
כ"ואיירתשע"טשישייום



 דיני מצוות תוכחה



נאמרבמסכתערכיןדףטזעמודב:

רבנן :תנו יז( יט, בלבבך")ויקרא אחיך את תשנא ולא"לא יסטרנו לא יכנו לא יכול
בלבבך ת"ל דברמגונהשחייב.שנאהשבלבהכתובמדבר,יקלקלנו לרואהבחבירו מנין

 יז( יט, )ויקרא שנאמר תוכיח"להוכיחו ויוכיחנו"הוכח שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו
פניו משתנים אפי' יכול מקום מכל תוכיח לומר )תלמוד שיוכיחנו ברבים ביאר רש"י: ?

אםישבדורהזה(להלבין פניו אני )תמיהני( חטאתניאא"רטרפון לאתשאעליו ת"ל
טולקו לו שיניךאמר טולקיסםמבין לו עיניךשמקבלתוכחהאםאמר ביאר )רהמבין

כלומר עון קטן שבידך זה יכול לומר לו טול אתה עון גדול שבידך הלכך אין רש"י: 

אמררביאלעזרבןעזריהתמיהניאםישבדורהזהשיודע(.יכולין להוכיח שכולן חוטאים
ואמררבייוחנןבןנורימעידאני(דרך כבוד שלא יהו פניו משתניןביאר רש"י: )להוכיח

)שמעוןע רבן לפני עליו קובל שהייתי שמיםוארץשהרבהפעמיםלקהעקיבאעלידי לי
ברבי(וכלשכןשהוספתיבואהבהלקייםמהשנאמר)משליט,ח(אלתוכחלץפןישנאך

ויאהבך לחכם שלא.הוכח וענוה תוכחהלשמה שמעון דר' בריה יהודה רבי מיניה בעא
יו שאינו רוצה להוכיחו ואותה ענוה שלא לשם שמים שעושה עצמו ענביאר רש"י: )לשמה

הוא אלא שלא ישנאנו עדיפא(, מינייהו כלומר האם יוכיח בכל מקרה או שיכול )?הי

דאמר?אמרליהולאמודיתדענוהלשמהעדיפא(,לעשות עצמו עניו שלא ראוי להוכיח?
ענוהגדולהמכולם עדיפא,מר יהודהאמררבלעולםיעסוקדאמר,שלאלשמהנמי רב

היכידמיתוכחה.אדםבתורהובמצותאע"פשלאלשמהשמתוךשלאלשמהבאלשמה
קמיהדשמואל?לשמהוענוהשלאלשמה יתבי האדרבהונאוחייאבררבהוו ישבו )כי

לא(.לפני שמואל ללמוד עליהדתו קביל לי דקאמצער מר חזי רב ליהחייאבר אמר
ליה רבי חייא התלונן לפני שמואל שרב הונא מכה ומצער אותו)מצער דנפיק(, בתר

כלומר רב הונא הסביר מה עשה לו )אמרליההכיוהכיקאעביד(לאחר שיצא רבי חייא)

למה לא ענית לו )אמרליהאמאילאאמרתליהבאנפיה(,רבי חייא ולכם הוא פעל כך

(.כלומר, לא רציתי שיתבייש)עלידאיאמרליהחסלידליכסוףזרעיהדרב(בפניו?

מהגמראלעילאנורואיםשלאכלאחדראוילהוכיחוכמוכןישדרךנכונהלהוכיח)שלאיבייש
אתחברו(ולעייםעדיףלנהוגבענווהשאנולאראוייםלהוכיחמאשרלהוכיח.



נאמרבמסכתשבתדףנהעמודא':

לה מר לוכחינהו סימון לר' זירא ר' גלותאא"ל ריש דבי ,ני מינאי מקבלי לא לא )א"ל

יקבלו ממני את התוכחה ( מר לוכחינהו מקבלי דלא אע"ג גם שלא יקבלו ממך )א"ל

צריך להוכיח הקב"הוחזרבה(, חנינאמעולםלאיצתהמדהטובהמפי דא"ראחאבר'
ויאמרה'אליועבורבתוךהעירבתוךירושלים"דכתיב)יחזקאלט,ד(,לרעהחוץמדברזה

וגו'"והתויתתיועלמצחותהאנשיםהנאנחיםוהנאנקיםעלכלהתועבותהנעשותבתוכה
א"להקב"הלגבריאללךורשוםעלמצחןשלצדיקיםתיושלדיושלאישלטובהםמלאכי

מרהמדתהדיןא.חבלהועלמצחםשלרשעיםתיושלדםכדישישלטובהןמלאכיחבלה
מאלו אלו הקב"הרבש"עמהנשתנו רשעים?לפני צדיקיםגמוריםוהללו אמרלההללו

וידועלפנישאם!אמרהלפניורבש"עהיהבידםלמחותולאמיחו.גמורים אמרלהגלוי
?)אמר(לפניורבש"עאםלפניךגלוילהםמיגלוי.מיחובהםלאיקבלומהם

אדםמסופקולאיודעאםיקבלוממנואתהתוכחהאושלאיקבלו,מהגמראאנורואיםשגםאם
הרישכלשאדםנמצאבמעמדשיכוליםלשמועממנוהריהואחייבלהוכיח.





נאמרבמסכתיבמותדףסבעמודב':

ואמררביאילעאמשוםר'אלעזרבר'שמעוןכשםשמצוהעלאדםלומרדברהנשמעכך
נונשמערביאבאאומרחובהשנאמר)משליט,ח(אלמצוהעלאדםשלאלומרדברשאי

תוכחלץפןישנאךהוכחלחכםויאהבך

דכתיב)ויקראיט(הוכחתוכיחלהוכיחמישמקבלהימנו:וביאררש"י:

מהגמראלעילאנורואיםלאבכלמקרהמוכיחיםאלאתלוימיהוהאדםהשומע,במקרהשאתה
יודעשלאישמעאיןצורךלהוכיחו.



הדףלעמודאנאמר:צבמסכתבי

מרקדין ואין מספקין ואין מטפחין אין תנן לאביי רבאבררבחנין והאידנאדקא,א"ל
מידי ולא להו אמרינן ולא הכי דעבדן )חזינן ליה(מדוע לא מוכיחים אותם?? אמר

ואתי ליהחפץ אינישאפומאדלחיאדלמאמגנדר ליתיב גלא )רבא( האדאמר ולטעמך
יי)ד'אמותברה"ר(והאהנינשידשקלןחצבייהוואזלןויתבןאפומאדמבואהולאלאתו

מידי ולא להו ולא מוכיחים אותם שלא יבואו לטלטל מרשות היחיד לרשות )אמרינן

הכאנמיהנחלהם,אלאהנחלהםלישראלמוטבשיהיושוגגיןואליהיומזידין(,הרבים
יה ואל שוגגין שיהיו מוטב מזידיןלישראל בדרבנן.יו מילי אבל(שלא מוכיחים)והני

ולאהיאלאשנאבדאורייתאולאשנא(,כלומר, בדאורייתא כן מוכיחים)בדאורייתאלא
דהאתוספתיוםהכפוריםדאורייתאהואואכליושתו,בדרבנןלאאמרינןלהוולאמידי

עדשחשכהולאאמרינןלהוולאמידי:

עדיף שלעיתים רואים אתאנו לעשות וימשיך התוכחה את יקבל לא המוכח שמא להוכיח לא
העבירהבמזידבעודשעדעכשיוהואעשהזאתבשוגג.



רבינובהלכותדעותכתבבכרוז:

"להוכיח"–מצווהו'

וכתברבינובספרהמצוותעשיןר"ה:



























וכתברבינובפרקו'הלכהו':

ו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים "ולא דיבר אבשלום לא ישטמנ--]ו[ כשיחטא איש לאיש
עם אמנון, למרע ועד טוב:  כי שנא אבשלום, את אמנון" )שמואל ב יג,כב(; אלא מצוה 
עליו להודיעו ולומר לו, למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני:  שנאמר "הוכח 

זר וביקש ממנו למחול לו, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא" )ויקרא יט,יז(.  ואם ח
צריך שימחול; ולא יהא המוחל אכזרי, שנאמר "ויתפלל אברהם, אל האלוהים" 

 )בראשית כ,יז(.

בהלכהזואנוראיםפןראשוןשלמצוותתוכחהשאדםמצווהלהוכיחאתחברושפגעבוכדישלא
תקןאתחברוולעזורישמורבלבוטינהוכעסכלפיו,וזהמדיןערבותהדדיתשאדםצריךלדאוגל

האדםמראה בכך כי להוכיח, ולא להמשיך עדיף הנפגע, האדם יאמר ולא דרכיו את לתקן לו
כשםשאדם ולכן דרכיו. את ולתקן בתשובה לשוב לאראוי הוא כי פחותממנו חברו שלדעתו

פימוכיחאתבניביתושיתקנואתדרכיהםכיאכפתלומהםבאופןדומהאדםצריךלהרגישכל
חברו,שאכפתלוממנוושהוארוצהלעזורלולתקןאתדרכיו.

מצוה להחזירו למוטב, --ח  ]ז[ הרואה את חברו שחטא, או שהוא הולך בדרך לא טובה
 ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים:  שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך"

צריך --בין בדברים שבינו לבינו, בין בדברים שבינו לבין המקום--ט  המוכיח את חברו
להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר לו בנחת ובלשון רכה, ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו, 

ולהביאו לחיי העולם הבא.  אם קיבל ממנו, מוטב; ואם לאו, יוכיח פעם שנייה ושלישית.  
הוכיח, עד שיכהו החוטא ויאמר לו איני שומע; וכל שאפשר בידו למחות וכן תמיד חייב ל

 ואינו ממחה, הוא נתפס בעוון אלו כולם שאפשר לו למחות בהן.

 מצוותהתוכחהצריכהלהיעשות אישי, הענייניםבאופן שיירגעו לאבשעתהמעשהאלאלאחר
טא.ובסברפניםיפותובכךהמוכיחיצליחלהחזירבתשובהאתחברושח

וכתבמאריבדףל"ד:



























מארימחדששאיןהכוונהעדשיכהאותוהאדםהמוכחאלאשינזוףבו.ולכןעםהמוכיחלמצוא
אתההזדמנויותהמתאימותלהוכיחאתחברוכדילנסותלהחזירובתשובה.

ים(,במקרהנוהרביואםברורלמוכיחשהאדםהחוטאלאישמע)כפישמצויבדורשלנו,בעוונות
זהנאמרכשםשישמצווהלומרדברהנשמעכךישמצווהשלאלומרדברשלאנשמע.

,

וכתברבינובהלכותשביתתעשורפרקא'

כך שבות של עינוי, בין ביום בין בלילה.  --ו  כשם ששבות מלאכה בו, בין ביום בין בלילה
וצריך להוסיף מחול על קודש בכניסתו וביציאתו, שנאמר "ועיניתם את נפשותיכם; 

כלומר התחל לצום ולהתענות, מערב תשעה --בתשעה לחודש, בערב" )ויקרא כג,לב(
ינויו, מעט מלילי אחד עשר סמוך לעשירי, שנאמר הסמוך לעשירי; וכן ביציאה שוהה בע
 .("מערב עד ערב, תשבתו שבתכם" )שם

-ז  נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה, והן אינן יודעות שמצוה להוסיף מחול על קודש
אין ממחין בידן, שלא יבואו לעשות בזדון:  שהרי אי אפשר שיהיה שוטר בבית כל אחד -

 שיהיו שוגגין, ואל יהיו מזידין.  וכן כל הדומה לזה. ואחד להזהיר נשיו; והנח להן

כלומרישמקריםבהםעדיףלאלהוכיחכימוטבשיהיושוגגיןולאיהיומזידין.




