רמת היא üù קžהתעfiְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ

שאלה: ?בזה אשם ומי ?באה הגיוס גזירת למה:לפניתשובה כבר
כבר ,הראשונה העולם מלחמת תחילת תרע"ד, בשנת שנה מאה
לימוד שנתמעט שאחרי זי"ע פתייה יהודה רבי האלוקי המקובל כתב

גזיר נגזרו בעולם והקבלה הזוהר.רח"ל משונות צרות ועוד הגיוס ות
ממנה?:שאלה להינצל יכול מי הכלכליים, הקיצוצים גזירת

צרותתשובה: יעשה רב הערב המשיח ביאת שלפני כתוב הקדוש בזוהר
ובזוה"ק ,קשים מיסים מהם ויקח ,התורה ללומדי גדול ודוחק
נגאלים והם ,ניסיון אין בהם הזוהר שלומדי כתוב מהימנא ברעיא
בר ýבאמת .הקב"ה המלכים מלכי מלך של אהוביו הם כי ְֱֶֶָברחמים,
ò₣דčה ז₣הר ללמ₣ד ýתנ₣א הýמצ [ע"ה ýנùר מòה אýה] מהימנא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרעיא

הפסק ללא ללמ₣ד וצרי הû₣ר₣ת, ף₣ס עד מאיר י"ùòהר ₣רת י ,וקאûְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ýגאלנŁò עד אýה ýרù ò₣דčל חהýמנ לתת ולא(.ריט נחסć .(ז₣הר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ידועאחינו ,הזאת בעת לשקוט ואין ליעקב, היא צרה עת ,ישראל בית
חז"ל שכתבו הסימנים ורוב הגלות, בסוף עכשיו נמצאים שאנו לכל
את פוקדות קשות וגזירות רבות וצרות נתקיימו, כבר דמשיחא בעקבתא
בחורי על הנוראה הגזירה ובפרט ,כולו ובעולם הקודש בארץ ישראל
ומן מרובים, שמים לרחמי זקוק ישראל עם הטהור, והחינוך ישראל
אבינו על אלא להישען מי על לנו ואין ,לתשובה אותנו מעוררים השמים
יום בכל ס"פרד ללמוד ואחד אחד כל על קדושה חובה לכן  שבשמים.

בשעה"מ)ויום הקבלה(האריז"ל לימוד חובת ידי יוצא הקדוש הזוהר ובלימוד ,
(ה"קנ סי' החיים ח"ו(כף פירוד גורמים הרי הסוד חלק את מחסרים אם כי .

זוהר בתיקוני שנכתב וכפי ,פגום לימודם והרי העליונים מג)בעולמות (תיקון

ונחשב !בעלמא אתברי דלא ליה טב ללמוד, אומר שלא ומי לומד שלא מי על
הגלות! ואורך בעולם עוני וגורם ובהו לתהו העולם את החזיר כאילו לו
וגורמים בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות גורמים שהם כתב, ל' ובתיקון

ישוב! ולא מהעולם שילך משיח של הגר"אלרוחו [ע"פ ל"ג שבת 'במס איתא (וכן

ל']) הריבתיקון הקדוש, הזוהר ספר את לומד שאינו מי שכל זה מכל היוצא  .
שאפילו לחבירו אדם שבין עבירות ואלו לעולם, ואבדן הרג חרב לבזה גורם

עליהם, מכפר אינו הכיפורים שלימה)יום איפה 'ס)באפשרותו אין כזה ובאופן .
מחמת חבירו, את שירצה עד לקייםגדולי יצאו וכבר  רח"ל. כבר שנאבדו

זצ"ל)ירושלים זוננפלד הגרי"ח מרן כ"ק של(בראשות הביד"ץ חברי הגה"צ וגם
קודש בקריאת וחתמו ותשס"בד)עדתנו ותרצ"א ,א"תרפ)הזוהר את ללמוד

ביום. זוהר של אחד דף פנים כל ועל שבוע, מידי הפרשה על הקדוש

וראשיעל א"שליט ישיבות וראשי רבנים המנהיגים, לכל קוראים אנו כן
שינהג ומשפיע, שיעור מגיד כולל ראש ישיבה וראש רב שכל כוללים
אחרי או התפילה לפני קהילתו כל עם מדרשו בבית יום בכל ללמוד
כל וכן ,ישראל כלל לישועת דקה, רק שלוקח זוהר, אחד עמוד התפילה
עמוד התפילה אחרי או התפילה לפני ילמוד בכולל ואברך בישיבה בחור
אחד עמוד יום בכל תלמידיהם עם ילמדו המלמדים וכן ביום. זוהר אחד

ק"בזוה ש"כמו התפילה קיח.)לפני וירא 'פר)אפלו המשיח לימות קרוב ,
אין שמעון: רבי להם אמר הקודש: ללשון בתרגום וז"ל נסתרות, ידעו נערים
קרוב וכשיהיה .כך כל לעולם שיתגלה בזה הוא ברוך הקדוש של רצונו
החכמה של נסתרות למצא עתידים שבעולם נערים אפילו המשיח, לימות

לכל. יתגלה הזמן ובאותו וחשבונות, קצים ידו על ולדעת

קודשבוא שהיה המלך שלמה על בירושלמי חז"ל שאמרו מה וראה
נטרד זה ובגלל ...ירבה לא של התורה ציווי על ועבר וטעה קדשים,

:ממלכותו(ו"ה פ"ב סנהדרין ירושלמי)משנה ספר עלה יוחי בן שמעון רבי תני :
כל בתורתיך כתבת ,העולם רבון לפניו אמר הקב"ה, לפני ונשתטח תורה

והרי כולה, בטלה מקצת שבטלה ממני,דייתיקי יו"ד לעקור מבקש שלמה
עכ"ל. בטל, אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה הקב"ה ליה אמר
אחת אות לבטל יכולים אין גדולים הכי הכי ישראל הגדולי אפילו כן ואם
אותנו מצוה ובזוה"ק פה, שבעל תורה ובין שבכתב תורה בין התורה מן
תשובה באהבה אמיתית לתשובה שנזכה כדי ישראל לכל זוהר ללמוד
הקב"ה ליה אמר" רבנו, משה בקול שומעים לא ואם ברחמים, ונגאל עילאה
דכתבו מה וראה בוא בטל". אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה
כן, ואם ,כנישתא רישי על תלוי והתשובה הגאולה ענין שכל נח פ' בזו"ח
בני מאמינים אנו כי הקדוש, זוהר שילמדו לישראל להורות כולם צריכים
תשתנה ולא אמת, ונבואתו הנביאים, כל אדון הוא רבנו שמשה מאמינים

ח"ו. בכללעולם להושע ישראל לכל תעמוד הרשב"י האלוקי התנא ובזכות
אכי"ר. ברחמי, גלותא מן יפקון ובדא והנחמות, הישועות



אלול תשע"ג זוהר הצלה2 ◇ אור הזוהר 288


הישרובספר ס"ד )קב איז(פר"ק וכן שבני וז"ל : רואה שאתה מצוה ה

הנה  אותה, שמקיימין המה ומעט ראש  קלות בה  נוהגים אדם
להזהר  וישר כשר איש  בה יבחר כי עד ומצפה  ממתנת בודאי  זו מצוה
וד"ז וכו ', קוב"ה לכבוד באהבה לקיימה זו מצוה על רבים ולעורר בה,

מזוה"ק תרומה)נלמד  וז"ל :(פ'

לןר "י אית ר"י אמר אבתרייהו , מעין סייעו  והוה באורחא אזלי ור"ח
אזיל קוב "ה  דהא דאורייתא במילי  ולאשתדלא באורייתא לעסקא
הפרו לה ' לעשות עת ואמר ר"ח  פתח באורייתא, דעסקין בהדי ואיתלוי
מצוה  איזה או  תורה עוזבים בנ"א רואה כשאתה פירושו  הכי תורתיך,
יאזור  ה' לדבר  והחרד הירא אזי אותה, לקיים לבלתי קלנא בה שנוהגין
ונתחזקה  קומו  ויאמר אנשים ולעורר רבה בזריזות לזרז חלציו כגבור
אשר  מירידתה אותה ונרוממה דורשין  לה  שאין  במצוה או בתוה"ק
אדם  אשרי אז לקוב "ה, לקיימה  נכוון ועכשיו רב, זמן  אדם בני עזבהו
הזריז וכל וכו ' לה' לעשות עת וזהו נשמתו, ואשרי זאת, יעשה אשר

עכלה"ק. ונשכר זריז  נקרא והזהיר


תוכחה במצות בפוסקים דעות

עד"אנו העבירות מן  פניהם ולהלבין עבירות עוברי להוכיח מחויבים
אותנו" ויקללו  אותנו  ויבזו אותנו ה')שיכו  סי' חסידים (ספר 

זה . או  זה או ומשמע

שיכהוב. עד  פוטר ואינו  נזיפה, או  בקללה מסתפק לא הרמב "ם  אבל
ה "ז)החוטא פ"ו  דעות, .(הל '

אלו "ג. בעון נתפש הוא מוחה  ואינו  למחות בידו שאפשר  וכל 
שם) .(רמב"ם

נפטר ד. דמעונש כתב, ממיץ, ר"א בשם י"ג  ס "ק  שם מיימוני  ובהגהות
יקבל שלא  ודאי אם ורק פטור אינו  תוכיח הוכח  של מעשה אבל

עשה . ממצות גם פטור אז 

אבלה. אותם, להוכיח  שנסה עד ונקה לומר  אפשר אי רבנויונה ולדעת
פטור אינו  ישמעו , לא  שודאי נסיון  בלי מראש תשובהלדונם (שערי

קצ"ו) ג', ולא שער לחוטאים להוכיח  אחרים רבים ניסו כבר  כן אם אלא
לץ" תוכח "אל  כי  אסור אלא זה, רק ולא פטור, אזי  ט')הועילו, (משלי

שאינו דבר  לומר שלא מצוה כך  הנשמע  דבר לומר שמצוה וכשם
שם)נשמע יונה .(רבנו

להכותו.ו . קרוב  יהא אלא ממש , שיכהו  לא  פירש רל "ט  החינוך ובספר


כמו חבירו מצוות שכר יטול התוכחה ידי על חבירו את המשיב

עצמו העושה
י"בבגר"א  פרק י "ד )משלי להוכיח(פסוק אדם יראה שלעולם וז"ל :

טוב  לא שעושה דבר על  חברו בעבירהאת רק לא לשונו: (פירוש 

ל "א :) בברכות דבר  ד "ה כבתוספות הגון, לא דבר  על גם אלא ישמעממש  אם כי
המצוות  כל  אז מעשיו  את ויטב ידולו על  הם המעשהשיעשה (וגדול

המוכח במעשי  התיקון מעשה פעולות ריבוי  כשנכפיל  וחומר קל  העושה, מן  יותר 

והלאה) יטולמהיום אזי לו ישמע  לא ואם עצמו העושה כמו שכר יטול 
וחלק חלקו  נוטל זכה  בסוד  והוא ז"ל  האר"י שכתב כמו ממנו  הטוב את 

עכ "ל. בגיהנם , חלקו  נוטל  והרשע עדן בגן  חברו 


התורה בדורינו ששומרי  אנן  דיתמי יתמו  ועוד  ועני יתום דור אנו 

בצורה  בנו  מתקיים רח"ל  התוכחות וכל  כך  כל  נתמעטו

בחומת  שנפרצו הרבות הפורצות גודל  מחמת נוצר זה וכל מבהילה,
שאין מפני הוא והכל דמשיחא, עיקבתא של דור זה יתום בדור  הדת
באה  רוח  נחת העם את ומוכיחין  התוכחה  בהיות כי בעולם, תוכחה
שנאמר  העולם, מן  מסתלקת ורעה לעולם, באה  וברכה טובה לעולם,

טוב" ברכת תבוא ועליהם יונעם הספר"ולמוכיחים בפנים (כמבואר

חז"ל ) .מדברי

מחלותיואם  הנוראים יסוריו  סבלותיו הדור מעל להקל  ברצונינו
ואז תוכחה, מצוות לקיים עלינו  עליו , העוברות הקשות הגזירות

וברכה . טובה שפע השמים מן  יושפע



:בכתב בתוכחה התועלת גודל
במעמדא . לשמוע  יכול  אינו או לשמוע רוצה אינו לפעמים בדיבור

אותו ורואה תמיד  לפניו מונח והכתב  בכתב  במוכיח  אבל  ההוא,
לו שנוח בזמן בניחותא עליה לעבור עצמו לבין בין  ויקחה תדיר,

התוכחה . דברי ויקבל  שיתעורר  להשפיע יכול לו שנוח ובאופן

שבעולם .ב. ואחד  אחד  לכל להגיע אפשר הכתב ידי על 

בלבבך.ג . אחיך  את תשנא לא של  חשש אין הכתב ידי על

רואהוד. אינו  כי חטא עליו תשא לא על  לחוש  אין הכתב ידי על
מפניו. שיתבייש

הרי ה . כי פעמים מאה מוכיח דהוי אפשר לפניו המונח  הכתב ידי על
תוכחה . מצות מקיים הכותב הרי  בו שיקרא פעם כל

ידי ו. על  אחד  ביום יהודים למליוני להגיע  יכולים הכתב  ידי על
אחר . באופן  אפשר אי וזה הדואר 

ותוכחהז. ערבות של מהעונש נתפטרנו  בכתב תוכחה ידי .(חיד"א)על 


חז "ל ובסיום מאמר נפרש נד :)ההקדמה למחות (שבת בידו שיש  "כל

חיים  ר' הגה"ק פי ' וכו ' החטא על נתפס  וכו' מיחה" ולא
לב חקקי שו"ת בס' מ"ג)פלאג'י סי' וזל "ק:(יו"ד 

כמה "כל דברים איזה  שכתבתי והגם עצמי את להציל  כתבתי זה
ומכופלים  כפולים  לא פעמים שהכרח  מצד  הן במעשי  הוכרחתי

חיובא  כי מצד והן  וכו' ודיבור דיבור כל על  להשיב אני צריך  כי  יגונה
לי  ומצאתי  פעמים. ק ' אפילו  תוכיח הוכח של עשה  מצות משום רמיא

נוב "י בתשו' ל "ו)את "(סי ' להלן]: כותב [ואח"כ  וכו ' זאתשכתב ולכן 
ישראל לחוקקי לבי ויוחקו  בספר לכתוב  לשום  ביד  חיים לי היתה

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

למחות למחות)"שאפשר" "בידו " כתב בספר (ולא בזה דייק  כבר אבל  ,
מה  וכן "בידו "]. איתא שבירושלמי וכותב, מקץ פרשת חיים תוכחת
כי  דנקטי  למחות בידו  שיש  מי כל דוכתי , ובכמה שם רז"ל  שכתבו 
בפיהם  לא אם הגם כי לנו להורות למחות , "בידו " שיש  לישנא האי
למחות  מחוייבים "ביד" מקום מכל  שתהי' וסיבה צד מאיזה להוכיח 
את  להזהיר שמים לשם  לה' "ידו " יכתוב זה והרי וכתב . מעשה ידי על 

עכל"ק. וכו', העם


הזולת אם ועוונות מעונש  עצמינו נפטור אז כראוי  תוכחה מצות נקיים

בלבבך אחיך  את תשנא לא כמ "ש חטאתם את עלינו  נשא ולא
תוכיח חטאהוכח  עליו  תשא ולא עמיתך  יז)את יט, .(ויקרא




 

 
מישראל ואחד אחד כל על התוכחה מצות גודל על מחז"ל יבואר בו
עבירה עוברי ביד ולהוכיח למחות להנזהר הרבה התועלת ,שבדבר והחומר
הראשונים ספרי זוה"ק מדרשים ירושלמי בבלי מש"ס לקטנו ובבא. בזה

אתרונים. וגדולי


שום בזה כשאין גם  הגון שאינו דבר בחבירו שהרואה מנין

להוכיחו שחייב  תורה איסור
הגו"ויאמר שאינו דבר לרואה מכא "תשתכרי מתי עד עלי יחאליה

.להוכיחו שחייב לא)בחברו (ברכות


זה את זה הוכיחו שלא על ירושלים חורבן

זהא"ר הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלי חרבה לא חנינה א"ר עמר
זה איל מה מרעה מצאו לא כאילי שריה היו שנאמר זה את
פניה כבשו דור שבאותו ישראל א זה של זנבו בצד זה של ראשו

.זה את זה הוכיחו ולא קיט)בקרקע (שבת


למחות האפשרות במדת תלוי הזולת בעוון ולהתפס להענש העונש

האירב כי כל ד מוע סדר בכוליה מתני חביבא ורב יוחנ ר' חנינא ור'
יוחניטזוגא 'ר באנשיכחלופי למחות שאפשר כל" :יונת ר' ומעיילי

נתפס מיחה ולא כאביתואנשי על נתפס עירו באנשי ,ביתו אנשי על
ב ,עירוהעול כולו.כבכל העול כל על נד)נתפס .(שבת


העולם כל על נתפס הגולה ראש

חנינאאמר א"ר עלמא. כולי על נתפסי גלותא ריש דבי והני פפא רב
חטאו שרי א ושריו עמו זקני ע יבא במשפט ה' דכתיב מאי

.בשרי מיחו לא [סנהדרי] זקני על אימא אלא חטאו מה זקני
(:נד (שבת


יפה סימן אינו  עדתו על החביב ומורה רב

אלאצורבא טפי דמעלו משו לאו מתא בני לה דמרחמי מרבנ
דלא דשמיא.מוכחמשו במלי להו(:קה כתובות)



?הוכח מתיבת משמע מה להוכיח חייב לרב התלמיד שגם מנין
פעמים מאה אפילו

ואימאאמר לרבא מדרבנ ההוא י"ט)ליה זימנא.(ויקרא א חד הוכח
.משמע פעמי מאה אפילו הוכח ליה אמר זמני תרי תוכיח

לומר תלמוד מני לרב תלמיד לתלמיד. הרב אלא לי אי הוכחתוכיח

.תוכיחמקו כ"ג)מכל עמו,(שמות בעליו אלא לי אי ,עמו תעזב עזב
תעזב. עזב לומר תלמוד מני עמו בעליו שאי(.ל ב"מ)



למלכות זכה
קא:)בש"סמבואר על(סנהדרי למלכות זכה נבט ב שהוכיחשירבע

.השלו עליו המל שלמה את



בכפליים נענש
כבודמוכיחשאינומי או עצמו לכבוד נוגע הדבר וכאשר שמי לכבוד

,ורעו ידידו ,קרובו,מוכיח.בכפליי קג:)נענש סנהדרי)



הזולת עון על נתפס ולהוכיח למחות ביד שיש מי

באחיווכשלו לזה,כגאיש זה ערבי שכול מלמד ,אחיו בעו איש
.מיחו ולא למחות ביד שהיה כח)והוא סנהדרי)


עדהצדיק ובלילה ביו לעיניו שנה נות שמוכיחאינוהרשעי

.בתשובה שישובו כ:)ומביא א, חלק הקדוש, זוהר)



מוכיח שאינו למי ומרים קשים ופגעים ענשים
בצרעת.מוכיחואינולהוכיחשבידומי נלקה

מו:) ד ג, חלק הקדוש, זוהר)



נגעים באים תוכחה מניעת על
מישראל"בספר שבט"באי שנגעי התוכחהמובא, מניעת על

נאל" שנאמר וזה ,מה עי מטוב"ומעלי החשיתי דומיה מתי
נעכר". וכאבי" כ על



לו מגלין זה ובשכר ,הוא בהן נקנית שהתורה דברים מהמ"ח אחד
תורה רזי

התוכחות.אוהב פ"וו)את אבות)

בזה השייכים הדברים שני התנא כלל התוכחות את בלאהוב
אותו.א) כשמוכיחי התוכחה קבלת את לאהוב

האחרי.ב) את להוכיח לאהוב

התוכחות.אוהב כמאמראת בו בועט יהיה לא יוכיחהו רבו כאשר
וכ לי שעמדה היה בא שלמדתי חכמה לי עמדה חכמתי א


הגון.יח . איכאשאינן  דאי דאורייתא איסורא דליכא אע"ג בתוס' פי'

כתיב. תוכיח הוכח  פשיטא איסורא
זוגא.יט . האי  כי יחד:כל ארבעתן 
יוחנן.כ. ר ' יונתן :חלופי רבי ומעיילי ר "י  שמחלפין  יש 

שבידן :נתפס.כא. עבירות  על נענש
העולם .כב. שיראיןבכל למחות לו שאפשר  ונשיא  במלך  כגון ישראל אכל 

דבריו: ומקיימין  מפניו
באחיו.כג . אחיו.איש בשביל איש
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הישרובספר ס"ד )קב איז(פר"ק וכן שבני וז"ל : רואה שאתה מצוה ה

הנה  אותה, שמקיימין המה ומעט ראש  קלות בה  נוהגים אדם
להזהר  וישר כשר איש  בה יבחר כי עד ומצפה  ממתנת בודאי  זו מצוה
וד"ז וכו ', קוב"ה לכבוד באהבה לקיימה זו מצוה על רבים ולעורר בה,

מזוה"ק תרומה)נלמד  וז"ל :(פ'

לןר "י אית ר"י אמר אבתרייהו , מעין סייעו  והוה באורחא אזלי ור"ח
אזיל קוב "ה  דהא דאורייתא במילי  ולאשתדלא באורייתא לעסקא
הפרו לה ' לעשות עת ואמר ר"ח  פתח באורייתא, דעסקין בהדי ואיתלוי
מצוה  איזה או  תורה עוזבים בנ"א רואה כשאתה פירושו  הכי תורתיך,
יאזור  ה' לדבר  והחרד הירא אזי אותה, לקיים לבלתי קלנא בה שנוהגין
ונתחזקה  קומו  ויאמר אנשים ולעורר רבה בזריזות לזרז חלציו כגבור
אשר  מירידתה אותה ונרוממה דורשין  לה  שאין  במצוה או בתוה"ק
אדם  אשרי אז לקוב "ה, לקיימה  נכוון ועכשיו רב, זמן  אדם בני עזבהו
הזריז וכל וכו ' לה' לעשות עת וזהו נשמתו, ואשרי זאת, יעשה אשר

עכלה"ק. ונשכר זריז  נקרא והזהיר


תוכחה במצות בפוסקים דעות

עד"אנו העבירות מן  פניהם ולהלבין עבירות עוברי להוכיח מחויבים
אותנו" ויקללו  אותנו  ויבזו אותנו ה')שיכו  סי' חסידים (ספר 

זה . או  זה או ומשמע

שיכהוב. עד  פוטר ואינו  נזיפה, או  בקללה מסתפק לא הרמב "ם  אבל
ה "ז)החוטא פ"ו  דעות, .(הל '

אלו "ג. בעון נתפש הוא מוחה  ואינו  למחות בידו שאפשר  וכל 
שם) .(רמב"ם

נפטר ד. דמעונש כתב, ממיץ, ר"א בשם י"ג  ס "ק  שם מיימוני  ובהגהות
יקבל שלא  ודאי אם ורק פטור אינו  תוכיח הוכח  של מעשה אבל

עשה . ממצות גם פטור אז 

אבלה. אותם, להוכיח  שנסה עד ונקה לומר  אפשר אי רבנויונה ולדעת
פטור אינו  ישמעו , לא  שודאי נסיון  בלי מראש תשובהלדונם (שערי

קצ"ו) ג', ולא שער לחוטאים להוכיח  אחרים רבים ניסו כבר  כן אם אלא
לץ" תוכח "אל  כי  אסור אלא זה, רק ולא פטור, אזי  ט')הועילו, (משלי

שאינו דבר  לומר שלא מצוה כך  הנשמע  דבר לומר שמצוה וכשם
שם)נשמע יונה .(רבנו

להכותו.ו . קרוב  יהא אלא ממש , שיכהו  לא  פירש רל "ט  החינוך ובספר


כמו חבירו מצוות שכר יטול התוכחה ידי על חבירו את המשיב

עצמו העושה
י"בבגר"א  פרק י "ד )משלי להוכיח(פסוק אדם יראה שלעולם וז"ל :

טוב  לא שעושה דבר על  חברו בעבירהאת רק לא לשונו: (פירוש 

ל "א :) בברכות דבר  ד "ה כבתוספות הגון, לא דבר  על גם אלא ישמעממש  אם כי
המצוות  כל  אז מעשיו  את ויטב ידולו על  הם המעשהשיעשה (וגדול

המוכח במעשי  התיקון מעשה פעולות ריבוי  כשנכפיל  וחומר קל  העושה, מן  יותר 

והלאה) יטולמהיום אזי לו ישמע  לא ואם עצמו העושה כמו שכר יטול 
וחלק חלקו  נוטל זכה  בסוד  והוא ז"ל  האר"י שכתב כמו ממנו  הטוב את 

עכ "ל. בגיהנם , חלקו  נוטל  והרשע עדן בגן  חברו 


התורה בדורינו ששומרי  אנן  דיתמי יתמו  ועוד  ועני יתום דור אנו 

בצורה  בנו  מתקיים רח"ל  התוכחות וכל  כך  כל  נתמעטו

בחומת  שנפרצו הרבות הפורצות גודל  מחמת נוצר זה וכל מבהילה,
שאין מפני הוא והכל דמשיחא, עיקבתא של דור זה יתום בדור  הדת
באה  רוח  נחת העם את ומוכיחין  התוכחה  בהיות כי בעולם, תוכחה
שנאמר  העולם, מן  מסתלקת ורעה לעולם, באה  וברכה טובה לעולם,

טוב" ברכת תבוא ועליהם יונעם הספר"ולמוכיחים בפנים (כמבואר

חז"ל ) .מדברי

מחלותיואם  הנוראים יסוריו  סבלותיו הדור מעל להקל  ברצונינו
ואז תוכחה, מצוות לקיים עלינו  עליו , העוברות הקשות הגזירות

וברכה . טובה שפע השמים מן  יושפע



:בכתב בתוכחה התועלת גודל
במעמדא . לשמוע  יכול  אינו או לשמוע רוצה אינו לפעמים בדיבור

אותו ורואה תמיד  לפניו מונח והכתב  בכתב  במוכיח  אבל  ההוא,
לו שנוח בזמן בניחותא עליה לעבור עצמו לבין בין  ויקחה תדיר,

התוכחה . דברי ויקבל  שיתעורר  להשפיע יכול לו שנוח ובאופן

שבעולם .ב. ואחד  אחד  לכל להגיע אפשר הכתב ידי על 

בלבבך.ג . אחיך  את תשנא לא של  חשש אין הכתב ידי על

רואהוד. אינו  כי חטא עליו תשא לא על  לחוש  אין הכתב ידי על
מפניו. שיתבייש

הרי ה . כי פעמים מאה מוכיח דהוי אפשר לפניו המונח  הכתב ידי על
תוכחה . מצות מקיים הכותב הרי  בו שיקרא פעם כל

ידי ו. על  אחד  ביום יהודים למליוני להגיע  יכולים הכתב  ידי על
אחר . באופן  אפשר אי וזה הדואר 

ותוכחהז. ערבות של מהעונש נתפטרנו  בכתב תוכחה ידי .(חיד"א)על 


חז "ל ובסיום מאמר נפרש נד :)ההקדמה למחות (שבת בידו שיש  "כל

חיים  ר' הגה"ק פי ' וכו ' החטא על נתפס  וכו' מיחה" ולא
לב חקקי שו"ת בס' מ"ג)פלאג'י סי' וזל "ק:(יו"ד 

כמה "כל דברים איזה  שכתבתי והגם עצמי את להציל  כתבתי זה
ומכופלים  כפולים  לא פעמים שהכרח  מצד  הן במעשי  הוכרחתי

חיובא  כי מצד והן  וכו' ודיבור דיבור כל על  להשיב אני צריך  כי  יגונה
לי  ומצאתי  פעמים. ק ' אפילו  תוכיח הוכח של עשה  מצות משום רמיא

נוב "י בתשו' ל "ו)את "(סי ' להלן]: כותב [ואח"כ  וכו ' זאתשכתב ולכן 
ישראל לחוקקי לבי ויוחקו  בספר לכתוב  לשום  ביד  חיים לי היתה

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

למחות למחות)"שאפשר" "בידו " כתב בספר (ולא בזה דייק  כבר אבל  ,
מה  וכן "בידו "]. איתא שבירושלמי וכותב, מקץ פרשת חיים תוכחת
כי  דנקטי  למחות בידו  שיש  מי כל דוכתי , ובכמה שם רז"ל  שכתבו 
בפיהם  לא אם הגם כי לנו להורות למחות , "בידו " שיש  לישנא האי
למחות  מחוייבים "ביד" מקום מכל  שתהי' וסיבה צד מאיזה להוכיח 
את  להזהיר שמים לשם  לה' "ידו " יכתוב זה והרי וכתב . מעשה ידי על 

עכל"ק. וכו', העם


הזולת אם ועוונות מעונש  עצמינו נפטור אז כראוי  תוכחה מצות נקיים

בלבבך אחיך  את תשנא לא כמ "ש חטאתם את עלינו  נשא ולא
תוכיח חטאהוכח  עליו  תשא ולא עמיתך  יז)את יט, .(ויקרא




 

 
מישראל ואחד אחד כל על התוכחה מצות גודל על מחז"ל יבואר בו
עבירה עוברי ביד ולהוכיח למחות להנזהר הרבה התועלת ,שבדבר והחומר
הראשונים ספרי זוה"ק מדרשים ירושלמי בבלי מש"ס לקטנו ובבא. בזה

אתרונים. וגדולי


שום בזה כשאין גם  הגון שאינו דבר בחבירו שהרואה מנין

להוכיחו שחייב  תורה איסור
הגו"ויאמר שאינו דבר לרואה מכא "תשתכרי מתי עד עלי יחאליה

.להוכיחו שחייב לא)בחברו (ברכות


זה את זה הוכיחו שלא על ירושלים חורבן

זהא"ר הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלי חרבה לא חנינה א"ר עמר
זה איל מה מרעה מצאו לא כאילי שריה היו שנאמר זה את
פניה כבשו דור שבאותו ישראל א זה של זנבו בצד זה של ראשו

.זה את זה הוכיחו ולא קיט)בקרקע (שבת


למחות האפשרות במדת תלוי הזולת בעוון ולהתפס להענש העונש

האירב כי כל ד מוע סדר בכוליה מתני חביבא ורב יוחנ ר' חנינא ור'
יוחניטזוגא 'ר באנשיכחלופי למחות שאפשר כל" :יונת ר' ומעיילי

נתפס מיחה ולא כאביתואנשי על נתפס עירו באנשי ,ביתו אנשי על
ב ,עירוהעול כולו.כבכל העול כל על נד)נתפס .(שבת


העולם כל על נתפס הגולה ראש

חנינאאמר א"ר עלמא. כולי על נתפסי גלותא ריש דבי והני פפא רב
חטאו שרי א ושריו עמו זקני ע יבא במשפט ה' דכתיב מאי

.בשרי מיחו לא [סנהדרי] זקני על אימא אלא חטאו מה זקני
(:נד (שבת


יפה סימן אינו  עדתו על החביב ומורה רב

אלאצורבא טפי דמעלו משו לאו מתא בני לה דמרחמי מרבנ
דלא דשמיא.מוכחמשו במלי להו(:קה כתובות)



?הוכח מתיבת משמע מה להוכיח חייב לרב התלמיד שגם מנין
פעמים מאה אפילו

ואימאאמר לרבא מדרבנ ההוא י"ט)ליה זימנא.(ויקרא א חד הוכח
.משמע פעמי מאה אפילו הוכח ליה אמר זמני תרי תוכיח

לומר תלמוד מני לרב תלמיד לתלמיד. הרב אלא לי אי הוכחתוכיח

.תוכיחמקו כ"ג)מכל עמו,(שמות בעליו אלא לי אי ,עמו תעזב עזב
תעזב. עזב לומר תלמוד מני עמו בעליו שאי(.ל ב"מ)



למלכות זכה
קא:)בש"סמבואר על(סנהדרי למלכות זכה נבט ב שהוכיחשירבע

.השלו עליו המל שלמה את



בכפליים נענש
כבודמוכיחשאינומי או עצמו לכבוד נוגע הדבר וכאשר שמי לכבוד

,ורעו ידידו ,קרובו,מוכיח.בכפליי קג:)נענש סנהדרי)



הזולת עון על נתפס ולהוכיח למחות ביד שיש מי

באחיווכשלו לזה,כגאיש זה ערבי שכול מלמד ,אחיו בעו איש
.מיחו ולא למחות ביד שהיה כח)והוא סנהדרי)


עדהצדיק ובלילה ביו לעיניו שנה נות שמוכיחאינוהרשעי

.בתשובה שישובו כ:)ומביא א, חלק הקדוש, זוהר)



מוכיח שאינו למי ומרים קשים ופגעים ענשים
בצרעת.מוכיחואינולהוכיחשבידומי נלקה

מו:) ד ג, חלק הקדוש, זוהר)



נגעים באים תוכחה מניעת על
מישראל"בספר שבט"באי שנגעי התוכחהמובא, מניעת על

נאל" שנאמר וזה ,מה עי מטוב"ומעלי החשיתי דומיה מתי
נעכר". וכאבי" כ על



לו מגלין זה ובשכר ,הוא בהן נקנית שהתורה דברים מהמ"ח אחד
תורה רזי

התוכחות.אוהב פ"וו)את אבות)

בזה השייכים הדברים שני התנא כלל התוכחות את בלאהוב
אותו.א) כשמוכיחי התוכחה קבלת את לאהוב

האחרי.ב) את להוכיח לאהוב

התוכחות.אוהב כמאמראת בו בועט יהיה לא יוכיחהו רבו כאשר
וכ לי שעמדה היה בא שלמדתי חכמה לי עמדה חכמתי א


הגון.יח . איכאשאינן  דאי דאורייתא איסורא דליכא אע"ג בתוס' פי'

כתיב. תוכיח הוכח  פשיטא איסורא
זוגא.יט . האי  כי יחד:כל ארבעתן 
יוחנן.כ. ר ' יונתן :חלופי רבי ומעיילי ר "י  שמחלפין  יש 

שבידן :נתפס.כא. עבירות  על נענש
העולם .כב. שיראיןבכל למחות לו שאפשר  ונשיא  במלך  כגון ישראל אכל 

דבריו: ומקיימין  מפניו
באחיו.כג . אחיו.איש בשביל איש
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והוכיח התוכחות את אוהב וג .בזה ישמח אחרי יוכיחוהו כאשר
נפשי. עלי שלו יאמר ולא לאחרי

שיהיהלע מהמוכיחי לאחריהוא להוכיח התוכחה את אוהב ויהיה
נפשי עלי שלו יאמר ולאואי טוב ברכת ועליה ינע למוכיחי כי

אלא תורה.טוב רזי לו מתגלי זה שבשכר (מד"ש)תורה



ואיך התורה, מן התוכחה חיוב
שנאמרמני להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו י"ט)לרואה הוכח(ויקרא

תוכיח.תוכיח. לומר תלמוד ויוכיחנו שיחזור מני קבל ולא הוכיח
פניו משתני אפילו יכול ,מקו חטא.כדמכל עליו תשא לא ת"ל

טז) ערכי)



התוכח חיוב הוא כמה עד
תוכחה?עד הכאהכההיכ עד אמר. קללהכורב עד אמר ל ושמוא .כז.

נזיפה עד אמר יוחנ ורביכח.הכאה עד אומר אליעזר רבי כתנאי. .
בר נחמ רב אמר נזיפה. עד אומר עזאי ב קללה. על אמור יהושע רבי

דרשו אחד מקרא ושלשת כ')יצחק, ,א ביהונת(שמואל שאול א ויחר
וכתיב המרדות, נעות ב לו כ')ויאמר 'א החנית(שמואל את שאול ויטל

עד דאמר ולמא להכותו. דכתיב הכאה, עד דאמר למא .להכותו עליו
דכתיב ,כ')קללה 'א דאמר(שמואל ולמא .אמ ערות ולבושת לבשת

וקללה הכאה הכתיב נזיפה, ולמ"ד .שאול א ויחר דכתיב נזיפה, עד
חביבותא דאגב ,הת מסרכטשאני ,בדוד ליהונת ביה דהוה יתירא

טפי. טז)נפשיה ערכי)



למי אהבה על אהבה ומוסיף תוכחה בקבלת שמח עקיבא רבי
שיוכיחוהו לן שגרם

לקהואמר פעמי שהרבה ואר שמי עלי אני מעיד נורי ב יוחנ רבי
ידי, על עליועקיבא קובל רבלשהייתי ברבי)לפני שמעו)

שנאמר מה לקיי אהבה. בו שהוספתי שכ וכל [גמליאל]('ט אל(משלי
.ויאהב לחכ הוכח ישנא פ ל טז)תוכח ערכי)



פניו להלבין שלא התוכחה אמירת אופן
טרפותניא, שמקבל(תמיהני)א"ר הזה בדור יש א אני [תמה]

קיס טול לו אמר א .קורהלאתוכחה טול לו אמר ,עיני מבי
שיודע הזה בדור יש א תמיהני עזריה ב אלעזר רבי אמר .עיני מבי

לשמהלבלהוכיח תוכחה שמעו דר' בריה יהודה רבי מיניה בעא וענוהלג. .
לשמה לשמהלדשלא דענוה מודית ולא ליה אמר עדיפא מינייהו הי .

דאמר עדיפא, נמי לשמה שלא .מכול גדולה ענוה מר דאמר עדיפא
שלא אע"פ ובמצות בתורה אד יעסוק לעול רב אמר יהודה רב

.לשמה בא לשמה שלא שמתו .לשמה

ברהיכי וחייא הונא דרב הא כי לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה דמי
ליה אמר דשמאול. קמיה יתבי הוו דקאלהרב מר חזי רב בר חייא

דנפיק בתר ליה. מצער לא דתו עליה קביל לי, ליהלומצער אמר הכילז,
לי חס ליה אמר באנפיה ליה אמרת לא אמאי ליה אמר עביד. קא והכי

ידאי. על דרב זרעיה טז)דליכסו ערכי)



ובהעדר ,לעולם גורמת התוכחה שעצם והנוראות הטובות מעלות
לאו הן מכלל שומע אתה בעולם תוכחה כשאין

התוכחות.אוהב אתהאד לו שיבור ישרה דר איזהו אומר רבי תניא
באה רוח נחת בעול שתוכחות זמ שכל התוכחות את יאהב
שנאמר העול מ מסתלקת ורעה לעול באי וברכה טובה לעול

טוב. ברכת תבא ועליה ינע כח)ולמוכיחי תמיד)



,מקום של מחיצתו בתוך להיות שזוכה שמים לשם המוכיח שכר
חסד של חוט עליו ומושכין

לפלגואמר זוכה שמי לש חברו את המוכיח כל נחמני בר שמואל ר'
מקו שללחאחרי ,אד מוכיח אלאלטשנאמר עוד ולא ,

ימצא. ח שנאמר חסד של חוט עליו כ"ח)שמושכי (תמיד



דורו בני את הוכיח הצדיק נח
דכתיבדרש מאי קסרי דמ יוסי כ"ד)רבי איוב)מי פני על הוא קל

.באר חלקת ואומרתקלל בה מוכיח הצדיק נח שהיה מלמד
תשובה, עשו המבול.לה את עליכ מביא הוא ברו הקדוש לאו וא

עוד ולא .מי פני על הוא קל שנאמר ,כזיקי המי על נבלתכ ומקפה
שנאמר ,עול באי לכל קללה מה שלוקחי כ"ד)אלא תקלל(איוב

.כרמי דר מפני שהיו מלמד כרמי דר יפנה לא .באר חלקת
.מכ להוציא לי יש אחת פרידה לה אמר מעכב ומי לו אמר

קח) סנהדרי)



ישובו שלא אותן ומלמדין השבים את מקבלין ,באמת המוכיחין
י אז נאמר עליהם אורךלסרחונן, כשחר בקע

באמת,בצדיק,הדני והמוכיחיהכתוב עליה לבב וברי טהרה ועושי
לבב. לברי אלהי לישראל טוב א והשביאמר ,בצדק המנדי

לסרחונ ישובו שלא אות ומלמדי השבי את והמקבלי עליובצדק,
.אור כשחר יבקע אז אומר פ"ב)הכתוב ד"א מסכת)


משתנים.כד. פניו אפילו פניו?יכול להלבין  ברבים שיוכיחנו  יכול
תוכחה.כה. היכן לחברו.עד להוכיח חייב אדם כמה עד 
הכאה.כו. להמוכיח .עד  המתוכח שיכנו
קללה.כז. המוכיח .עד  את  שיקלל
נזיפה.כח. שמוכיחו.עד על בו שיגער
וכו'.כט. חביבותא  דאגב התם הכי.שאני לתרצי איכא  קללה עד נמי ולמ"ד
עליו.ל. גנאי.קובל דבר  בו רואה כשהייתי 

שבידךקיסם.לא. גדול עון אתה  טול לו  לומר  יכול זה שבידך קטן  עון  כלומר 
חוטאים. שכולן להוכיח יכולין  אין הלכך

להוכיח.לב. משתנין.שיודע  פניו יהו שלא כבוד דרך
לשמה.לג . שמים.תוכחה לשם

לשמה .לד. שלא ענוהוענוה ואותה להוכיחו רוצה שאינו עניו עצמו שעושה 
ישנאנו. שלא  אלא היא  שמים לשם שלא

וחובט א"ל.לה. שמכה הונא  רב  לי מצער דקא מר  חזי לשמואל  חייא ר '
אותי.

דנפק.לו. חייא.בתר ר '

עביד.לז . והכי עביד הכי לשמואל הונא  רב  מהוגניםא"ל שאינם שמעשיו על
משום ונראה בפניו לקטרגו רצה שלא לשמה שלא ענוה והיינו מצערו, הייתי
היא וזו  פניו להלבין  רצה שלא אלא ענוה משום מניח היה לא והוא ענוה 

פניו. להלבין  שלא שמואל בפני שלא  שהוכיחו לשמה תוכחה
מקום :לח. של מחיצתו.לפלגו בתוך כלומר מקום  של בחלקו להיות
אחרי :לט . עמי.אדם כלומר אחרי יהיה המוכיח


