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מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

בו מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה

 אור הזוהר 338 * אלול תשע"ג

גודל החובה על כל איש מישראל לקיים מצות התוכחה על כל פרטיה ודקדוקיה כאחת ממצוות עשה שבתורה 
- שכרו הגדול של המוכיח - חומר העונשים של מי שאינו מוכיח - איך נקרא ומה נהיה על ידי כך - מה גורם 
מניעת התוכחה לנמנע מלהוכיח, לעם ישראל, לכל העולם כולו - אופן אמירת התוכחה כדי שתתקבל על המוכח 
- איך להוכיח כדי שלא ישא עליו חטא - למי החיוב להוכיח - על מה חייבים לומר תוכחה - עד היכן הוא חיוב 
התוכחה - איך לאהוב את התוכחה ואת המוכיח, והשכר שגורם בזה לעצמו ולעולם - העונשים והנזקים שנגרם 

על ידי מניעת קבלת התוכחה - לאלו דברים גורם אמירת התוכחה לו, לעולם, לעם ישראל, ולכל העולם.

העולם לא זכה עדיין לאור גדול כזה הנקבע לראשונה תחת מכבש הדפוס

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הכשרות בישראל

מצות התוכחה כהלכתה

דבר פתח
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הקדמה

מהלהנחותי עלי חסדו גבר אשר עלי, תגמולוהי כל לה' אשיב
להוציא וזיכנו הלום, עד והגיענו וקיימנו והחיינו מישור דרך
ממזכי להיות אזכה ידה שעל הזה, החשוב הספר את עולם לאור

יתפסו לבל עמי מתוך מכשולות להסיר ישראל, בית המון הרבים
ההולכים הדור בעוונות יכשלו ולבל .הזולת בעוונות וילכדו

אור. תורה בלי בחושך


א

שכתובידוע וכמו אור היא התורה כי הוא ומפורסם משליהוא)

(כג ואומרו אור, ותורה(טז ח אורה(אסתר היתה ליהודים
חז"ל ודרשו ,'טז:)וגו מגילה)התורה דהנה ,'תורה זו אורה'

הזה עולם של החיים הן ,האמיתי החיים דרך את לאדם תאיר
.הבא עולם של החיים הן

ידיוהנה על לינזק יוכל חשך במקום אדם ילך אם
וליסטים וברקנים קוצים כגון ,לפניו שהיו המכשולים
יכול שהו כל נגיעה ידי על ואף בזה, כיוצא וכל רעות וחיות
ידי על זה וכל ,ונשכו בו ונגע בדרך נחש שהיה כגון למות,
,המות מן ניצול הי' בידו אור היה אם אבל .בחשך שהלך

דרכו. לבטח הולך 'והי

וכןולא בחשך ילך שבל לאדם מאירה שהיא התורה אור הוא
אם ואף כיו"ב, וכל והנחשים והליסטים מהחיות יכשל
ואף בדרכם, ילך אל בחשך ההולכים מלא עולם האדם יראה
שהיו כמו ,דומה זה למה הא ,אור שהוא החושך על שאומרים
,חושך שהוא היום אור על אומרים והיו העולם כל מתקבצים

שם והיה ,אור שהוא הלילה חושך לבוועל שת ולא אחד פקח
.הזה הדבר כן כלל, לדבריהם

שהואכן מי ביד אור כשאין באפילה המגשש הסומא הוא
ואין מועדות, ורגליו במכשול מתנקש ההולכים, מבין
חפצו, למחוז להגיע והסלול הישר לדרך להגיע דרכו מוצא
הלך בחושך ,ממנו ידעו בל ישאר שם ,תחתיות בבור נופל
בין יש באם אבל ממנו, יודע ולא יבולע שמו ובחושך
ניצול הסומא גם הדרך, להאיר פנס בידו הנושא אדם ההולכים
וניצול .המכשול בדרך ילך לבל שמזהירו מפני כך, ידי על

.בטוח ממות

ב
הגםדוגמא המאורות יוצר מברך שהסומא חז"ל אמרו לזה

ז"ל רבותינו וז"ל האור, מן בעצמו נהנה שלא
:מגילה במסכת

זהדתניא מקרא על מצטער הייתי ימי כל יוסי רבי דבריםאמר)

כט) העורכח ימשש כאשר בצהרים ממשש והיית
שבא עד לאורה, אפילה בין לעור ליה אכפת מה וכי באפלה,
,ואפלה לילה באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי, מעשה
בני, לו אמרתי ,בידו ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי
אדם בני בידי שאבוקה זמן כל לי אמר ,לך למה זו אבוקה
ומן הקוצין ומן הפחתין מן אותי ומצילים אותי, רואים

.הברייתא עכ"ל .כד:)הברקנין מגילה)

ד
בליהדבר הולכים בחושך העולם אנשי לענינינו כן כמו הוא

ידעו לא מגששים, הם בארובה וכסומים אור, תורה
לא שבאם הדעת על יעלה האם .יתהלכו בחשיכה יבינו ולא
וליהרג בבור ליפול לו ניתן רק סלולה לדרך הסומא את נטה
לא הזה, הדם את שפכו ידינו שלא נקיים, שאנו לומר ששייך
,הזה הדם את שפכו ידינו אותו הצלנו שלא מפני בוודאי ,ולא
להציל מחויבים אור, התורה בידינו שהאור שאנו בטוח

ובכ ,דרכם ולהאיר והברקנין, הפחתין מכל נינצלהסומים אנו ך
.שחת בבור מליפול

בדרכםלזאת ילכו לבל העיוורים את להזהיר החובה עלינו
מוצא באין בשחיתותם יפלו פן ,תכסהו שחושך הכסלי
אותם נטה לא ובאם עמינו, מדרך מכשול להסיר עלינו לנפשם,
את שפכה וידינו הזה במעל ידינו הרי ,האור ישכון שבה לדרך



מצות התוכחה כהלכתה  אור הזוהר 338 ◇ 3אלול תשע"ג

  .   ,    , 
       ,  
,       ,  
  ,       ,   
,            
,        , 
      ,     
 ,       ,    
  ,    ,      
   ,      ,  
  ,        ,
    .     
         ,
      ,    .
    ,   ,   
    ,      
 ,     ,   
     ,      
          , 
   ,     ,  
   ,    ,   

." ," " " ,"    

        
"  " " "    "

:" " 

" "      
"( ")    ,  

,      ,     
 " ' '      
        , 
 "      ,  
        ,  
 "    ,     ,
      ,    
     " ,    
 ,    ,    
      ,    
   ,    ,    
      ,   ,
,      ,    
  ,      
    ,   ,   
  ,   ,      ,
  ,   ,    
,       ,    
 " ,        "  

. "  " " ,"

         
.  

         
.      , 

        
        " " 
       ,  
     ,  , ' "

.   

        
        

         
 , , ,      

,      '     ")

(  ,   ,    
,         

    (  )  "
"   ,"   "   " 
       ,  
        .
        , ' 
 ,      ,    , 

.   '      


,          

      ,     
       ,  

.        

  ,    , 
,     ,   ,
,  ,    ,"   
  ,   ,  ,  
"   ,   .    ,
,     ,   , 
   ,  ,   
 "  "    ,

.    ,   "

       " "
         ,
" "   "     ,  

(" "  )    
:" 

"        
  " ,   ,   
   ,        
,      ,  
  '           

.   ,      

  ( )     
   ,        
    ,     ,
         ,   
, '   "       , 
, '        
,   ,  , , 
         
 ,          ,

." ,      

:"      

 '       
   ,    ," "   
    ,"        

 '  "( )   ' ,   
 ,         " "

          
   ,  '     

  '   " " (" )"
      ,"(. )   

  "    ,"    )

(  '       .     
,    ,  ,    '  
       "  

. ' 

        
    ,     
          ,
   ,     ,  
, ' "    "   ,
   ,"  ,  ,  
           
]         " ,

 " (. ),'       '
   "   " "  '

"   ,"    '    "
"     ,[       "
 " ," "       

. 


,      "  

 ,   .      
    ,   ,
  ,      ,
  ,    ' , 

. 

      ," " 
     '  .  '  
      ,   

.       

"       


הקדמה

מהלהנחותי עלי חסדו גבר אשר עלי, תגמולוהי כל לה' אשיב
להוציא וזיכנו הלום, עד והגיענו וקיימנו והחיינו מישור דרך
ממזכי להיות אזכה ידה שעל הזה, החשוב הספר את עולם לאור

יתפסו לבל עמי מתוך מכשולות להסיר ישראל, בית המון הרבים
ההולכים הדור בעוונות יכשלו ולבל .הזולת בעוונות וילכדו

אור. תורה בלי בחושך


א

שכתובידוע וכמו אור היא התורה כי הוא ומפורסם משליהוא)

(כג ואומרו אור, ותורה(טז ח אורה(אסתר היתה ליהודים
חז"ל ודרשו ,'טז:)וגו מגילה)התורה דהנה ,'תורה זו אורה'

הזה עולם של החיים הן ,האמיתי החיים דרך את לאדם תאיר
.הבא עולם של החיים הן

ידיוהנה על לינזק יוכל חשך במקום אדם ילך אם
וליסטים וברקנים קוצים כגון ,לפניו שהיו המכשולים
יכול שהו כל נגיעה ידי על ואף בזה, כיוצא וכל רעות וחיות
ידי על זה וכל ,ונשכו בו ונגע בדרך נחש שהיה כגון למות,
,המות מן ניצול הי' בידו אור היה אם אבל .בחשך שהלך

דרכו. לבטח הולך 'והי

וכןולא בחשך ילך שבל לאדם מאירה שהיא התורה אור הוא
אם ואף כיו"ב, וכל והנחשים והליסטים מהחיות יכשל
ואף בדרכם, ילך אל בחשך ההולכים מלא עולם האדם יראה
שהיו כמו ,דומה זה למה הא ,אור שהוא החושך על שאומרים
,חושך שהוא היום אור על אומרים והיו העולם כל מתקבצים

שם והיה ,אור שהוא הלילה חושך לבוועל שת ולא אחד פקח
.הזה הדבר כן כלל, לדבריהם

שהואכן מי ביד אור כשאין באפילה המגשש הסומא הוא
ואין מועדות, ורגליו במכשול מתנקש ההולכים, מבין
חפצו, למחוז להגיע והסלול הישר לדרך להגיע דרכו מוצא
הלך בחושך ,ממנו ידעו בל ישאר שם ,תחתיות בבור נופל
בין יש באם אבל ממנו, יודע ולא יבולע שמו ובחושך
ניצול הסומא גם הדרך, להאיר פנס בידו הנושא אדם ההולכים
וניצול .המכשול בדרך ילך לבל שמזהירו מפני כך, ידי על

.בטוח ממות

ב
הגםדוגמא המאורות יוצר מברך שהסומא חז"ל אמרו לזה

ז"ל רבותינו וז"ל האור, מן בעצמו נהנה שלא
:מגילה במסכת

זהדתניא מקרא על מצטער הייתי ימי כל יוסי רבי דבריםאמר)

כט) העורכח ימשש כאשר בצהרים ממשש והיית
שבא עד לאורה, אפילה בין לעור ליה אכפת מה וכי באפלה,
,ואפלה לילה באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי, מעשה
בני, לו אמרתי ,בידו ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי
אדם בני בידי שאבוקה זמן כל לי אמר ,לך למה זו אבוקה
ומן הקוצין ומן הפחתין מן אותי ומצילים אותי, רואים

.הברייתא עכ"ל .כד:)הברקנין מגילה)

ד
בליהדבר הולכים בחושך העולם אנשי לענינינו כן כמו הוא

ידעו לא מגששים, הם בארובה וכסומים אור, תורה
לא שבאם הדעת על יעלה האם .יתהלכו בחשיכה יבינו ולא
וליהרג בבור ליפול לו ניתן רק סלולה לדרך הסומא את נטה
לא הזה, הדם את שפכו ידינו שלא נקיים, שאנו לומר ששייך
,הזה הדם את שפכו ידינו אותו הצלנו שלא מפני בוודאי ,ולא
להציל מחויבים אור, התורה בידינו שהאור שאנו בטוח

ובכ ,דרכם ולהאיר והברקנין, הפחתין מכל נינצלהסומים אנו ך
.שחת בבור מליפול

בדרכםלזאת ילכו לבל העיוורים את להזהיר החובה עלינו
מוצא באין בשחיתותם יפלו פן ,תכסהו שחושך הכסלי
אותם נטה לא ובאם עמינו, מדרך מכשול להסיר עלינו לנפשם,
את שפכה וידינו הזה במעל ידינו הרי ,האור ישכון שבה לדרך
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תורה אמרה הרי כי .הזה הדם(יז יט ויקרא)את תוכיח "הוכח
בתנחומא ז"ל ואמרו ,"חטא עליו תשא ולא (פרשתעמיתך

ז') סימן משפטים:וז"ל

הוכחמנין ת"ל להוכיחו שחייב בחברו מגונה דבר לרואה
.תוכיח

הוכיחו.תוכיח ת"ל ויוכיחו שיחזור מנין קבל ולא

יכולהוכח ותניא חטא. עליו תשא לא ת"ל משתנות פניו אפילו
ל"ת ,מנין לרב תלמיד ,לתלמיד הרב אלא לי אין תוכיח

.מ"מ תוכיח הוכח

שאפשרומאן מי כל מר דאמר עוון, בההוא מתפיס מוכח דלא
ביתו. אנשי על נתפס מוחה ואינו ביתו באנשי למחות לו

עירו.באנשי אנשי על נתפס עירו

כלו.בכל העולם כל על נתפס כולו העולם

דכתיבדא"ר מאי יד)חנינא ג זקני(ישעיה עם יבא במשפט ה'
זקנים אלא .חטאו מה זקנים חטאו שרים אם ושריו, עמו

.בשרים מיחו שלא

דכתיבואמר מאי רב אמר יהודה ד)רב ט אלי(יחזקאל 'ה ויאמר
מצחות על תו והתוית ירושלים בתוך העיר בתוך עבור
,בתוכה הנעשות התועבות כל על והנאנקים הנאנחים האנשים
תי"ו צדיקים של מצחן על רשום לך לגבריאל הקב"ה לו אמר

כדי דיו שלשל מצחן ועל חבלה, מלאכי בהן ישלטו שלא
.חבלה מלאכי בהן שישלטו כדי דם של ו"תי רשעים

מאלו.אמרה אלו נשתנו מה רבש"ע ,הקב"ה לפני הדין מדת
רשעים והללו הם גמורים צדיקים הללו לה אמר
אמר מיחו ולא למחות בידם היה רבש"ע לפניו אמרה גמורים.
לפניו אמרה מהן. קבלו לא בהם מיחו שאם לפני וידוע גלוי לה

גלוי. מי להם גלוי לפניך אם רבש"ע

ועלחזר למשחית, תהרגו ונשים טף ובתולה בחור זקן ואמר
תחלו. וממקדשי תגשו אל התו עליו אשר איש כל

אלאומאי ממקדשי תקרא אל יוסף רב תני .תחלו ממקדשי
התורה את ושקיימו שקבלו אדם בני אלו ממקודשי,
גמורים צדיקים שאפילו למדת הא תי"ו. ועד מאל"ף כלה

הדור. על נתפסים

אומרוכן ח)הוא כא שם)על צדיק ורשע, צדיק ממך והכרתי
.ברשע מיחה שלא

בווכן וכתיב .דורו על שנתפס המלך ביאשיה מוצא אתה
(כה כג ב' וגו'.(מלכים מלך לפניו היה לא וכמוהו

קללה.ועד עד אמר ושמואל הכאה. עד אמר רב תוכחה היכן
.נזיפה עד אמר יוחנן ורבי

שנאמרושלשתן דרשו. אחד ל)מקרא כ א' אף(שמואל ויחר
וכתיב המרדות נעות בן לו ויאמר ביהונתן (שםשאול

(לג 'החניפס את שאול להכותו.ויטל עליו ת

אתתני אהב ,האדם לו שיבור ישרה דרך הוא איזה אומר רבי
באה רוח נחת בעולם שהתוכחות זמן שכל התוכחות
מסתלקת רעה .לעולם באה ברכה לעולם. באה טובה לעולם,

שנאמר העולם, כה)מן כד תבא(משלי ועליהם ינעם ולמוכיחים
.המתוכח ועל המוכיח על טוב. ברכת

שנאמרוי"א יתירה באמונה יחזיק(ו קא תהלים)ארץ בנאמני עיני
עמדי. לשבת

לשםא"ר חברו את המוכיח כל יונתן א"ר נחמני בר שמואל
שנאמר הקב"ה של לפלג זוכה שמים(כג כח מוכיח(משלי

של חוט עליו שמושכים אלא עוד ולא ימצא. חן אחרי אדם
המדרש. ל"עכ ,ימצא חן שנאמר ז)חסד משפטים, (תנחומא

ה
הקדושההנה התורה מדרך יסור אשר חיים החפץ האיש מי

סר הרי שהוא כל זיז אף יסור אם כי ,שהוא כל זיז אף
ידליק בידו אדם כל והנה ,ר"ל המות דרך אל החיים מדרך
שלא מי אמנם ,ז"ל הרמב"ן כמ"ש בורו יחפור ובעצמו ,אורו
ישראל אחד כל וכן ממות, נפשו את מציל בסנורים עיניו הכו
ויקיים ובטהרה בקדושה התורה את שילמוד לחבירו המזהיר
אברהם כמו בעולם אחד ישאר אם ואף באהבה, 'מצותי כל את

וכמ"ש הציל נפשו את הרי ,ה"ע אבינו(כא-יז ג "בן(יחזקאל
תמות מות לרשע "באמרי 'וגו ישראל" לבית נתתיך צפה אדם
לחיותו הרשעה מדרכו רשע להזהיר דברת ולא הזהרתו ולא

כי ואתה אבקש, מידך ודמו ימות בעוונו רשע הוארשע הזהרת
את ואתה ימות בעוונו הוא הרשעה ומדרכו מרשעו שב ולא
מכשול ונתתי עול ועשה מצדקו צדיק ובשוב הצלת, נפשך
תזכרן ולא ימות בחטאתו הזהרתו לא כי ימות הוא לפניו
צדיק הזהרתו כי ואתה אבקש, מידך ודמו עשה אשר צדקתו
את ואתה נזהר, כי יחיה חיו חטא לא והוא צדיק חטא לבלתי

ואומר ,"הצלת לא-לב)נפשך יח שם)כל את מעליכם "השליכו
חדשה ורוח חדש לב לכם ועשו בם פשעתם אשר פשעיכם
'ה נאם המת במות אחפץ לא כי ישראל, בית תמותו ולמה

."וחיו והשיבו אלקים

ו
חייםהחפץ:וז"ל כותב ה"כ מכתב במכתבים

דרךכי לעם להוכיח נביא במקום ,צופה בגדר חכם תלמיד כל
מי אלה ובימינו ,למאד גדול עונו בזה מתרשל אם וח"ו ד',

זה. לענין חכם תלמיד נקרא להוכיח ובידו בתורה שמופלג

העניןועל ולדחות בזה להתעצל שלא ועיר עיר שבכל הרבנים
ושלום חס ויתבע הוא בנפשו כי לדעת עליו כי ,יד כלאחר

,זה עללהוכיח עליו הקשה, הדין ממדת להנצל הרוצה וכל
ישראל להמון הציל,ולזרז נפשו את המוןואז יטענו בודאי כי

אשמים שאינם ,הרעים מעשיהם על לדין שיובאו בעת ישראל
על אותם הוכיחו לא והרבנים חכמים שהתלמידי מפני ,בזה
הדרך את ולהורותם להוכיחם הרבנים על כן ועל ,מעשיהם
הדין ממדת הצילו נפשם את ואז ,והישרה הטובה הנכונה
,מרובה במדה למוטב יחזרו ישראל המון את וגם ,הקשה
ולישועה לגאולה ונזכה ,ובבא בזה זה ידי על לנו טוב ויהיה

.עכ"ל .במהרה

כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי 
המלכים, ומי שילמד ינצל.


