
תורה ח' ח"ב – תקעו תוכחה

ָּגדוֹל,  ָּדָבר  ִּפי ֶׁשּתוָֹכָחה הּוא  ַעל  "ַאף  ס"ק א': 
ֲחֵברוֹ,  ָרֵאל ְלהוִֹכיַח ֶאת  ִמִּישְֹ ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ּוֻמָּטל 
ְּכמוֹ  ַּכּׁשּוָרה,  ִמְתַנֵהג  ֶׁשֵאינוֹ  ּבוֹ  ְּכֶׁשרוֶֹאה 
ַעל  ַאף  ֲעִמיֶתָך",  ֶאת  ּתוִֹכיַח  "הוֵֹכַח  ֶׁשָּכתּוב:1 
ֶׁשָאַמר  ְּכמוֹ  ְלהוִֹכיַח.  ָראּוי  ָאָדם  ָּכל  ָלאו  ֵכן  ִּפי 
ַרִּבי ֲעִקיָבא:2 'ָּתֵמַּה ֲאִני, ִאם ֵיׁש ַּבּדוֹר ַהֶּזה ִמי 
זֹאת  ָאַמר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְוִאם  ְלהוִֹכיַח'.  ֶׁשָּיכוֹל 

ְּבדוֹרוֹ, ָּכל ֶׁשֵּכן ַּבּדוֹר ַהֶּזה ֶׁשל ַעְכָׁשו.

ַּדי  ֹלא  ֲאַזי  ְלהוִֹכיַח,  ָראּוי  ֵאינוֹ  ְּכֶׁשַהּמוִֹכיַח  ִּכי 
ַמְבִאיׁש  הּוא  ַּגם  ַאף  ְּבתוַֹכְחּתוֹ,  מוִֹעיל  ֶׁשֵאינוֹ 
ַעל  ִּכי  ּתוַֹכְחּתוֹ.  ַהּׁשוְֹמִעים  ַהְּנָׁשמוֹת  ֶׁשל  ֵריַח 
ים  ְיֵדי ּתוַֹכְחּתוֹ הּוא ְמעוֵֹרר ָהֵריַח ַרע ֶׁשל ַהַּמֲעשִֹ
ֶׁשהּוא  ָהֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ָרעוֹת  ּוִמּדוֹת  ָרִעים 
מוִֹכיָחם... ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמֲחִליׁש ֶאת ַהְּנָׁשמוֹת 
ֶׁשָּלֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְפָסק ַהֶּׁשַפע ִמָּכל ָהעוָֹלמוֹת, 
ַהְּתלּוִיים ְּבֵאּלּו ַהְּנָׁשמוֹת. ֲאָבל ְּכֶׁשַהּמוִֹכיַח ָראּוי 
ְלהוִֹכיַח, ֲאַזי ַאְּדַרָּבא, הּוא מוִֹסיף ְונוֵֹתן ֵריַח טוֹב 

ְּבַהְּנָׁשמוֹת ַעל ְיֵדי ּתוַֹכְחּתוֹ."

ריח טוב

לפעמים חושב האדם את עצמו לצדיק ושלם, 
ומוכיח  הולך  הוא  הגדולה,  מצדקותו  וכחלק 

את חבריו.

אך תוכחתו, לא די שאיננה עוזרת בכלום, אלא 
היא עוד מזיקה, מפסידה ומפסיקה שפע מכל 

העולמות.

"אי אפשר להוכיח את ישראל על עוונותיהם כי 
אם מי שיכול להוסיף וליתן ריח טוב בהנשמות 
על ידי שהוא מוכיחם, שזה אי אפשר כי אם 
עדן,  הגן  את  המשקה  הקול  לבחינת  כשזוכה 
שמשם גדלים כל הריחות וכל היראות שהוא 

קול השיר שיתער לעתיד וכו'."3

יראת שמים

אמנם תוכחה אסורה בתכלית,  אבל לדבר עם 
חבירו ביראת שמים - כל אחד מחוייב!!!

אור הגאולה
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
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שותפים בקרקע ה' - חלקת שותפים ה'

א. ַהֶּנֱחָׁשִלים ְוַהִּנָּדִחים ַּבֲעווֹנוֵֹתיֶהם 
ִמַּמֲחֵנה  חּוץ  ִלְדחוָֹתם  ְורוִֹצים 
ֲעֵליֶהם  ְמַרֵחם  ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ִיְשָרֵאל, 
ָּכל  ִּכי הוֵֹלְך ַאֲחֵרי  ִלְפִנים  ּוְמַאְּסָפם 
ֶאָחד ְוֶאָחד ּוְמַגֶּלה לוֹ ּוֵמִאיר לוֹ, ִּכי 
הּוא ִיְתָּבַרְך ֲעַדִין ִעּמוֹ ִּבְבִחיַנת ְמֹלא 

ָכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ. )ה – כג(
________________________

ב. ִעַּקר ָּכל ַהְּפָגִמים ַעל ְיֵדי ַהֻּקְׁשיוֹת 
ֶׁשֵהם  ְוַהִפילוֹסוִֹפים  ַהְמַחְּקִרים  ֶׁשל 
ַרב  ְּדֵעֶרב  ִמִּסְטָרא  ַּדֲעָמֵלק  ִמִּסְטָרא 
ֶׁשִאי  ֻקְׁשיוֹת  ְלַהְקׁשוֹת  ֶׁשְּמַמֲהִרים 

ֶאְפָׁשר ְלַיְּׁשָבם. )ה – כג(
________________________

ג. ְּכמוֹ ֶׁשַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ֶׁשהּוא ָהַרב 
ָידוֹ,  ַעל  ִנְמָׁשְך  ַהַּדַעת  ֶׁשָּכל  ְוֶהָחָכם 
ַלּתוָֹרה  ַהְּסָיג  ַלֲעשֹוֹת  ִלָּזֵהר  ָצִריְך 
ֶאָחד  ָּכל  ֵכן  ְּכמוֹ  ַהְּׁשִתיָקה,  ְיֵדי  ַעל 
ְוֶאָחד ְּכִפי ַמה ֶּׁשְּמַקֵּבל ֵמַהַּדַעת ַהֶּזה 
ְוִיָּבֵהל  ֵיָחֵפז  ְלַבל  ָצִריְך ִלָּזֵהר ְּבַנְפׁשוֹ 
ְּכֵדי  לוֹ  ָראּוי  ֶּׁשֵאין  ַמה  ְלַהְקׁשוֹת 
ֶׁשֹּלא ִיְתַּבְלֵּבל ַּדְעּתוֹ ְלַגְמֵרי. )ה – כה(

ֲחֵברוֹ  ִעם  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ֵכן  "ּוְכמוֹ 
ֵּכן  ַּגם  ִלָּזֵהר  ָצִריְך  ָׁשַמִים  ְּבִיְרַאת 
ְמאֹד ְלַהְמִׁשיְך ַהְמִחָּצה ֶׁשל ְׁשִתיָקה 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַהְּגבּול,  ַיֲהרֹס  ְלַבל 
יוֵֹתר ִמַּדאי  ַּבֲחֵברוֹ  ְלִהְסַּתֵּכל  ְוִלְבִלי 
ִמַּדאי  יוֵֹתר  ֵמֲחֵברוֹ  ְלַקֵּבל  ְוֵכן ֶׁשֹּלא 
ַמְדֵרָגתוֹ,  ְלִפי  לוֹ  ָראּוי  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְמֻׁשֶּנה ְמאֹד  ָידּוַע ֶׁשָּכל ָאָדם  ֶזה  ִּכי 

ֵמֲחֵברוֹ."
________________________

ַלֲעשֹוֹת  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשִּמְתַחְּבִרין  ד. 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְּבֻׁשָּתפּות,  ּוַמָּתן  ַמָּשא 
ִיְתַנֲהגּו  ְּביוֵֹתר ִאם  ְלַהְצִליַח  ְיכוִֹלים 
ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ָּכָראּוי, 
ְּתֵרי  ְּדֵבי  ַמָּזָלא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם 

ָעִדיף. )ה – כו(

ִּכי  ַּבּתוָֹרה,  ׁשֶֹרׁש  לוֹ  ֵיׁש  ָּדָבר  "ָּכל 
ָׁשם ְּבַהְמָׁשַכת ַהַּדַעת ַהֶּזה ְצִריִכים 

ַּדְיָקא ְלִהְתַחֵּבר ּוְלִהְׁשַּתֵּתף 

כיצד מוכיחים?

מעלת הלימוד
ַעְצמוֹ  ַיֲחלק  ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֹּלא  ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבעֶֹצם ַאֲהָבֵתנּו.  ְוֻכָּלנּו  ֲאַנְחנּו  ֲאָנִׁשים ַאִחים 

ֵמִאָּתנּו!
ְוָאנּו ְּבכֹחוֹ ֶׁשל ָזֵקן ִּדְקֻדָּׁשה ִּכְברוֹׁש ַרֲעָנן ְוכּו'. ֶׁשָּכל ָהרוֶֹצה ִלְזּכוֹת ִלְׁשאֹב ִמְּבֵאר ַמִים 

ַחִּיים ְּדָבִרים ַהְמַחִּיין ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְלעוְֹלֵמי ַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים ָיבוֹא ְוִיְזֶּכה. 
ְוִאם ַהְּמִניעוֹת ִמְׁשַּתְּטִחין ְּכֶנְגָּדם ִּכְבִריֵחי ַּבְרֶזל ְוַדְלתוֹת ְנחֶֹׁשת ָמה ֶאֱעֶשֹה, ַּגם ָאנִֹכי ֵיׁש ִלי ְמִניעוֹת ְלָקְרבוֹ 
יוֵֹתר ִמֶּמּנּו, ַּכָּידּוַע ָלֶכם ִּבְפָרט ַעָּתה. ֵייִטיב ה' ְלַהָּבא. ַאְך ֶזה ָידּוַע ִמְּכָבר, ְוַעְכָׁשיו ְּביוֵֹתר, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלנּו 
ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַוֵעד ַיַחד, ּוְלַדֵּבר ִּדְבֵרי ֱאֶמת ַמה ֶּׁשְּצִריִכין ְלַדֵּבר ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְׁשִביַרת ְמִניעוֹת ֲעצּומוֹת.

)עלים לתרופה – קצ"ז(

ַהּקוֹל  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֶזה  ְּבַמֲאָמר  ַהְמבָֹאר  ֶלָעִתיד  ֶׁשִּיְתָער  ָחָדׁש  ַהִּׁשיר  ֶׁשְּבִעְנַין  ַהְמַעֵּין  ָאִחי  ְוַדע 
ַהַּמְׁשֶקה ֶאת ַהָּגן ֶׁשָּׁשם ְּגֵדִלים ָּכל ָהֵריחוֹת ְוַהְיָראוֹת ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת קוֹל ַהּמוִֹכיַח ָהָראּוי ֶׁשּמוִֹסיף 
ְונוֵֹתן ֵריַח טוֹב ְּבִנְׁשמוֹת ִיְשָֹרֵאל ַהּׁשוְֹמִעין ּתוַֹכְחּתוֹ, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ָמִׁשיַח ְּבִחיַנת 'ַוְיִהי ְלַמס עוֵֹבד' 
ַעֵּין ָׁשם, ֵיׁש ְּבָכל ֵאֶּלה סוֹדוֹת ֲעֻמִּקים ּוְגבוִֹהים ְמאֹד, ִסְתֵרי ִנְסָּתרוֹת ָרִזין ְּדָרִזין נוָֹרִאים ְמאֹד 

ַּכּמּוָבן ֵמְרָמָזיו ַהְּקדוִֹׁשים ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְזִּכיר ַהָּפסּוק: "ָּברּוְך ה' ֲאֶׁשר ֹלא ִהְׁשִּבית ָלְך ּגוֵֹאל" ְוכּו'.

ֶזה  ְוַהִּנּגּון ֶׁשָאַמר ָּפסּוק  ּוִמְּנִעימּות ַהּקוֹל  ִלְבָרָכה ָאז  ִזְכרוֹנוֹ  ַהְּקדוֹׁשוֹת  ֶׁשִּמְּתנּועוָֹתיו  ְוָׁשַמְעִּתי 
ָהָיה ִנְרֶאה ְּכנוֵֹתן ְּבַעְצמוֹ ַּגם ֵּכן ֶׁשַבח ְוהוָֹדָאה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ּגוֵֹאל ָּכֶזה ַלֲעסֹק ְּבִתּקּון 
ּוְגֻאַּלת ַנְפׁשוָֹתם ּוְבַהְמָׁשַכת רּוחוֹ ֶׁשל ָמִׁשיַח ַעל ְיֵדי ַהְמָׁשַכת ִּתּקּוִנים ִנְפָלִאים ְונוָֹרִאים ָּכֵאֶּלה. 
ְוָאז ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהֶּזה ִסֵּפר ֵמִעְנַין ַהִּנּגּון ְוַהִּׁשיר ֶׁשִּיְהֶיה ָהעוָֹלם ַהָּבא ֶׁשל ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים, 

ַּכְמבָֹאר ְּבָמקוֹם ַאֵחר. ְוַהּמּוָבן ָהָיה ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ַהִּׁשיר ֶהָחָדׁש ַהְמבָֹאר ְּבַמֲאָמר ֶזה. 
)חיי מוהר"ן – מ"ג( 



ֲחֵברוֹ  ִעם  ֶאָחד  ַיַחד 
ֲחֵברוֹ  ִעם  ֶאָחד  ָּכל  ְוַלֲעסֹק  ּוְלַדֵּבר 
ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ֵמַהַּדַעת  ֵעת  ְּבָכל 
ַהַּתְכִלית, ִּכי ְצִריִכין ְלָהִאיר ּוְלַקֵּבל 
ְּבָכל  ֶׁשַּגם  ִנְמָׁשְך  ּוִמָּׁשם  ִמֶּזה.  ֶזה 
ְוָהֲעָסִקים ִמְתַחְּבִרים  ַהַּמָּשא ּוַמָּתן 
ּוִמְׁשַּתְּתִפין ַיַחד ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְגָמִרים 

ְּביוֵֹתר רֹב ָהֲעָסִקים."
________________________

ֵאין  ֵנַדע  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהַּתְכִלית  ֶזה  ה. 
ֶהָחָכם  ַהַּצִּדיק  ִאם  ִּכי  ֶׁשַּמִּשיגוֹ  ִמי 
ֶׁשּיוֵֹדַע  ַהַּמֲעָלה  ְּבַתְכִלית  ַהָּגדוֹל 
ָּגבַֹּה ְמאֹד  ַהָּשָגה ֲעצּוָמה  ְּכָבר  ְוִהִּשיג 
ֲאֶׁשר  ַהַּתְכִלית  ֶאל  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ְוכּו', 
ֲאִפּלּו  ָאָדם  ְּבֵני  ְׁשָאר  ֲאָבל  ֵנַדע,  ֹלא 
יוְֹדִעים  ֵאיָנם  ַהְּגדוִֹלים  ַהֲחָכִמים 
ְּבֵני  ְסַתם  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ִּבְפִׁשיטּות,  ְּכָלל 
ָאָדם ֶׁשֵאיָנם יוְֹדִעים ְּכָלל, ְּבַוַּדאי ֵהם 
ַהְיִדיָעה  ֵמַהַּתְכִלית  ְמאֹד  ְרחוִֹקים 
ַהּזֹאת ַרק ְצִריִכים ֵליַדע ֶׁשֲעַדִין ֵאיָנם 
יוְֹדִעים ִּבְפִׁשיטּות ׁשּום ָּדָבר. )ה – כז(
________________________

ַעל  הּוא  ַהַּבִית  ִּבְנַין  ִעַּקר  ו. 
ַהְּקדוָֹׁשה.  ַהּתוָֹרה  ָחְכמוֹת  ְיֵדי 

)חלקת שותפים ב - ב( 
________________________

ֶׁשּנוֵֹסַע  ִּפי  ַעל  ָהֱאֶמת ַאף  ַהַּצִּדיק  ז. 
ַּבֶּדֶרְך ְוָנע ָוָנד ַּבֲאִויר ָהעוָֹלם, ִעם ָּכל 
ְלָבֵרר  ְּכֵדי  ָהעוָֹלם  ְלטוַֹבת  ַהּכֹל  ֶזה 
ֶׁשָּנִעים  ַהְּקדוִֹׁשים  ִניצוֹצוֹת  ִמָּׁשם 
ְוָנִדים ַּבֲאִויָרא ְּדָעְלָמא. ּוִבְׁשִביל ֶזה 

ִעַּקר ִהּלּוכוֹ ּוְנִסיָעתוֹ. )ב – ז(

"ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּזוֶֹכה ְלָבְרָרם ַעל ְיֵדי 
ִּכי  ְּביוֵֹתר,  ְׁשמוֹ  ִיְגַּדל  ַאְּדַרָּבא,  ֶזה, 
ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ה'  ֵׁשם  ִנְתַּגֵּדל 
ֶׁשְּמַלֵּקט ּוַמֲעֶלה ֵאּלּו ַהִּניצוֹצוֹת ְוַעל 

ְיֵדי ֶזה ִיְגַּדל ְׁשמוֹ ַּגם ֵּכן."
________________________

ָהאוֵֹרַח  ְלַהְכִניס  ֶאָחד  ְּכֶׁשּזוֶֹכה  ח. 
ֵּביתוֹ,  ְלתוְֹך  ַהֶּזה  ַהָּקדוֹׁש  ַהַּצִּדיק 
ַהְּכִפירוֹת.  ְלַהְכִניַע  זוֶֹכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 

)ב – ז(
________________________

ט. ֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְמִניָעה ְּכָלל, ַרק 
ַהְינּו  ַהחֶֹׁשְך,  הּוא  ַהְמִניָעה  ָהִעַּקר 
ַמה ֶּׁשְּמַרִּמין ֶאת ָהָאָדם ְּבִבְלּבּוִלים 
ֵעיָניו  ִלְפֵני  ּוַמֲחִׁשיִכין  ּוְׁשטּוִתים. 
ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד  ֵעיַנִים.  ַּבֲאִחיַזת 
ְלָפָניו  ֶּפַתח  ׁשּום  ֶׁשֵאין  ְלָהָאָדם 
ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך,  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב 
ָאָדם  ָּכל  ִלְפֵני  ָנתּון  ַהַחִּיים  ֶּדֶרְך 
ַּתְחִּתּיוֹת  ַּבְּׁשאוֹל  ַוֲאִפּלּו  ֶׁשָּבעוָֹלם. 
ְיכוִֹלין ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָּבַרְך.")ד – ד(

דברים  לחבר  להזכיר  לא  אך 
בשביל   – שעשה  טובים  לא 
להתעורר, לא צריך להיכנס לחיים של חבירו. 
ביחד  ולהתחזק  לדבר  צריך  אדרבא  אלא 
שאפשר  האמתיות  מהעסקאות  מהתכלית, 
יראת  ושאר  הזה  בעולם  כאן  לחטוף  לזכות 

שמים.

"אתה המעין, אל יבהלוך רעיוניך, כי למעלה 
הזהיר הרבה, שידבר כל אחד עם חברו ביראת 
שמים וביאר בפירוש, שכל אדם צריך לעסוק 

בזה, וכאן אמר שאין כל אדם ראוי להוכיח?"

היטב  שמבין  למי  היטב  מבואר  הענין  "אך 
חברו  עם  לדבר  כי  בפשיטות.  הדברים  פרוש 
יום  בכל  חברו  עם  אחד  לדבר  שמים,  ביראת 
זה  וכו',  מאיתנו  הסוף  יהיה  ומה  מהתכלית 
צריך בודאי כל אדם לקים אפילו אדם פשוט 

לגמרי, כנזכר לעיל. 

אחר  ענין  הוא  כאן  שהזהיר  תוכחה  אבל 
ומזכיר  האדם  את  כשמוכיח  הוא  כי  לגמרי, 
עבירה  עשית  למה  לו,  שאומר  עוונותיו,  לו 
ושלום,  חס  הזאת,  הרעה  מעשה  או  פלונית 
להזכיר מעשים  ליזהר שלא  צריך האדם  וזה 
רעים שלהם, כי יכול להחליש נשמתם על ידי 
זה, על ידי שמעורר הריח רע, על ידי שמזכיר 

עוונותיהם!"3

תוכחה

גם משה רבינו שהיה יכול וידע איך להוכיח, לא 
קל- מותו.  לפני   כי-אם  עם-ישראל  את  הוכיח 
וחומר לסתם אדם שאסור לו להוכיח את חבירו.

שמצינו  כמו  תוכחה  של  הפירוש  עיקר  "וזה 
"כל  שכתב:  קהלת  דברי  פסוק  על  ברש"י 
דברי תוכחה  אינו אלא  מקום שמצינו דברים 
וכו' גם כתב בפרשת דברים שכן מצינו בכמה 
למיתה  סמוך  אלא  הוכיחו  שלא  צדיקים 
הדבר  לכאורה,  והנה,   - וכו'."  משה  וכן  וכו' 
תמוה, כי הלא משה בוודאי הוכיח ואמר מוסר 
מאד  אותם  שהזהיר  מקודם,  הרבה  לישראל 

לשמור את דברי התורה? 

שהזכיר  מה  הוא  תוכחה  פירוש  עקר  אך 
עוונותיהם, כמו שכתוב שם: "במדבר בערבה 
וגו'," ופרש רש"י: "שהם המקומות שהכעיסו 
וכו'," וזהו עקר שם תוכחה. ותוכחה כזאת לא 
הוכיחם כי אם סמוך למיתה, אף על פי שהוא 
היה מוכיחם בבחינת הקול הנזכר לעיל, שעל 
ידי זה היה מעורר ריח טוב, כמו שכתוב בפנים, 
אף על פי כן לא הוכיחם להזכיר עוונותיהם כי 

אם קודם מותו."3

שלא יקטרג

לא  ישמור  שהאדם  מזהיר  עצמו  יתברך  השם 
לקטרג, ולעורר על-ידי-זה חלילה את הריח הרע.

ַהָׂשָטן,  ִקְטרּוג  ִעְנַין  ַעל-ְיֵדי  ָּבֶזה  "מּוָבן 
ְּכְדִאיָתא  ַעל-ֶזה  ַמְזִהיר  ְּבַעְצמוֹ  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם 

ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי: "ָצִריְך ַאָּתה ָלֵתת 
ַּכאן:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמוֹ  ְוהּוא  ְיַקְטֵרג".  ֶׁשֹּלא  ִּפיו  ַעל 
ְּפָרֶטיָה  ָּכל  ִעם  ָהֲעֵבָרה  ִעְנַין  ֶׁשַּמְזִּכיר  ְיֵדי  ְּדַעל 

הּוא ְמעוֵֹרר ֶאת ָהֵריַח ַרע. 

ֶׁשַּמְזִּכיִרין  ֶׁשָהעוָֹלמוֹת  ִּבְסָפִרים  ּוְכְדִאיָתא 
ִּדינּור  ְּבָנָהר  אוָֹתן  ַמְּטִביִלין  ָהֲעֵברוֹת  ֶאת  ָּבֶהם 
ַעל-ְיֵדי  ֶׁשִּנְתעוֵֹרר  ַהִּסְרחוֹן  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ְוהּוא 

ַהְזָּכָרָתם."4

חסד

הצדיק שזכה לקול של חסד כמבואר בתורה, 
תוכחתו הוא מתוך אין-סוף חסד ורחמים.

ּתוָֹכחוֹת  ִּדְבֵרי  ֵהם  ּתוָֹרה  ִמְׁשֵנה  ֵסֶפר  "ָּכל 
ֶחֶסד  ֶׁשל  ְּבתוָֹכָחה  ִיְשָרֵאל  ֶאת  מֶֹׁשה  ֶׁשּמוִֹכיַח 
ְלעוָֹלם  ְוִצְדָקתוֹ  ְוטּובוֹ  ה'  ַחְסֵדי  ָלֶהם  ְלַהְראוֹת 
ַעל  ְוַאף  ְּבַכָּמה ְמקוֹמוֹת.  ְלָפָניו  ִהְכִעיסּו  ֶׁשַּכָּמה 
ְוַרֲחָמיו ֲעֵליֶהם, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב,  ִּפי ֵכן ֲעַדִין ִחָּבתוֹ 
ְוכּו'.  ֵמִעָּמְך  ִיְשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶקיָך ׁשֵֹאל  ְוַעָּתה 
ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעִשיֶתם ָּכל זֹאת עוֶֹדּנּו 
ַרֲחָמיו ְוִחָּבתוֹ ֲעֵליֶכם ִמָּכל ַמה ֶּׁשֲחָטאֶתם ְלָפָניו 
ֵאינוֹ ׁשוֵֹאל ִמֶּכם ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ְוגוֵֹמר, ַעֵּין ָׁשם 
מוִֹכיַח  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַהְינּו  ְּתִפָּלה,  ֶאָּלא  ִיְרָאה  ְוֵאין 
ַמה  ָּכל  ֶׁשַאֲחֵרי  ְלדוֹרוֹת  ִיְשָרֵאל  ֶאת  ּוַמְזִהיר 
ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ֵאין  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ְלָפָניו  ֶּׁשחוְֹטִאין 
ְּתִפָּלה,  ֶׁשִהוא  ְלִיְרָאה  ִאם  ִּכי  ֵמֶהם  ׁשוֵֹאל  הּוא 

ְּדַהְינּו ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְצעֹק ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד."5

זכות

תוכחת הצדיק היא מתוך לימוד זכות - שעל-ידי-
זה מתוך התוכחה עצמה מתגלה הריח הטוב.

ְלָפָניו.  ֶׁשִהְכִעיסּו  ַהְּמקוֹמוֹת  ָּכל  ִהְזִּכיר  ֵּכן  ְוַעל 
ָלֶהם  ִהְזִּכיר  ָּבֶזה  ִּכי  ַּדְיָקא,  ַהְּמקוֹמוֹת'  'ָּכל 
ֲחֶבְרָך  ֶאת  ָּתִדין  ַאל  ִקֵּים  הּוא  ִּכי  ָוֶחֶסד,  ְזכּות 
ְּבִכֵּסא  ֶלֱאחֹז  ָזָכה  הּוא  ִּכי  ִלְמקוֹמוֹ  ֶׁשַּתִּגיַע  ַעד 
ַהָּכבוֹד, ְּבִחיַנת ְמַאֵחז ְּפֵני ִכֵּסה ְוכּו' ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְמקוֹמוֹ ֶׁשל עוָֹלם. ְוַעל ֵּכן ָיַדע ֶׁשָּכל 
ַהָּמקוֹם  ִלְפֵני  ָּבֶהם  ֶׁשִהְכִעיסּו  ַהְּמקוֹמוֹת  ֵאּלּו 
ָּברּוְך הּוא ַהְּמקוֹמוֹת ְּבַעְצָמן ָּגְרמּו ָלֶהם ַלֲחטֹא, 
ִּכי ָעְברּו ַּבִּמְדָּבר ְמקוֹם ָנָחׁש ָשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאוֹן 
ְוכּו' ֶׁשֵהם ְמקוֹם ּתֶֹקף ַהְּקִלּפוֹת ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא 
ָקׁשוֹת  ְקִלּפוֹת  ַעל  ִלְלחֹם  ְצִריִכים  ְוָהָיה  ַּכָּידּוַע 
ָלֶהם  ָּגַרם  ְוֶזה  ָּכֵאּלּו.  ִּבְמקוֹמוֹת  ֶׁשָהיּו  ַוֲעצּומוֹת 
ְוִנְכְׁשלּו  ַּבִּנָּסיוֹן  ַלֲעמֹד  ָיְכלּו  ֹלא  ְּפָעִמים  ֶׁשַּכָּמה 
ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמוֹ  ֶּׁשִּנְכְׁשלּו.  ְּבַמה 
ְוכּו'  ַּבִּׁשִּטים  ִיְשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  ָּפסּוק,  ַעל  ִלְבָרָכה 
ֶׁשַהָּמקוֹם ָּגַרם ָלֶהם ַלֲחטֹא, ְּכמוֹ ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר 
ַהְּמקוֹמוֹת  ֶאת  ֶׁשִהְזִּכיר  ֶׁשָּבֶזה  ִנְמָצא  ַהָּקדוֹׁש. 
ָלֶהם  ִהְמִציא  ָּבֶזה  ְלָפָניו  ֶׁשִהְכִעיסּו  ַּדְיָקא 

ְזכּות."5

עצה

תוכחה מתוך נתינת עצה ותקווה.

ֶזה  קֶֹטב  ַעל  ְּדָבִרים  ֵסֶפר  ָּכל  ְוהוֵֹלְך  סוֵֹבב  "ְוֵכן 
ְלָפָניו  ֶּׁשִהְכִעיסּו  ַמה  ָּכל  ִיְשָרֵאל  ֶאת  ְלַהְזִּכיר 

ִמן  ַעְצָמן  ִיְתָיֲאׁשּו  ֹלא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 

המשך מעמ' קודם
תו' ח' ח"ב

המשך בעמ' הבא  

      על כן באנו לפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, אוהב עמו ישראל רחם עלינו למען שמך, ושלח לנו מושיע ורב ומוכיח 
הגון שיהיה ראוי להוכיחנו ב"תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. יהלמני צדיק חסד ויוכיחני" בתוכחתו הטובה, בתוכחה 
של משה רבנו עליו השלום, אשר על ידי תוכחתו הטובה יוסיף ויתן ריח טוב בנשמותינו, ויחזק ויאמץ את נשמותינו על 
ידי תוכחתו הטובה ויתחזקו ויתאמצו ויתגברו נשמותינו על ידו בכח גדול דקדושה, עד שיומשך ויושפע שפע טובה וברכה 
לכל העולמות התלוים בנשמותינו, באפן שנזכה על ידי המוכיח הראוי לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת מאהבה, עד 

שיתהפכו כל עוונותינו לזכויות.        )לקוטי תפילות ח"ב – ח'( 



מאנשי  צעירים  שני  דעת  על  עלה  אחת  פעם 
מאמינים  היו  שלא  לאד'ז,  שבעיר  שחץ 
בחסידים ורבותיהם, והיה נראה בעיניהם את 
עניין הנהגת הרבי מאלכסנדר עם חסידיו  כל 
מאלכסנדר,  הרבי  על  יחד  ונוסדו  כליצנות. 
להמתיק סוד ביניהם, ליסע שניהם לאלכסנדר 
באו  כאלו  עצמם  ולעשות  הרבי,  אל  ולכנוס 
ולדבר  חסידיו.  אנשי  כל  בקרב  בתום,  אליו 
ליבם  על  יעלה  אשר  צורך  איזה  בעניין  לפניו 
משם,  שובם  אחר  להם,  יהיה  למען  לרמותו, 
עשו.  וכן  ומהמוניהם.  מהם  יותר  להתלוצץ 
אל  ובאו  הרעה.  מחשבתם  אחור  שבו  ולא 
הרבי בקודש פנימה. ונתן להם שלום ולא דיבר 

עימהם מאומה, רק הניחם הלכו להם.

בין  עצמם  והתחפשו  שבת  שם  היו  והמה 
חסידות.  בגדי  כן  גם  בלבשם  החסידים 
בם.  ירגישו  לא  למען  בחסידות  והתנהגותם 
והפנו לראות את כל מנהגי החסידים ולהשגיח 
על הכל, למען יהיה להם דברים יותר להתלוצץ 

מהם. וכשבא יום א' בשבוע שאחריה,

אמר האחד לחבירו: "נסעה ונלכה לבתינו, כי 
ראינו מה שיש די".

לפטור  לפנים,  הרבי  אל  "נלך  השני:  ואמר 
מאתו כדרך כל הבאים".

לכנוס  לנו  הוא  זה  "למה  הראשון:  והשיב 
המון  ככל  אליו  באנו  באמת  וכי  הפעם,  עוד 
החסידים שנצטרך ליקח רשות ממנו בשובינו 
לבתינו ולפטור מאיתו בשלום?! הלא לא באנו 

רק לדעת מה להתלוצץ, וכבר עשינו את שלנו, 
מגן?  על  הרבי  אל  לכנוס  עוד  צריכים  ולמה 

לשוא "?

אמר השני אליו: "לא טוב דברת, כי אם נכנוס 
עוד חדשות,  ונראה שם  עוד הפעם,  הרבי  אל 
לכן,  ממנו.  להתלוצץ  מה  יותר  עוד  לנו  והיה 
הרבי  אל  הפעם  עוד  נא  ונלכה  לי  שמע  אחי, 

ככל הנכנסים לפטור ממנו".

וקיבל את דבריו והלכו שניהם לפנים אל הרבי 
ז"ל,  הקדוש  הרב  לפני  ובבואם  ז"ל.  הקדוש 
לשלום  מאתו  לפטור  שרוצים  אליו  ואמרו 

לביתם.
אמר להם: "שמעו לי בני. האם למדתם חומש 

מעולם?" 

בלבם  נתגאו  לאשר  בעיניהם  כמצחק  ויהיה 
במקרא  בבקיאות  לנו  ידמה  מי  לאמור: 
ובדקדוק לשון הקודש? והייתה השאלה הזאת 
כצחוק בלבם, ששואלים אם למדו חומש, מה 
חכמת  בהגיון  והרבו  במקרא  בקיאים  שהם 

הדקדוק מאוד, והוא לא יודע ומכיר בהם.

ובכל זאת נתאפקו בלבם והשיבו: "הן!".

הפסוק  את  והכרתם  ידעתם  "הכי  ושאלום: 
תעלה  'ולא  דכתיב:  יתרו  פרשת  שבסוף 

במעלות על מזבחי וגו'".

והשיבו: "הן!"

בלבם  וצחקו  הפירוש.  לו  שיאמרו  ובקשם 
ואמרו לו הפירוש.

כך  לא  "אהה,  הקדוש:  הרב  להם  ואמר 
תעלה  'ולא  לכם:  אפרשהו  אני  אבל  הפירוש. 
מלשון  ]ברמאות[  פעלשינק'  'מיט   - במעלות 
הצדיק  של  מזבחו  על  מעל',  תמעל  כי  'נפש 
שלי, שמכונה בשם 'מזבח ה', לפי שזובח יצרו 
ניחוח  ריח  את  מקריב  והוא  לה',  ותאוותיו 
המזבח.  כמו  לה'  בקודש  ועבודתו  מתורתו 
 ]![ בערמימות  תלך  שלא  המכוון:  והענין 
ערותך  תגלה  לא  'אשר  בהצדיק,  מעל  למעול 
במעילות  תעלה  רק  תשמע,  לא  אם  כי  עליו', 
 - ערוותך'  'תגלה  אז  הצדיק,  על  וערמימות 
הצדיק,  ידי  על  חרפתך  ]בושתך[  שאנד'  'דיין 
כי הצדיק יגלה ערוותך ובושתך את אשר אתה 
ומאוסים  מכוערים  דברים  במסתרים,  עושה 

אשר תבוש מהם".

לבם  ונמס  לבשתם.  חרדה   - כך  וכשמעם 
יכלו  ולא  לפניהם.  אשר  את  הבינו  כי  כדונג, 
עוד לזוז ממקומם מגודל הבושה אשר כיסתה 
להוכיחם  התחיל  ז"ל  הקדוש  והרב  פניהם. 
תעלומות  את  לפניהם  וגילה  מעשיהם.  על 
בביתם  שעושים  מה  המכוערים,  מעשיהם 
הרעה,  אליהם  כלתה  כי  ובראותם  בסתר. 
ונכנעו  ראשם  וכפפו  הקודש  הרב  מפני  נמוגו 

עד שהזילו דמעות. 

והרב הקדוש ניחמם על לבם לקבלם בתשובה. 
ולא זז משם עד שנעשו בעלי תשובה גמורים, 
דרך  וקיבלו  הקדוש  בהרבי  והאמינו  וחזרו 

החסידות עליהם.

מוֹת ַעל ְיֵדי ּתוַֹכְחּתוֹ." שָׁ ַהנְּ א, הּוא מוִֹסיף ְונוֵֹתן ֵריַח טוֹב בְּ ַרבָּ ַהּמוִֹכיַח ָראּוי ְלהוִֹכיַח, ֲאַזי ַאדְּ שֶׁ "כְּ
)תורה ח' תנינא(

 מאחורי הסיפור
 תו' ח' ח"ב

לגלות את הריח הטוב...

ֹלא  ַרֲחָמיו  ִּכי  ְלעוָֹלם,  ָהַרֲחִמים 
ָּכִלים ַּכֲאֶׁשר ָראּו ְּבֵעיֵניֶהם ֶׁשַאף 
ָמַנע  ֵכן ֹלא  ִּפי  ַעל  ָהֵעֶגל, ַאף  ִּפי ֶׁשָעשּו ֶאת  ַעל 
ֵהיִטיב  ַהֲחָטִאים  ְׁשָאר  ְוֵכן ַאַחר  ֵמֶהם.  ַרֲחָמיו 
ִלְכנֹס  ַעָּתה  מּוָכִנים  ֶׁשֵהם  ַעד  ְּבַחְסּדוֹ  ִעָּמֶהם 
ַמה  ֶׁשְּבָכל  ְלדוֹרוֹת  ֵיְדעּו  ֵּכן  ַעל  ִיְשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ 
ֶּׁשַּיֲעבֹר ֲעֵליֶהם ַעד ִּביַאת ָמִׁשיַח ִּבְכָלל. ּוִבְפָרט 
ְלעוָֹלם  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵאיְך  ִיְהֶיה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ָהַרֲחִמים,  ִמן  ַעְצָמן  ִיְתָיֲאׁשּו  ַאל 
ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה, ֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחָּדה ֻמַּנַחת 
ִמן  ַעְצמוֹ  ֶאת  ִיְמַנע  ַאל  ָאָדם  ֶׁשל  ַצָּוארוֹ  ַעל 
ֵּבין קֶֹדם  ָלָאָדם  ְצָעָקה  ָיָפה  ְוָאְמרּו,  ָהַרֲחִמים. 

ְּגַזר ִּדין ֵּבין ְלַאַחר ְּגַזר ִּדין. 

ְוִהְתַחֵּנן  ִהְתַּפֵּלל  ֵאיְך  ְּתִפּלוָֹתיו  ֶׁשִּסֵּפר  ְוֶזה 
ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך. ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה' 
ְוכּו' ָואַֹמר ְוכּו'. ַהּכֹל ְּכֵדי ְלהוֹרוֹת ְּבֵני ִיְשָרֵאל 
ָּתִמיד,  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ּוְצָעָקה  ִּבְתִפָּלה  ֶׁשִּיְתַחְּזקּו 
ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְלעוָֹלם.  ָּכִלים  ֵאיָנם  ַרֲחָמיו  ִּכי 
ִׁשיַרת ַהֲאִזינּו ֶׁשּכוֵֹלל ָּכל ַמה ֶּׁשָעַבר ַעל ִיְשָרֵאל 
ִּבְכָלִלּיּות  ֲעֵליֶהם  ַלֲעבֹר  ֶּׁשָעִתיד  ַמה  ְוָכל 
ָּכל  סוֹף  ֵאֶּלה  ָּכל  ְוַאֲחֵרי  ַהּסוֹף  ַעד  ּוִבְפָרִטּיּות 

סוֹף ֹלא ִיּטֹׁש ה' ֶאת ַעּמוֹ."5

תוכחה לעצמו

גם כל אחד בעצמו, אינו יכול להכיח את עצמו, 
כי-אם בהתקשרות לצדיקי הדור האמתיים. 
משום שיכול להיות שעל-ידי שיראה חטאיו 

הוא ישבר ויפול ביותר.

יוֵֹתר  ִלּפֹל  ִלְפָעִמים  ְיכוִֹלין  ּתוֵֹכָחה  ְיֵדי  "ַעל 
ָהֵריַח  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלעוֵֹרר ח"ו,  ְיכוִֹלין  ִּכי  ח"ו, 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֶׁשָעָשֹה,  ָרִעים  ַהַּמֲעִשֹים  ַרע ֶׁשל 
ְּבחּוׁש  רוִֹאין  ְוֵכן ָאנּו  ְּביוֵֹתר,  ַהְּנָׁשָמה  ֶנְחֶלֶׁשת 
ֶׁשִּלְפָעִמים ְּכֶׁשָאָדם מוִֹכיַח ֶאת ַעְצמוֹ ּוַמְתִחיל 
ְלַהְזִּכיר ֶאת ַעְצמוֹ ַמֲעִשֹים ָהָרִעים ֶׁשָעָשֹה ֲאַזי 
ָׁשִכיַח ַהְרֵּבה ֶׁשּנוֵֹפל עוֹד יוֵֹתר ְויוֵֹתר, ִּכי נוֵֹפל 
ְּבַדְעּתוֹ ְמאֹד ְוֵיׁש ֶׁשָּנְפלּו ְמאֹד ַעל ְיֵדי ֶזה, ְוָכל 
ָּכָראּוי  ֶׁשֵאיָנה  ַהּתוֵֹכָחה  ִמְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך  ֶזה 
ֶׁשְּמעוְֹרִרין  ְיֵדי  ַעל  ַהְּנָׁשָמה,  ּכַֹח  ֶׁשַּמְחֶלֶׁשת 
ֵּכן  ְוַעל  ָׁשם.  ַּכְמבָֹאר  ָהֲעוֹנוֹת,  ֶׁשל  ַרע  ָהֵריַח 
ֵאין ִמי ֶׁשּיּוַכל ְלהוִֹכיַח ֹלא ֶאת ַעְצמוֹ ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן 
ְלַצִּדיֵקי ַהּדוֹר  ַעְצמוֹ  ְּכֶׁשְּיַקֵּׁשר  ִּכי ִאם  ֲאֵחִרים 
ֶׁשְּיכוִֹלים  מֶֹׁשה,  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ָהֲאִמִּתִּיים, 
ְלהוִֹכיַח ְּבקוֹל ַהּתוֵֹכָחה ֶׁשל מֶֹׁשה, ֶׁשהּוא קוֹל 
ַהִּׁשיר, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה מוִֹסיִפין ְונוְֹתִנין ֵריַח טוֹב 

ְּבַהְּנָׁשמוֹת."

שיר של חסד

"ִעַּקר ַהּתוֵֹכָחה ְצִריָכה ִלְהיוֹת ִּבְבִחיַנת ַהִּׁשיר 
ֶׁשהּוא  ֶחֶסד,  ְּכַלֵּפי  ְלַהּטוֹת  ְּדַהְינּו  ֶחֶסד,  ֶׁשל 
ְּבִדְבֵרי  ַהֶּנֱאַמר  ְּבעוִֹדי  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבִחיַנת 
ָהִעְנָין,  ָּכל  ָׁשם  ַעֵּין  רפ"ב(,  )בסימן  ז"ל  ַרֵּבנּו 
ְזכּות  ֵאיֶזה  ְּבַעְצמוֹ  ִלְמצֹא  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 
הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַּבֲחֵברוֹ,  ְוֵכן  טוָֹבה  ּוְנֻקָּדה 
ִנְכַנס ֶּבֱאֶמת ְּבַכף ְזכּות ְוָיכוֹל ִלְזּכוֹת ִלְתׁשּוָבה.

ַעְצמוֹ  ֲאִפּלּו ֶאת  ֵּכן ָּכל ִמי ֶׁשרוֶֹצה ְלהוִֹכיַח  ַעל 
ָצִריְך ְלַדְקֵּדק ְמאֹד ֶׁשֹּלא ַיִּפיל ֶאת ַעְצמוֹ ח"ו, 

ַיֲחִליׁש ֶאת ַּדְעּתוֹ  ְיֵדי ּתוֵֹכחוֹת, ֶׁשֹּלא  יוֵֹתר ַעל 
ְוִנְׁשָמתוֹ, ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְזּכֹר ַרק ֶאת ַמֲעָשֹיו ָהָרִעים 
ַעד ֶׁשּיּוַכל ִלּפֹל ְלַגְמֵרי ח"ו, ַעל ֵּכן ָצִריְך ְלַדְקֵּדק 
ְלַהּטוֹת ְּכַלֵּפי ֶחֶסד ְלַחֵּפש ִלְמצֹא ְּבַעְצמוֹ ַעל ָּכל 
ִּתְהֶיה  ְוַהּתוֵֹכָחה  טוֹבוֹת  ְנֻקּדוֹת  ֵאיֶזה  ָּפִנים 
ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַחֵּזק  ֶחֶסד  ְּבֶדֶרְך 
ֶחֶסד  ֶאְצלוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ָהֲעצּוִמים  ְּבַרֲחָמיו  ְוִלְבטוַֹח 
ָּכֶזה ֶׁשַּגם ָּכל ַמֲעָשֹיו ָהָרִעים ְיכוִֹלין ְלִהְתַהֵּפְך 
ְמאֹד  ְמאֹד  ִלְפׁשַֹע  ִהְרָּבה  ִאם  ֲאִפּלּו  ְלָזֻכּיוֹת 
ָיִמים ְוָׁשִנים ַהְרֵּבה, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַחְסֵּדי ה' ִּכי 

ֹלא ָתְמנּו ְוֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעוָֹלם. 

אוָֹתנּו  ְלהוִֹכיַח  ָיכוֹל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַרק  ִּכי 
ִּבְבִחיַנת  אוָֹתנּו  מוִֹכיַח  הּוא  ִּכי  ְּבַרֲחִמים, 
ַהּתוֵֹכָחה ֶׁשל מֶֹׁשה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זוִֹכין ִלְתׁשּוָבה 
ְוֵכן  ִלְזֻכּיוֹת,  ִנְתַהְּפִכין  ֶׁשָהֲעוֹנוֹת  ַעד  ְׁשֵלָמה, 
ְויוְֹדִעים  ְּבִמּדוָֹתיו,  ַהִּמְתַדְּבִקים  ַהַּצִּדיִקים 
ַחְסֵּדי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵהם ְלַבד ְיכוִֹלים ְלהוִֹכיַח, 
ֶׁשַעל  ַהּתוֵֹכָחה,  ִּבְבִחיַנת  מוִֹכיִחים  ֵהם  ִּכי 
ְּבַהְּנָׁשמוֹת ֶׁשֲאִפּלּו  ֵריַח טוֹב  נוֵֹתן  ְיֵדי ֶזה הּוא 
ְמעוֵֹרר  ֵאינוֹ  ֶׁשָעשּו  ָהֲעֵברוֹת  ַעל  ְּכֶׁשּמוִֹכיָחן 
זוֶֹכה  הּוא  ַאְּדַרָּבא,  ָהֲעֵברוֹת,  ֶׁשל  ַרע  ָהֵריַח 
ִיְתַהְּפכּו  ָהֲעֵברוֹת  ֶׁשַּגם  ּתוַֹכְחּתוֹ  קוֹל  ְיֵדי  ַעל 

ְלָזֻכּיוֹת ְוִיְּתנּו ְויוִֹסיפּו ֵריַח טוֹב ְּבַהְּנָׁשמוֹת."
______________מקורות_____________
1. ַוִּיְקָרא י"ט.  2. ֵעְרִכין טז: 3. לקוטי עצות – תוכחה.

4. תוספות ומילואים – קיצור ליקו"מ.
5. ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות ערלה ד.

6. ליקוטי הלכות או"ח - הלכות ציצית ה.

המשך מעמ' קודם
תו' ח' ח"ב



                          מן המדרש
פרשת  פנחס

תורה ז' ח"ב

 shuvubonim.com :לתרומות והנצחות להחזקת העלון  פלא': 050-418-0673 .  ת.ד. 5136 ירושלים )לציין: "אור הגאולה"(  . ניתן לראות את העלון ב

שלא תאמר למדתי הלכות די לי. תלמוד לומר: "כי אם שמור תשמרון את
כל המצוה הזאת", 'כל המצוה' - לימוד מדרש הלכות ואגדות. )ספרי - עקב - י"ב(

ויפלל – היה מתפלל
"ויעמוד  שנאמר:  מתפלל  והיה  עמד  הנגף  את  פנחס  שראה  כיון 
בוא  לו  ואמר  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  קרא  מיד  ויפלל"  פינחס 
ואודיעך מי העמיד זרעו של אברהם. שנאמר: "פינחס בן אלעזר". 

)מדרש רבה - שמות ל"ג – ה'( לכך נאמר: "נבחר שם מעושר רב".

–––– ––––

ויפלל – עשה פלילות עם קונו
אמר לפניו רבונו של עולם על אלו יפלו כ"ד אלף מישראל? והיינו 
דכתיב: "ויעמוד פנחס ויפלל", אמר ר"א ויתפלל אין כתיב כאן, 
קונו, בקשו מלאכי השרת  עם  פלילות  ויפלל. מלמד שעשה  אלא 
לדחפו אמר להם הקדוש ברוך הוא הניחו לו קנאי בן קנאי הוא 

משיב חמה בן משיב חמה הוא.
)ילקוט שמעוני במדבר - כה - רמז תשעא( 

–––– ––––

ויפלל – כדיין גדול
פנחס  "ויעמוד  שנאמר  ישראל  את  ושפט  ושופט  גדול  כדיין  קם 
ויפלל" מה הלשון הזה ויפלל? כדיין גדול, כשם שאתה אומר "ונתן 
ישראל  כל  שיראו  כדי  ישראל  בחורי  את  מכה  והיה  בפלילים". 
ברוך  הקדוש  וראה  וייראו"  ישמעו  ישראל  "וכל  שנאמר  וייראו 

הוא מה שעשה פנחס ומיד נתמלא רחמים ועצר המגפה.
)פרקי דרבי אליעזר - פרק מ"ו(

–––– ––––

ויעמוד פנחס ויפלל – מכאן שצריך לעמוד בתפילה
יושב  יש אדם  וכי  ה',  לפני  וישב  דוד  ויבא המלך  הוא אומר  וכן 
ומתפלל? והלא אין אדם מתפלל אלא מעומד! שנאמר: "ויעמוד 
פינחס ויפלל", אלא שיישב דעתו עליו וכוון לבו בתפלתו, וכן הוא 

אומר: "תכין לבם תקשיב אזנך".
)ילקוט שמעוני תהלים - קח – תתסז(

ַעל-ְיֵדי ָהְרָמִזים ֶׁשָהַרב ָהֱאֶמת
ְמַרֵּמז ְלַתְלִמיָדיו ְּבָיָדיו.

ִּכי ְּכֶׁשָהַרב לוֵֹמד ִעם ַּתְלִמיָדיו ּוַמְכִניס ָּבֶהם ַּדַעת
ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ָלֶהם ְּבֵפרּוׁש 

ְועוֶֹׂשה ְסָיג ִלְדָבָריו ַּכַּנ''ל ּוְמַרֵּמז ָלֶהם ַהְּדָבִרים
ַעל- ְיֵדי ְרָמִזים

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָיַדִים 
ֶׁשְּמַרֵּמז ָלֶהם ְונוֶֹטה 

ָלֶהם ְּבָיָדיו.

ַעל-ְיֵדי
ֵאּלּו ָהְרָמִזים

ִנְמָׁשְך ַּפְרָנָסה" 

)קיצור ליקו"מ
תו' ז' תנינא ס"ק ט'(

"הרי הוא אומר בעובדיהו "ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, 
ועובדיהו היה ירא את ה' מאד". מאי אמר ליה? 

אמר ר' יצחק הכי אמר לו שמא אין מעשיך כמעשה החסידים. יעקב 
נתברך ביתו של לבן בשבילו שנאמר "נחשתי ויברכני ה' בגללך" ואומר 
"ויברך ה' אותך לרגלי". יוסף נתברך ביתו של פוטיפר בשבילו שנאמר 
"ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף". ולמה לא נתברך ביתי בשבילך? 

שמא אין מעשיך כמעשה חסידים הראשונים?
לכך נאמר: "ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית". יצתה בת קול 
ואמרה: "ועובדיהו היה ירא את ה' מאד וביתו של אחאב אינו מזומן 

לברכה". 
)תנא דבי אליהו רבה – כ"ד( 

הרי מבואר שאילו היה הבית מזומן לברכה, היתה הברכה באה בזכות 
עובדיהו.

דחולין:  קמא  פרק  במ"ש  אחד  מגדול  שמעתי  אשר  אומר  ואגב 
רב  אמר  בערב  ובשר  ולחם  בבקר  ובשר  לחם  לו  מביאים  "והעורבים 
יהודה אמר רב מבי טבחי דאחאב" ויש לומר מאין למד רב שהביאו 

מבי טבחי דאחאב? 
ושמעתי מגדול א' במ"ש פ' אד"מ "ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על 
ויברכני  נחשתי  ביעקב כתיב  יצחק הכי א"ל  - מאי א"ל א"ר  הבית" 
וביתיה  יוסף  בגלל  המצרי  בית  את  ה'  ויברך  כתיב  וביוסף  בגללך  ה' 
דההוא גברא לא קמבריך שמא לא ירא אלהים אתה יצאת ב"ק ואמרה 

ועובדיה היה ירא את ה' מאד וביתו של אחאב אינו מזומן לברכה. 
והנה מצינו דאליהו זכור לטוב כי אזל לצרפית אמר ליה: "כה אמר 
ה' כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר וכו'," והכא כתיב:" 
"והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר וכו'," ויש לחקור דכל הטורח 
ויספיק  הברכה  תשרה  ובשר  לחם  ראשונה  פעם  כשהביאו  למה  הזה 

לכל הימים אשר עמד שם כמו שהיה בבית הצרפית?!
זאת היתה לרב שאמר: 'מבי טבחי דאחאב', דבית אחאב אינו מזומן 

לברכה, ומוכרח שיביאו לו בבקר ובערב!
)כסא דוד - דרוש י"ג(

והנה יש להתבונן מפני מה לא היה ביתו של אחאב מזומן לברכה, אם 
הוא מחמת רשעתו מי לנו גדול ברשעות מלבן הארמי, וכן המצרי, ואף 
על פי כן נתברך ביתם, וחלילה לומר שהיה אחאב גדול מהם ברשעות? 
שמר  מאת  שומרון  ההר  את  "ויקן  כתיב  דהנה  באפשר,  לי  ונראה 
בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר 
אדוני ההר שומרון", דהנה יש להתבונן מפני מה הוא הצורך להשמיענו 
זאת שקנה ההר בככרים, וגם מה שקרא שם העיר על שם האדון שקנה 

ממנו? 
ונראה דהוצרך להשמיענו זה מפני מה ביתו של אחאב לא היה מזומן 
לברכה, להיות שקנה ההר בזול והתנה עמו המוכר שבעבור זה יקרא 
אינו  אחאב  של  'ביתו  שכתוב  וזה  אחאב,  שם  על  ולא  שמו  על  ההר 

מזומן לברכה'. זה מה שנראה לי.
)אגרא דפרקא – רי"ב( 

באופן שמלוה ברבית נכסיו מתמוטטים וביתו אינו ראוי לברכה כמו 
שכתב מהרימ"ט על פסוקי אשת עובדיה.

)כסא דוד - דרוש י"ג( 

"ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף". אפשר לרמוז 'בגל"ל' גימטריא 
'אדני' - היא השכינה שהיתה עמו ושרתה ברכה, וזה רמז: "כי בגל"ל 

הדבר הזה יברכך ה'."
)חומת אנך בראשית לט – ה(

לומדים ספר-המידות

ביתבית
כשהבית מזומן לברכה, אזי כשהצדיק בא 
לבית הזה גם הברכה באה.
)בית - ג'(




