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חלק יג

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
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פעמים אלף אפילו תוכיח הוכח

בלבמ"ע אותו ישנה לא לאיש איש חטא א ה יכלול ,לחבירו להוכיח
למרו חוטא הוא א וה וכ כ לי עשית למה אותו יוכיח אלא

.עמית את תוכיח הוכח שנאמר לחטוא ירצה או

פעמים אלף אפי'
אתא ולאהוב תוכחה לקבל ומצוה עליו ומתלוצ ל שהוא לא

.המצותהמוכיח מספר לעיל ועיי] צ"ח, אות החיי אוצר מצוותי נתיב)
([ר"ה מצוה


בתשובה לחזור גורמת התוכחה

והשונא תשובה,... דר לו הניח לא שהרי התוכחות שהתוכחהאת
לתשובה חטאיוגורמת לאד לו שמודיעי שבזמ

.תשכח ואל זכור בתורה שכתוב כמו בתושבה חוזר ואתו ומכלימי
ב') הלכה פ"ד תשובה ה' "רמב)


שה"עד מפני אלו בענינות בה פוסקי ולמה השירה". סוכדי תוכחה

בתשובה. הע ב')שיחזרו הלכה פי"ג תפלה הלכות "רמב)


על שגגות מוסיפין היו עליהם להוכיח בלי השגגות הנחנו אילו

רק שוגגין שיהיו מוטב  מעט מעט התורה ותפול שגגות
שוגגין כשכולם

"ז)בתשב"מ תשובה במלתא(ח"ב דדוקא בתוספות "וכתבו :וז"ל כתב
אי מקבלי אי ידעינ לא אי אבל ,מינ מקבלי דלא דידעינ
בני הנחנו ואלו ,בהמה במה בפרק כדמשמע למחות חייב מקבלי לא
מעט התורה ותפול שגגות מוסיפי היו ,יו בכל ששוגגי מה על אד

נאמר לא שזה ג"כ ל"ונ ,וכו')מעט שוגגי שיהיו מוטב)שכול בדבר אלא
כההיא ע"ב)שוגגי ס' חזקת בדבר(דפ' אבל בישראל, פרושי רבו בעני

כדי מזידי להיות יבואו א וא ביד למחות מצוה שוגגי שמיעוט
די מכשול לידי יבאו שלא לאחרי ילפילהזהיר ולא ממקלקלתא לפי

כדאיתא ה"ב)מתקנתא פ"ב דמשקי הזהיר(בירושלמי א הוראות והמורה ,
,הצלת נפש את ואתה נאמר עליו הוזהרו לא וה ,הע הספינהאת (ובפ'

ע"ב) ומהאיפ"ט אמרה, דודאי ואסיקנא 'וכו אומר א לי אוי אריב"ז
באור ועיי] עכ"ל. ,"'וכו ב ילכו צדיקי ד' דרכי ישרי כי אמרה קרא

.[ל"כנ התוכחה מצות בביאור נצבי פרשת הק' החיי


"תוכחה" תיבת לבין "הוכחה" תיבת בין ההבדל

תל"א)הריב"שבשו"ת לשו(תשובה בי איכא מאי ששאלתי מה :ל"וז
.שני בי מחלוקת כשיש הוא הוכחה. תוכחה ולשו הוכחה.
ואמר .שנינו בי ויוכיחו ללב יעקב שאמר כמו .ביניה והכריע הג' ובא
על לחבירו שמוכיח מי הוא ותוכחה ידו. ישית מוכיח, בינונו יש לו איוב
ויוכח ,ורבי ,מומו לרשע ומוכיח .עמית את תוכיח הוכח כמו מעשיו.
,מעשיו על ללב הוכיח לא יתבר הש שהרי .תוכחה מעני אינו .אמש
הוכחה בזה ויש רע. ועד מטוב יעקב ע מדבר ל השמר שצוהו אלא

עכ"ל. ,לב ע ולא יעקב ע שהדי


ברור אם אפילו ,במזיד או בשוגג עבירה עוברי על להוכיח חייב
"הוכיח של עשה מצות על עבר הוכיח, לא ואם  יקבלו שלא לו

עונשו ויקבל "תוכיח
זאבבשו"ת ג)בנימי"ש וז"ל:(תשובה שוגגיכתב ה א אבל ...

יקבלו שלא לו שברור אפי' להוכיח חייב מזידי או

הוכיח מעונש מקו מכל יוכיח לא א מיתה מעונש שפטור ואפילו
הלעיטהו יקבלו לא א עונש על שמוסי ואפילו פטור אינו תוכיח

וימות. לרשע

ועד ...בערכי ?התוכחה היא היכ(בערכי יש שיכנו(פרק עד אמר רב
עד אומר יוחנ ורבי ,שיקללנו עד אמר ושמואל החוטא,
דמסכת פ"ק כדאיתא ,כולהו לגבי יוחנ כרבי והלכה ,נזיפה לו שיעשה
יוכיח לא דאורייתא נדה כרת עונש דהוא כזאת אעבירה ואי ביצה,
א הזה המעו פשוט גט פ' בב"ב רשב"ג כדאמר אני ואומר המוכיח
ואתעכב כדי שלא המורה הזה המורה אוכיח לא א כלומר הלילה אלי
וקשה היא, מילתא מיגדר דלאו דאומר מדעתיה ליצל ורחמנא הלילה
לה והורה כזאת, אעבירה חש לא אי רב בי בר מההוא מאד לי
הגיע לא והוא רעה חולה היא אשר העבירה לה והתיר הוראה ברעועה

בגבורה נאזר ולא להוראהדידעתי בזה עצמי אכניס שלא ראוי והיה
מינאי קשישי לרבנ זה ואניח לעובריחסרוני חורבה יצא שלא אבל

ובשביל לע"ד, שנראה מה כתבתי השלמי החכמי השלשה דברי על
מלב להוציא ג אגודות, אגודות יהיו שלא נמי והשלו והאמת הדי
תקנה מהאי עצמ לסלק דיוכלו לה דמורי' אור ראו שלא מסייעת של
על לשמוע ושלא האמת להחזיק לנו ראוי ולכ מלתא מיגדר דאיכא
לקיו למשמרת משמרת לעשות הדת להחזיק אלא רב בי בר ההוא
ולגזור לכתוב היהב ובשלוניקי בקושטדינא רבותינו ועל הקדושה תורתינו
,השלמי החכמי בדברי יקל שלא דהוא מא לה מורה ההוא על
יעשו ישראל עדת כל מפיה יצא ואשר ,לאמתו הדבר יכריעו ורבותינו
ויסתיי בדבר פתחתי תלמידיה תלמיד שבצעירי צעיר ואני אותו,
כהדא לי בריר שמועותי כל הויא הלואי ואמינא ,הגדולי רבותינו ע"פ

לעיל. דהוכחתי דינא

התורהיהי פי על ועלינו רבותינו על יצליח עליו דחפ שמיא מ רעוא
.יורונו אשר

    
   

הרלב"ח משו"ת ש מ"ש ל"ח באות כהלכתה מחאה מצות בספר לעיל ועיי]
נענש ג"כ עוברי על כשימחה בקולו ישמעו א מסופק הוא א דאפילו ,ע"ו תשובה

עייש.] ;מוחה לא א ערבות מטע



תשובה זאב בנימין שו"ת מבעל ומפחידים נוראים רפב)דברים (סימן
ומחאה תוכחה בענין

ונחזור ...,קבלו ולא דהוכיחו 'החוטאי האנשי' דלאלו דיד לנדו
כי" פסחי ערבי פרק בפסחי כדאמרינ ,לשנאות מותר
אלא "בלבב אחי את תשנא "לא כתיב והא 'וגו "שונא חמור תראה
שמותר ממנו, קבל ולא והוכיחו, עבירה דבר בו שרואה כגו הכא מיירי

איבה לה לנטור וראוי לשנאותוואמרינ ,יד על נעשה דח"ה כיו
יהוצדק ב שמעו רבי משו יוחנ רבי אמר בראשונה, 'פר ריש ביומא
תקו "לא כתיב והא ופרי ת"ח, אינו כנחש ונוטר נוק שאינו ח"ת כל
דלא הוא בממו ודייקינ דכתיב, הוא בממו ההוא ומשני תטור", ולא
דכתיב הוא דכ נוכיח דקרא ומסיפיה ,ונטרינ נקמינ בח"ה הא תטור

...וכדומה עמ מעשה בעושי ודרשינ עמ בני את

ראוי הוכח... דממצות פעמי מאה אפי' ויוכיח למחות 'ה לשרידי
על וא ,ה מזידי החטאי האנשי ואלו ,ניצל אינו תוכיח
על וא ,וימות לרשע הלעיטהו יקבלוהו ולא עונש על מוסי שאתה פי

שילהי דביבמות הע"י)גב על(פ' שמצוה כש שמוע ב אלעזר רבי אמר
נשמע, שאינו דבר לומר שלא אד על מצוה כ הנשמע דבר לומר אד

ש כתב סמ"ג וגראיה והביא לשתוק צרי במזידי הע"י)דא (מפ'
התורה דיני ביטול ביה דאיכא כזה בנדו אבל ,קלה עבירה בדבר היינו
,שיקללנו ועד החוטא, שיכנו עד פעמי וכמה כמה להוכיח האד צרי

בערכי כדאיתא ,נזיפה לו שיעשה בערכי)ועד יש ושמואל(פ' רב מש

וגו' ביהונת שאול א מויחר דרשו אחד מקרא ושלשת יוחנ ור'
שאול. עליו שקצ עד שאול אביו הוכיח יהונת פירש"י

דעותוא בהלכות פסק "דהרמב גב עד(פ"ו)על דאמר כרב
וכ ,נזיפה כדי עד דאמר יוחנ כר' אלא ,כ הלכה אי שיכנו

בעשאי סמ"ג י"א)דעת כדאיתא(סימ כולהו לגבי יוחנ כרבי והלכה
דחייב הב דא ,אביו ע מיהונת ק"ו נדי והשתא דביצה פ"ק
דצרי בכבודו חייב שאינו לחבירו איש ש"כ לא הוכיחו אביו בכבוד
דחזר האי מאי סמ"ג כדכתב ישתוק דבמזידי איתא ואי להוכיחו,
ביד ולמחות להוכיח מוזהרי היו לא הא לרעה טובה ממדה הקב"ה

דחייב לומר צרי ע"כ ה"למ הקב"ה מדהודה למחותאלא האד
כי גדולה אעבירה דוקא ולאו הכא כי עבירה אהאי וכ"ש ולהוכיח,
להחזיק כדי נפשו ולמסור למחות חייב א' לאו על אפילו אלא האי
שמתו מי פרק בברכות אשכח דהכי ה' קדושת ומשו הדת את
פריצותא ומשו דכלאי לאו על אהבה בר אדא רב נפשו דמסר
אדו בגד פירוש בשוקא כרבלתא לבישא דהות גויה לההיא דחזייא
לידי ומביא פריצות שהוא בו להתכסות ישראל בנות דר דאי

אלבושעבירה דקפדינ ותדע ,ראשו כרבל ער הערו שכתב וכמו
ז"ל דהאלפסי ומורה)אדו סורר ב פרק בר(בסנהדרי רבה אמר כתב

היו זמ באותו הגוי' פירוש דמסנאה ערקתא אפילו רב אמר יצחק
כדי שחורות עושי היו וישראל ,אדומות מנעליה של רצועות עושי
רצועות וכו', עשה לישראל הגוי יאמר וא נכרי מלבוש ילבשו שלא
על וא יעשה ואל יהרג אות נהרוג או בפרהסיא אדומות מנעל
יוחנ רבי אמר יעקב רבי אמר פרהסיא וכמה קלה מצוה שהוא פי
אדו דלבישת קמ הא אד בני מעשרה פתוחה פרהסיא אי
בגוי האדו האלפסי מדהביא לישראל הוא פריצות הגוי' שנוהגי
שחור אלא לבוש אדו הליות ישראל דר דאי לישראל והשחור

ולישראל אדו לגוי נקט הכי ומשו הכנעה מורה שחורשהוא
חשוב לבוש שהוא אדו ללבוש ב"י דר דאי להשמיענו נקט ודוקא
שהוא כרבלתא לבישא דהות גויה ההיא גבי שמתו מי פ' כדפירש"י
איגלאי היתה ישראלית דחשב מינה קרעה אדא רב וק חשוב לבוש

זוזי מאות בארבע שמיוה היתה דגויה למפרע לומלתא היה והת
יכנו מקרוביה אחד שמא ישראלית שהיתא אפילו לירא אדא לרבי
להחזיק משו נפשו מסר אלא כלל חש ולא יזפינו או יקקלנו או
ומשו פריצות ומשו היתה דישראלית דחשב ה' קדוש ומשו הדת
לו דראוי הרבה מצות ביטול דאיכא הכא כ"ש נפשו מסר כלאי
כלאי לובש רבו אד' ראה 'ואפי הדת להחזיק נפשו למסו' לאד
י"פ סו כלאי הלכו' "הרמב כדכתב מעליו לקורעו חייב תור' של
חבירו על תורה של כלאי הרואה וז"ל רפ"ז סימ בלאוי ג"וסמ
היה ואפילו מיד מעליו וקורעי לו כופי בשוק מהל היה אפילו
ת"ל איסור דוחה הבריות כבוד שאי וחכמה תורה שלמדו רבו
דבריה של שעטנז עליו היה א לפיכ עד כו' בתורה המפורש
פושטו תורה של היה וא לביתו שמגיע עד בשוק מעליו קורעו אינו
דאיכא אדו לבושה שהיתה דראה כיו אדא ורב לשונו כא עד מיד

מינהביה קרעה ולכ תורה של כאלי נמי דהיה נמי חשב פריצות
לנגד עצה ואי תבונה ואי חכמה דאי חשובה אשה שהיתה ואפילו
אפילו מעליו לפושטו חייב בעצמו הוא אפילו תורה של ובכלאי ה'
חשובה ועצה ותבונה חכמה דאי בכ עצמו שיזלזל אפילו בשוק

.יתבר ה' מצות נגד

קידושונחזור ומייסר שיוכיח מי ח"ה בידייהו דאיכא דהכא לעניינינו
עושה להוכיחה' יש הדת לקיו נפשו למסור 'ואפיהת דהא

אנ הת דאמרינ קמאי נפשייהו מסרי ה' קדוש משו' אדא רב לגבי
הוו קמאי א"ל ב דמשגח וליתצווחינ קא ומצווח נפשיה מצערנא קא
הא כי ה' אקדושה נפשי מסרינ לא אנ ה' אקדושת נפשייהו מסרי

'כו אהבה בר אדא דרבידיני שביטלו במה אות נוכיח לא ח"ו וא
דבעבירה נענש מוחה ואינו למחות בידו שיש דמי נענשי אנ התורה

מיד, להוכיח צרי הכא כי גדול)עכ"לגדולה באריכות .(ועיע"ש


בתשובה ומחזיר מוכיח החיים אור בעל הקדוש רבינו

פשוטים אנשים
ולקרבהאור למוטב פשוטי אנשי להחזיר התעסק הקדוש החיי

בלק פ' מאוה"ח כדמוכח השכינה כנפי י)תחת אנשי(כג, ראיתי
ירושלי רבני מהסכמת כדמשמע זה קוטב על סובבו דרשותיו וג וכו'.
בפיו וה דרבי אזכותא מהדר מעשיו נפלאי" :לציו ראשו ספרו על
ורבי 'ה את ליראה אברה אלקי ע אקרובי משו מוסר תוכחת

מתיהדי האר וכו'.מעמי
ולקטוובהסכמת הע "שתו תואר: פרי על מלאכי יד בעל מ"הגר

באמת עשויות מוסר תוכחת חיי ודר וטעמו נימוקו פרי
.""חיי תוכחת שומעת אוז 'וכו וישר

הרביובהסכמת חכמתו ובעומק לשונו במתק מנטובה: הגאב"ד
רבינו של תלמידו .'וכו בעיר שמי יראת והרבה תורה

הלימוד אחר מעיד: מליוורנו ז"ל פראנקו מ"ליל)הר בכל פתח(השיעור
הי"ו הע כל ע"כ אשר מתוקי משלי ע מוסר היו וכול לדרוש פיו
מרוב ליכנס מקו הי' לא שכמעט עד וכו' מפיו לשמוע תאוה יתאוו
באות הגבירי של הנשי א אלא וקטני אנשי שיבואו די ולא ,הע
כל השומעי לב להמשי וכדי 'וכו ד"ת מפיו לשמוע הרב נשי לחדר

וכו'. ברכות מלא חדש נוסח ע הקהל את מבר היה הלילות
(החיי מאור ספר (הקדמת

הרה"קגרשו 'ר הרה"ק ששאל סיפר זצוק"ל מנעשכיז מוהר"י
שראהו מישיבתו אחד תלמיד על רבינו את זצוק"ל קיטיווער

דרכנו כ ,רבינו והשיבו .אז הגו הי' הרחוקי.שלא לקרב
(41 ע' טוב, זכרו ספר)

רצופע לסטי וחברת אחד ליער איקלע דר עלי רבינו בנסוע
וסיפר רבינו ע והתייחד מזה מנע שבה הגדול אבל לרצחו.
היא כ א רבינו, תמה ,וכ כ ושמו רב מזמ תלמידו הי' שהוא לו
הוריו ע שהתקוטט ,ויע .או פועלי ע להתחבר זו מדה לידי הגעת
ותוחלת תקוה לו שאי דכיו בלבו אמר ואז ,הרג כעס לכלל שבא וכיו
וסידר לבו על דיבר רבינו לגמרי. דתו המיר הבאה לעול חלק לו ואי
ללב נכנסו הדברי עוה"ב. לחיי שיזכה ערב לו ונעשה תשובה דרכי לו
,לרבינו ואמר לבו מקירת ושב חבריו מ בתחבולה רבינו ע וברח הרוצח
דכיו ,בתשובה ולהחזירו אותו לתק כדי זה ביער הקב"ה הוליכו ודאי כי
וצלמות מחוש להוציאו מוטל עליו תורה, שלמדו ורבו מורו שהוא

עוה"ב. לידי אוצרוהביאו ,יאח ע' [תרס"ט 'ירוש] מעשיות ליקוטי (ספר
באריכות) עיי"ש נ. ע' המעשיות,

יומאהגה"ק שהוא תמוז בט"ו בארה"ק בהיותו כי שח זי"ע משינאווא
והי' .ציונו על להשתטח הזיתי להר הל רבינו, של דהלולא
וחקר דילי'. בהלולא קדשו ציו על באו לא שמהספרדי על בעיניו פלא

הק' ח"האוה כי לו והשיבו .זה מה הכירלדעת כי עמה מלחמות לו הי'
וכהנה מעשיה את גדולתבמצח הכירו לא והג וממילא קדושתו

האשכנזי משא"כ ,קדושתו לרומ יבינו לא הסתלקותו אחרי
לנו היא מורשה גדולתו, והגיד וידע ראה הבעש"ט, שרב והחסידי

.שמו ונורא קדוש כי צ"ה)ממנו ע' ירושלי (מסעות


,"חטא עליו תשא ולא" של ול"ת עשה מבטל מהוכחה המונע

החטא בו ישאר שלא
ז"לאכ אומר דר על פ"ג)יתבאר תדבא"ר 'ה ראית(תיקוני א

ודאי כי בלילה אחריו תהרהר אל ביו עבירה שעבר חכ תלמיד
ז"ל שאמרו מצינו ג תשובה קי"ג:)עשה חמור(פסחי תראה כי בפרשת

שמצוה מגונה דבר בחברו שראה במי מדבר שהכתוב וגו' שונא
אינו חכ בתלמיד מגונה דבר ראה שא הכתוב צוה וכא .לשנאותו
עשה ודאי כי להחזיקו צרי אלא לשנאות 'ה שצוה אות בגדר נכלל
המתכנה חכ תלמיד שהוא אחי את תשנא לא אומרו והוא תשובה,

דכתיב אח קכג:)בש ורעי.(תהלי אחי למע
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פעמים אלף אפילו תוכיח הוכח

בלבמ"ע אותו ישנה לא לאיש איש חטא א ה יכלול ,לחבירו להוכיח
למרו חוטא הוא א וה וכ כ לי עשית למה אותו יוכיח אלא

.עמית את תוכיח הוכח שנאמר לחטוא ירצה או

פעמים אלף אפי'
אתא ולאהוב תוכחה לקבל ומצוה עליו ומתלוצ ל שהוא לא

.המצותהמוכיח מספר לעיל ועיי] צ"ח, אות החיי אוצר מצוותי נתיב)
([ר"ה מצוה


בתשובה לחזור גורמת התוכחה

והשונא תשובה,... דר לו הניח לא שהרי התוכחות שהתוכחהאת
לתשובה חטאיוגורמת לאד לו שמודיעי שבזמ

.תשכח ואל זכור בתורה שכתוב כמו בתושבה חוזר ואתו ומכלימי
ב') הלכה פ"ד תשובה ה' "רמב)


שה"עד מפני אלו בענינות בה פוסקי ולמה השירה". סוכדי תוכחה

בתשובה. הע ב')שיחזרו הלכה פי"ג תפלה הלכות "רמב)


על שגגות מוסיפין היו עליהם להוכיח בלי השגגות הנחנו אילו

רק שוגגין שיהיו מוטב  מעט מעט התורה ותפול שגגות
שוגגין כשכולם

"ז)בתשב"מ תשובה במלתא(ח"ב דדוקא בתוספות "וכתבו :וז"ל כתב
אי מקבלי אי ידעינ לא אי אבל ,מינ מקבלי דלא דידעינ
בני הנחנו ואלו ,בהמה במה בפרק כדמשמע למחות חייב מקבלי לא
מעט התורה ותפול שגגות מוסיפי היו ,יו בכל ששוגגי מה על אד

נאמר לא שזה ג"כ ל"ונ ,וכו')מעט שוגגי שיהיו מוטב)שכול בדבר אלא
כההיא ע"ב)שוגגי ס' חזקת בדבר(דפ' אבל בישראל, פרושי רבו בעני

כדי מזידי להיות יבואו א וא ביד למחות מצוה שוגגי שמיעוט
די מכשול לידי יבאו שלא לאחרי ילפילהזהיר ולא ממקלקלתא לפי

כדאיתא ה"ב)מתקנתא פ"ב דמשקי הזהיר(בירושלמי א הוראות והמורה ,
,הצלת נפש את ואתה נאמר עליו הוזהרו לא וה ,הע הספינהאת (ובפ'

ע"ב) ומהאיפ"ט אמרה, דודאי ואסיקנא 'וכו אומר א לי אוי אריב"ז
באור ועיי] עכ"ל. ,"'וכו ב ילכו צדיקי ד' דרכי ישרי כי אמרה קרא

.[ל"כנ התוכחה מצות בביאור נצבי פרשת הק' החיי


"תוכחה" תיבת לבין "הוכחה" תיבת בין ההבדל

תל"א)הריב"שבשו"ת לשו(תשובה בי איכא מאי ששאלתי מה :ל"וז
.שני בי מחלוקת כשיש הוא הוכחה. תוכחה ולשו הוכחה.
ואמר .שנינו בי ויוכיחו ללב יעקב שאמר כמו .ביניה והכריע הג' ובא
על לחבירו שמוכיח מי הוא ותוכחה ידו. ישית מוכיח, בינונו יש לו איוב
ויוכח ,ורבי ,מומו לרשע ומוכיח .עמית את תוכיח הוכח כמו מעשיו.
,מעשיו על ללב הוכיח לא יתבר הש שהרי .תוכחה מעני אינו .אמש
הוכחה בזה ויש רע. ועד מטוב יעקב ע מדבר ל השמר שצוהו אלא

עכ"ל. ,לב ע ולא יעקב ע שהדי


ברור אם אפילו ,במזיד או בשוגג עבירה עוברי על להוכיח חייב
"הוכיח של עשה מצות על עבר הוכיח, לא ואם  יקבלו שלא לו

עונשו ויקבל "תוכיח
זאבבשו"ת ג)בנימי"ש וז"ל:(תשובה שוגגיכתב ה א אבל ...

יקבלו שלא לו שברור אפי' להוכיח חייב מזידי או

הוכיח מעונש מקו מכל יוכיח לא א מיתה מעונש שפטור ואפילו
הלעיטהו יקבלו לא א עונש על שמוסי ואפילו פטור אינו תוכיח

וימות. לרשע

ועד ...בערכי ?התוכחה היא היכ(בערכי יש שיכנו(פרק עד אמר רב
עד אומר יוחנ ורבי ,שיקללנו עד אמר ושמואל החוטא,
דמסכת פ"ק כדאיתא ,כולהו לגבי יוחנ כרבי והלכה ,נזיפה לו שיעשה
יוכיח לא דאורייתא נדה כרת עונש דהוא כזאת אעבירה ואי ביצה,
א הזה המעו פשוט גט פ' בב"ב רשב"ג כדאמר אני ואומר המוכיח
ואתעכב כדי שלא המורה הזה המורה אוכיח לא א כלומר הלילה אלי
וקשה היא, מילתא מיגדר דלאו דאומר מדעתיה ליצל ורחמנא הלילה
לה והורה כזאת, אעבירה חש לא אי רב בי בר מההוא מאד לי
הגיע לא והוא רעה חולה היא אשר העבירה לה והתיר הוראה ברעועה

בגבורה נאזר ולא להוראהדידעתי בזה עצמי אכניס שלא ראוי והיה
מינאי קשישי לרבנ זה ואניח לעובריחסרוני חורבה יצא שלא אבל

ובשביל לע"ד, שנראה מה כתבתי השלמי החכמי השלשה דברי על
מלב להוציא ג אגודות, אגודות יהיו שלא נמי והשלו והאמת הדי
תקנה מהאי עצמ לסלק דיוכלו לה דמורי' אור ראו שלא מסייעת של
על לשמוע ושלא האמת להחזיק לנו ראוי ולכ מלתא מיגדר דאיכא
לקיו למשמרת משמרת לעשות הדת להחזיק אלא רב בי בר ההוא
ולגזור לכתוב היהב ובשלוניקי בקושטדינא רבותינו ועל הקדושה תורתינו
,השלמי החכמי בדברי יקל שלא דהוא מא לה מורה ההוא על
יעשו ישראל עדת כל מפיה יצא ואשר ,לאמתו הדבר יכריעו ורבותינו
ויסתיי בדבר פתחתי תלמידיה תלמיד שבצעירי צעיר ואני אותו,
כהדא לי בריר שמועותי כל הויא הלואי ואמינא ,הגדולי רבותינו ע"פ

לעיל. דהוכחתי דינא

התורהיהי פי על ועלינו רבותינו על יצליח עליו דחפ שמיא מ רעוא
.יורונו אשר

    
   

הרלב"ח משו"ת ש מ"ש ל"ח באות כהלכתה מחאה מצות בספר לעיל ועיי]
נענש ג"כ עוברי על כשימחה בקולו ישמעו א מסופק הוא א דאפילו ,ע"ו תשובה

עייש.] ;מוחה לא א ערבות מטע



תשובה זאב בנימין שו"ת מבעל ומפחידים נוראים רפב)דברים (סימן
ומחאה תוכחה בענין

ונחזור ...,קבלו ולא דהוכיחו 'החוטאי האנשי' דלאלו דיד לנדו
כי" פסחי ערבי פרק בפסחי כדאמרינ ,לשנאות מותר
אלא "בלבב אחי את תשנא "לא כתיב והא 'וגו "שונא חמור תראה
שמותר ממנו, קבל ולא והוכיחו, עבירה דבר בו שרואה כגו הכא מיירי

איבה לה לנטור וראוי לשנאותוואמרינ ,יד על נעשה דח"ה כיו
יהוצדק ב שמעו רבי משו יוחנ רבי אמר בראשונה, 'פר ריש ביומא
תקו "לא כתיב והא ופרי ת"ח, אינו כנחש ונוטר נוק שאינו ח"ת כל
דלא הוא בממו ודייקינ דכתיב, הוא בממו ההוא ומשני תטור", ולא
דכתיב הוא דכ נוכיח דקרא ומסיפיה ,ונטרינ נקמינ בח"ה הא תטור

...וכדומה עמ מעשה בעושי ודרשינ עמ בני את

ראוי הוכח... דממצות פעמי מאה אפי' ויוכיח למחות 'ה לשרידי
על וא ,ה מזידי החטאי האנשי ואלו ,ניצל אינו תוכיח
על וא ,וימות לרשע הלעיטהו יקבלוהו ולא עונש על מוסי שאתה פי

שילהי דביבמות הע"י)גב על(פ' שמצוה כש שמוע ב אלעזר רבי אמר
נשמע, שאינו דבר לומר שלא אד על מצוה כ הנשמע דבר לומר אד

ש כתב סמ"ג וגראיה והביא לשתוק צרי במזידי הע"י)דא (מפ'
התורה דיני ביטול ביה דאיכא כזה בנדו אבל ,קלה עבירה בדבר היינו
,שיקללנו ועד החוטא, שיכנו עד פעמי וכמה כמה להוכיח האד צרי

בערכי כדאיתא ,נזיפה לו שיעשה בערכי)ועד יש ושמואל(פ' רב מש

וגו' ביהונת שאול א מויחר דרשו אחד מקרא ושלשת יוחנ ור'
שאול. עליו שקצ עד שאול אביו הוכיח יהונת פירש"י

דעותוא בהלכות פסק "דהרמב גב עד(פ"ו)על דאמר כרב
וכ ,נזיפה כדי עד דאמר יוחנ כר' אלא ,כ הלכה אי שיכנו

בעשאי סמ"ג י"א)דעת כדאיתא(סימ כולהו לגבי יוחנ כרבי והלכה
דחייב הב דא ,אביו ע מיהונת ק"ו נדי והשתא דביצה פ"ק
דצרי בכבודו חייב שאינו לחבירו איש ש"כ לא הוכיחו אביו בכבוד
דחזר האי מאי סמ"ג כדכתב ישתוק דבמזידי איתא ואי להוכיחו,
ביד ולמחות להוכיח מוזהרי היו לא הא לרעה טובה ממדה הקב"ה

דחייב לומר צרי ע"כ ה"למ הקב"ה מדהודה למחותאלא האד
כי גדולה אעבירה דוקא ולאו הכא כי עבירה אהאי וכ"ש ולהוכיח,
להחזיק כדי נפשו ולמסור למחות חייב א' לאו על אפילו אלא האי
שמתו מי פרק בברכות אשכח דהכי ה' קדושת ומשו הדת את
פריצותא ומשו דכלאי לאו על אהבה בר אדא רב נפשו דמסר
אדו בגד פירוש בשוקא כרבלתא לבישא דהות גויה לההיא דחזייא
לידי ומביא פריצות שהוא בו להתכסות ישראל בנות דר דאי

אלבושעבירה דקפדינ ותדע ,ראשו כרבל ער הערו שכתב וכמו
ז"ל דהאלפסי ומורה)אדו סורר ב פרק בר(בסנהדרי רבה אמר כתב

היו זמ באותו הגוי' פירוש דמסנאה ערקתא אפילו רב אמר יצחק
כדי שחורות עושי היו וישראל ,אדומות מנעליה של רצועות עושי
רצועות וכו', עשה לישראל הגוי יאמר וא נכרי מלבוש ילבשו שלא
על וא יעשה ואל יהרג אות נהרוג או בפרהסיא אדומות מנעל
יוחנ רבי אמר יעקב רבי אמר פרהסיא וכמה קלה מצוה שהוא פי
אדו דלבישת קמ הא אד בני מעשרה פתוחה פרהסיא אי
בגוי האדו האלפסי מדהביא לישראל הוא פריצות הגוי' שנוהגי
שחור אלא לבוש אדו הליות ישראל דר דאי לישראל והשחור

ולישראל אדו לגוי נקט הכי ומשו הכנעה מורה שחורשהוא
חשוב לבוש שהוא אדו ללבוש ב"י דר דאי להשמיענו נקט ודוקא
שהוא כרבלתא לבישא דהות גויה ההיא גבי שמתו מי פ' כדפירש"י
איגלאי היתה ישראלית דחשב מינה קרעה אדא רב וק חשוב לבוש

זוזי מאות בארבע שמיוה היתה דגויה למפרע לומלתא היה והת
יכנו מקרוביה אחד שמא ישראלית שהיתא אפילו לירא אדא לרבי
להחזיק משו נפשו מסר אלא כלל חש ולא יזפינו או יקקלנו או
ומשו פריצות ומשו היתה דישראלית דחשב ה' קדוש ומשו הדת
לו דראוי הרבה מצות ביטול דאיכא הכא כ"ש נפשו מסר כלאי
כלאי לובש רבו אד' ראה 'ואפי הדת להחזיק נפשו למסו' לאד
י"פ סו כלאי הלכו' "הרמב כדכתב מעליו לקורעו חייב תור' של
חבירו על תורה של כלאי הרואה וז"ל רפ"ז סימ בלאוי ג"וסמ
היה ואפילו מיד מעליו וקורעי לו כופי בשוק מהל היה אפילו
ת"ל איסור דוחה הבריות כבוד שאי וחכמה תורה שלמדו רבו
דבריה של שעטנז עליו היה א לפיכ עד כו' בתורה המפורש
פושטו תורה של היה וא לביתו שמגיע עד בשוק מעליו קורעו אינו
דאיכא אדו לבושה שהיתה דראה כיו אדא ורב לשונו כא עד מיד

מינהביה קרעה ולכ תורה של כאלי נמי דהיה נמי חשב פריצות
לנגד עצה ואי תבונה ואי חכמה דאי חשובה אשה שהיתה ואפילו
אפילו מעליו לפושטו חייב בעצמו הוא אפילו תורה של ובכלאי ה'
חשובה ועצה ותבונה חכמה דאי בכ עצמו שיזלזל אפילו בשוק

.יתבר ה' מצות נגד

קידושונחזור ומייסר שיוכיח מי ח"ה בידייהו דאיכא דהכא לעניינינו
עושה להוכיחה' יש הדת לקיו נפשו למסור 'ואפיהת דהא

אנ הת דאמרינ קמאי נפשייהו מסרי ה' קדוש משו' אדא רב לגבי
הוו קמאי א"ל ב דמשגח וליתצווחינ קא ומצווח נפשיה מצערנא קא
הא כי ה' אקדושה נפשי מסרינ לא אנ ה' אקדושת נפשייהו מסרי

'כו אהבה בר אדא דרבידיני שביטלו במה אות נוכיח לא ח"ו וא
דבעבירה נענש מוחה ואינו למחות בידו שיש דמי נענשי אנ התורה

מיד, להוכיח צרי הכא כי גדול)עכ"לגדולה באריכות .(ועיע"ש


בתשובה ומחזיר מוכיח החיים אור בעל הקדוש רבינו

פשוטים אנשים
ולקרבהאור למוטב פשוטי אנשי להחזיר התעסק הקדוש החיי

בלק פ' מאוה"ח כדמוכח השכינה כנפי י)תחת אנשי(כג, ראיתי
ירושלי רבני מהסכמת כדמשמע זה קוטב על סובבו דרשותיו וג וכו'.
בפיו וה דרבי אזכותא מהדר מעשיו נפלאי" :לציו ראשו ספרו על
ורבי 'ה את ליראה אברה אלקי ע אקרובי משו מוסר תוכחת

מתיהדי האר וכו'.מעמי
ולקטוובהסכמת הע "שתו תואר: פרי על מלאכי יד בעל מ"הגר

באמת עשויות מוסר תוכחת חיי ודר וטעמו נימוקו פרי
.""חיי תוכחת שומעת אוז 'וכו וישר

הרביובהסכמת חכמתו ובעומק לשונו במתק מנטובה: הגאב"ד
רבינו של תלמידו .'וכו בעיר שמי יראת והרבה תורה

הלימוד אחר מעיד: מליוורנו ז"ל פראנקו מ"ליל)הר בכל פתח(השיעור
הי"ו הע כל ע"כ אשר מתוקי משלי ע מוסר היו וכול לדרוש פיו
מרוב ליכנס מקו הי' לא שכמעט עד וכו' מפיו לשמוע תאוה יתאוו
באות הגבירי של הנשי א אלא וקטני אנשי שיבואו די ולא ,הע
כל השומעי לב להמשי וכדי 'וכו ד"ת מפיו לשמוע הרב נשי לחדר

וכו'. ברכות מלא חדש נוסח ע הקהל את מבר היה הלילות
(החיי מאור ספר (הקדמת

הרה"קגרשו 'ר הרה"ק ששאל סיפר זצוק"ל מנעשכיז מוהר"י
שראהו מישיבתו אחד תלמיד על רבינו את זצוק"ל קיטיווער

דרכנו כ ,רבינו והשיבו .אז הגו הי' הרחוקי.שלא לקרב
(41 ע' טוב, זכרו ספר)

רצופע לסטי וחברת אחד ליער איקלע דר עלי רבינו בנסוע
וסיפר רבינו ע והתייחד מזה מנע שבה הגדול אבל לרצחו.
היא כ א רבינו, תמה ,וכ כ ושמו רב מזמ תלמידו הי' שהוא לו
הוריו ע שהתקוטט ,ויע .או פועלי ע להתחבר זו מדה לידי הגעת
ותוחלת תקוה לו שאי דכיו בלבו אמר ואז ,הרג כעס לכלל שבא וכיו
וסידר לבו על דיבר רבינו לגמרי. דתו המיר הבאה לעול חלק לו ואי
ללב נכנסו הדברי עוה"ב. לחיי שיזכה ערב לו ונעשה תשובה דרכי לו
,לרבינו ואמר לבו מקירת ושב חבריו מ בתחבולה רבינו ע וברח הרוצח
דכיו ,בתשובה ולהחזירו אותו לתק כדי זה ביער הקב"ה הוליכו ודאי כי
וצלמות מחוש להוציאו מוטל עליו תורה, שלמדו ורבו מורו שהוא

עוה"ב. לידי אוצרוהביאו ,יאח ע' [תרס"ט 'ירוש] מעשיות ליקוטי (ספר
באריכות) עיי"ש נ. ע' המעשיות,

יומאהגה"ק שהוא תמוז בט"ו בארה"ק בהיותו כי שח זי"ע משינאווא
והי' .ציונו על להשתטח הזיתי להר הל רבינו, של דהלולא
וחקר דילי'. בהלולא קדשו ציו על באו לא שמהספרדי על בעיניו פלא

הק' ח"האוה כי לו והשיבו .זה מה הכירלדעת כי עמה מלחמות לו הי'
וכהנה מעשיה את גדולתבמצח הכירו לא והג וממילא קדושתו

האשכנזי משא"כ ,קדושתו לרומ יבינו לא הסתלקותו אחרי
לנו היא מורשה גדולתו, והגיד וידע ראה הבעש"ט, שרב והחסידי

.שמו ונורא קדוש כי צ"ה)ממנו ע' ירושלי (מסעות


,"חטא עליו תשא ולא" של ול"ת עשה מבטל מהוכחה המונע

החטא בו ישאר שלא
ז"לאכ אומר דר על פ"ג)יתבאר תדבא"ר 'ה ראית(תיקוני א

ודאי כי בלילה אחריו תהרהר אל ביו עבירה שעבר חכ תלמיד
ז"ל שאמרו מצינו ג תשובה קי"ג:)עשה חמור(פסחי תראה כי בפרשת

שמצוה מגונה דבר בחברו שראה במי מדבר שהכתוב וגו' שונא
אינו חכ בתלמיד מגונה דבר ראה שא הכתוב צוה וכא .לשנאותו
עשה ודאי כי להחזיקו צרי אלא לשנאות 'ה שצוה אות בגדר נכלל
המתכנה חכ תלמיד שהוא אחי את תשנא לא אומרו והוא תשובה,

דכתיב אח קכג:)בש ורעי.(תהלי אחי למע
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כמואו ,חכמי תלמידי לרבות תירא" אלהי 'ה "את אומר דר על
חוזרת אחי ותיבת ,אחי מאת המתרבה פירוש אחי את כא כ

לישראל אח שנקרא ב"ה הבורא ג)על"כ טוב שוחר 'ואומרו(מ כביכול.
עמית את אמר ולזה ,הע המו שה אחר בנושא מדבר תוכיח הוכח
שאינו לומר אלא בתחילה שאמר לאחי וחוזר תוכיחנו הוכח אמר ולא
הע בהמו אלא חכ תלמיד שהוא בו לדבר שהתחיל במה מדבר
בנעימות כה, תעשה למה פניו על שיוכיחנו ה' מצוהו ,לשנאותו שמצוה

.לשו וברכות בחיבה ויקרא)לשו החיי (אור


ול"ת בעשה עובר העם המון מוכיח שאינו דמי כתב הק' האוה"ח

שבזהואמרו התוכחות ממנו ימנע שלא פירוש חטא, עליו תשא ולא
ה', אל ישוב ולא חטאו במשא לאישאר שא למדת הא

ולא של תעשה ולא דהוכח עשה בטל תשא.מהוכיחו
(ג ד"ה משלי ר"ל יז, ,יט ויקרא החיי (אור


לחברו אדם בין

שמההוכח בדעת תחליט לא ,פירוש חטא, עליו תישא ולא תוכיח...
על עמוס בחטאו עומד ועודנו עשא ברשע מאחי שנסבב
יהיה התוכחה ידי ועל ותוכיחנו זכות לכ אותו ד תהיה אלא ,שכמו
על יתחרט או חטא, ואי להנעשה אמתלא ית או .דברי מב' אחד

.ל כאח כריע הוא והרי הזה כדבר עשות לבל וישוב הנעשה

לשנאתולא הגור דבר מאחי נסבב א ,פירוש וגו'. אחי את תשנא
ככה אשר על תוכחות אליו דבר בפי אלא בלבב תשנאהו לא

והוא ,לאסבב פירוש חטא, עליו תשא ולא ואומרו .'וגו הוכח אומרו
בחטאו עומד ועודנו עשא ברשע מאחי שנסבב שמה בדעת תחליט

,זכות לכ אותו ד תהיה אלא שכמו על התוכחהעמוס ידי ועל ותוכיחנו
,דברי מב' אחד יתחרטיהיה או חטא, ואי להנעשה אמתלא ית או

.ל כאח כריע הוא והרי ,הזה כדבר עשות לבל וישוב הנעשה על(ש)


כי לומר אחיך תיבת עם תשנא לא לסמוך הכתוב נתחכם לזה
אחוה בערך הנרגשת היא עליה ה' יצוה אשר השנאה השארת

את ממדרגת יורד הוא הנה קצת מלבו שירחיקהו כל זה ושיעור
תשנא לא משום עובר הוא והרי

לאעוד לומר צרי שהיה הנדבר בשיעור עוד בהעיר לפרש נראה
בה לדבר שהתחיל השנאה מקו שיגמור ,אחי את בלבב תשנא
ה' אשר השנאה שיעור להודיע יכוי אכ ישנא. מי את יזכור כ ואחר
גמורה שנאה אלא שנאה קרוי שאינו אד יאמר שלא עליה, מצוה
לזה ,שנאה קרויה אינה בלב הרחקה אבל ,בכליונו ולחפו רעתו לבקש
השערת כי לומר אחי תיבת ע תשנא לא לסמו הכתוב נתחכ
כל זה ושיעור אח, בער הנרגשת היא עליה ה' יצוה אשר השנאה
משו עובר הוא והרי ,אח ממדרגת יורד הוא הנה קצת מלבו שירחיקהו

תשנא. לא

אחיעוד את לומר דקדק תשנא לא באזהרת למה בהעיר ירצה
'בב שמדבר שנראה עמית את אמר תוכיח הוכח ובאזהרת

.יז)נושאי יט ויק' (אוהחה"ק


לא אי 'אפי הדור, בעון יתפס שלא הצדיק יזכה התוכחה ע"י

בקולו ו"ח ישמעו
ז"לעוד אומר דר על לג:)ירצה עול,(שבת גדולי נתפסי הדור בעו

אומר הוא א)וכ ש"שה)הכתוב חש זה ולצד וגו', הכופר אשכול

שאינ יאמרו כי זה, 'ה מעשה על הלב הרחקת 'ה קרובי בלב שתכנס
בא לזה ,מעשיה להטיב יפליאו כי הג ובשלוות בחייה מובטחי
זה אחי פירוש ,בלבב אחי את תשנא לא לצדיקיו ואמר כא ה' דבר
אלא אח הקב"ה יקרא בהשוואה ישראל לכל שלא לדעת ל ויש ,הקב"ה
יתרחק שלא לה וצוה ,וחביריו עקיבא כרבי 'בה והדבקי להקרובי
לבי אל אשיב מה תאמר וא .השנאה ענ היא שההרחקה מה', לב
תשא לא ובזה עמית את תוכיח הוכח אמר לזה ובשלוותי, בחיי לבטחו

חטא, בשבילו פירוש עליו בשבילאתה הוא הצדיק תפיסת טע כלו כי
הרי בתושבה חזרו א ,נפש ממה ניצול הוא הרי יוכיחנו א הדור עו

מתפיסה, נפטרת הרי חזרו לא וא ,עליה שיתפס עונות כא כמואי
דכתיב הנביאי עבדיו ביד סודו לג)(יחזקאשיגלה רשעל הזהרת כי ואתה

ימות בעונו רשע הוא הצלת.וגו' נפש את כלואתה נתיישבו זה ולדר
בפסוק. שדקדקנו יז.)הדקדוקי ,יט החיי אור)



היו למוטב חבירו להחזיר השכר גודל העולם בני יודעים היו אילו
וזהב כסף אחרי שרודף כמו תמיד אחריו רודפים

למוטב,יהא להחזירו חברו אחר לרד תמיד לראות זהיר כמואד
בזוהר א)שכתב ,קכט  ב קכח, עלמא,(תרומה ידעי הוו דאלמלי

וזהב. כס אחר שרוד כמי תמיד אחריו רודפי היו גדול, שכרו כמה
בעבירות ,הרבי בעונותינו ,הע המו בי המפרסמת בעבירה ובפרט

,בתורה צבאות,המפורסמות ה' קנאת לקנאות ה' לדבר והחרד הירא
ישרה, בדר להדריכ אנשי אות על עונשלפקח להודיע וג

להרהר לדבר מקו יתנו ואולי אולי  מאוד גדול ענשו כמה העבירה
לבו" אל ית "והחי .הרעה מדרכ ולסור בלב ב)תשובה ז, הלוא(קהלת :

למות האד א)סו יז, יו(ברכות ילד מה יודע ומי א), כז, משלי ,(ע"פ
החשבו לפי כב)והכל ,ד על(אבות תפלי מניחי הע המוני רוב ג .

.עוד יזידו ולא ,זה על גדולה אזהרה וצרי המוח, על ולא המצח
כ) פרק מוסר שבט)



אחרת לעיר גם  תוכחה חיוב

בשו"תהוכחהחיובאיכא שכתב כמו אחרת לעיר ג הדור לחכמי
מינ "צח)מהר הרשב"א(סימ כתב וכ תיא), ג, ת(חלק"ובשו

מה)מהרא"מ ,א כלבו(חלק שבספר התשובה קמב)בש ת(סימ"ובשו ,
ראש בחוקתי).(פא)בשמי  החיי תוכחת)יב אות בהדקמה ועיי] .

זי"ע]. מקאלמייא הלל ר' מהצה"ק



מעון רבים שישיב צריך תשובה בעל

צריתשובה בעל,מעו רבי בדרשישיב אד בני וידרי וילמד
אי שכר ומת ענש ויודיע ויוכיח בתשובה, ויזהיר ישרה

שאמר כמו תשובה; מקבל הוא ברו השלו,הקדוש עליו ,המל דוד
יח)בתפילתו ,קיט תהלי);'וכו "עיני "גל :וחטאי דרכי פושעי אלמדה

"ישובו טו)אלי ,נא יט).(ש פרק מוסר שבט)

הנפש חולי לרפאות סגולה

שנאמרלהשיב ידו, תשיג כאשר מעו ל)רבי יח, והשיבו(יחזקאל" :
.כא עד ,השושבה מעקרי זה כי למדנו  "פשעיכ מכל

יט) פרק מוסר שבט)


סימןמ. ג , שער ג, שער יונה, לרבנו  תשובה שערי מספר שהבאנו  לקמן מב.ועיין  סימן  ד', פרק  תעשה לא מצוות חרדים נט,


