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ּדֹוִנים ִאים ַהּנִ ַהּנֹוׂשְ

ֵמַהִני  ּתְ  / ּתֹוֵכָחה  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ִמי  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֵיׁש  ִאם  ֵמַהִני  ּתְ  / ַהּתֹוֵכָחה  ְלִחּיּוב  ְמקֹורֹות 

ִחּיּוב  ּבְ ֵאי  ַתּנָ ּדְ ָתא  ֻלּגְ ּפְ אּור ָהֵני ֵמיְמרֹות /  ּיֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח / ּבֵ ׁשֶ ה ִמי  ּדֹור ַהּזֶ ּבַ ֵיׁש  ִאם 

ַלת  ַהּצָ ִמְצַות  ּכְ ַהּתֹוֵכָחה  ִמְצַות   / ֲעֹונֹוָתיו  לֹו  ִנְמָחִלים  ה  ִלְגֻדּלָ ָהעֹוֶלה   / ַהּתֹוֵכָחה 

לֹא ְמָבְרִכים ַעל ִמְצַות  ַעם ּדְ ָבְתָרֵאי / ַהּטַ ֲהָלָכה ּכְ ָלל ּדַ ְנָפׁשֹות / ֵזרּוז ַלּמֹוִכיִחים / ַהּכְ

ֹוֵמר  אּור / ַהּשׁ יָחא ֵאין ּתֹוַכַחת – ּבֵ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ֵמִזיד / ּבְ ַהּתֹוֵכָחה / הֹוָכַחת חֹוֵטא ּבְ

ָמּה  ב ְלהֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה? / ּתֹוֵכָחה ִלׁשְ ְצֹות ַהּתֹוָרה ַהִאם ְמֻחּיָ ֵחֶלק ִמּמִ

ין ָאָדם  ִמְצֹות ּבֵ ֵפרּוׁשֹו ַעל ֶזה / ּתֹוֵכָחה ּבְ "י ּבְ ִדְבֵרי ַרׁשִ ְלּפּול ּבְ ָמּה / ּפִ ּלֹא ִלׁשְ ַוֲעָנָוה ׁשֶ

לֹוַמר  ּלֹא  ׁשֶ ִמְצָוה   / ַרב  ּכְ ֲהָלָכה  תֹוֵכָחה  ּבְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ  / ּתֹוֵכָחה?  ֵהיָכן  ַעד   / ַלֲחֵברֹו 

 / ְלהֹוִכיחֹו  ֵיׁש  ִאם  ּתֹוַכְחּתֹו  ל  ְיַקּבֵ לֹא  ֲחֵברֹו  ׁשֶ יֹוֵדַע   / אּורֹו  ּבֵ  – ָמע  ִנׁשְ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ

ּתֹוָרה  ּבַ ָך  ִעּמְ ׁשֶ  – ֲעִמיֶתָך"  "ֶאת   / ּוְבֶהָעָרה   – ַלחֹוֵטא?  ְלַהּכֹות  ַלּמֹוִכיַח  ר  ֻמּתָ ַהִאם 

ָנֲאָך / הֹוָכַחת מּוָמר ְלַהְכִעיס ְועֹוֵבד ֲעבֹוָדה  ֹוַנֲאָך אֹו ִיׂשְ ּשׂ ע ׁשֶ אּור / הֹוָכַחת ָרׁשָ – ּבֵ

ֵקן" /  ּזָ ּבַ ַער  ַהּנַ תּוב "ִיְרֲהבּו  ַהּכָ רּוׁש  ּפֵ ת / הֹוָכַחת מּוָמר ְלֵתָאבֹון /  ּבָ ׁשַ ל  ּוְמַחּלֵ ָזָרה 

ּתֹות  ּכִ לֹשׁ  ׁשָ ּבּו /  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְלִתינֹוקֹות  ַהּתֹוֵכָחה  ִחּיּוב  ֲחַז"ל /  ִדְבֵרי  ּבְ ְלִעיִגים  ַהּמַ הֹוָכַחת 

אּור / מּוָטב ִיְהיּו ׁשֹוְגִגין ְוַאל  יָתה – ּבֵ א ָסמּוְך ַלּמִ ֵאין ְלהֹוִכיָחן / ֵאין מֹוִכיִחין ֶאּלָ ׁשֶ

 / ְלֵביתֹו  ָהָאב  ּתֹוַכַחת   / ּתֹוָרה  ּבַ ַהְמֹפָרׁש  ִאּסּור  ְקָרא  ּנִ ַמה   / אּורֹו  ּבֵ  – ְמִזיִדין  ִיְהיּו 

ֵדנּו  ּיָ ׁשֶ ה / ּכְ ֶ ִביא ֶאת ְמַנּשׁ ְעָיה ַהּנָ ּלֹא הֹוִכיַח ְיׁשַ ַעם ׁשֶ ה ָהֵעֶגל / ַהּטַ ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוַמֲעׂשֵ

ִאּסּור ָלאו לֹא אֹוְמִרים מּוָטב  ִלים / ּבְ ּלֹא ְמַקּבְ יָפה ֵיׁש ְלהֹוִכיַח ְלעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה ַאף ׁשֶ ּקִ ּתַ

ְוָנא /  ָכל ּגַ ׁש ְיִריַדת ַהּדֹורֹות לֹא אֹוְמִרים מּוָטב ִיְהיּו ׁשֹוְגִגין ּבְ ּיֵ ּיֹום ׁשֶ ִיְהיּו ׁשֹוְגִגין / ּכַ

יַצד  אּור / ּכֵ הֹוִכיַח ִאם לֹא יֹוֵדַע ֵאיְך ְלהֹוִכיַח - ּבֵ טּור ִמּלְ ּפָ אלֹוִז'ין ׁשֶ ְבֵרי ַהגר"ח ִמּוָ ּדִ

ּה ּתֹוֶעֶלת / ַמִהי  ַעם ַאַחת ֵאין ּבָ ּבּום? / ּתֹוֵכָחה ּפַ ּיֹום ִמּיִ ְלהֹוִכיַח? / ִאם מּוָמר ּפֹוֵטר ּכַ

ים  דֹוֵרנּו? / הֹוִרים ִחּלֹוִנּיִ ּבְ ִעים ׁשֶ ית / ַהִאם ֵיׁש ֶלֱאֹהב ֶאת ָהְרׁשָ ם ָהֲאִמּתִ ְנַאת ִחּנָ ַהּשִׂ

ְלתֹוְמֵכי  ּדּוי  ִמּנִ ַנע  ְלִהּמָ  / ָממֹונֹו  אֹו  ּגּופֹו  ַנת  ַסּכָ ׁש  ֲחׁשַ ּבַ ּתֹוֵכָחה   / ָדם?  ְלַכּבְ ֵיׁש  ִאם 

ים ָאר ֲאָנׁשִ ְ ַהּתֹוָרה / ִחּיּוב ַהּתֹוֵכָחה ְלַרב יֹוֵתר ִמּשׁ

ְׁשֵאָלה
ּיֹום ֵאין ִחּיּוב הֹוָכָחה ִאיׁש  ּכַ מּוָעה, ׁשֶ ְ אֹוְמִרים ִלי, ַאְך לֹא טֹוָבה ַהּשׁ 'י ּבְ ַמְעּתִ ׁשָ

ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ִדְבֵרי  ּבְ ַהּמּוָבִאים  ְמקֹומֹות  ה  ּמָ ִמּכַ ְוַרֲאיֹוֵתיֶהם  ְוַטֲעָמם  ְלֵרֵעהּו, 

ר  יַצד ֶאְפׁשָ ָעה ֲחָדא, ּכֵ ׁשָ ּתֹוֵמם ּכְ ָלה ִמְצַות ְוחֹוַבת ּתֹוֵכָחה. ָוֶאׁשְ ּטְ ִהְתּבַ ְבָיכֹול ׁשֶ ּכִ

חֹוַבת ַההֹוָכָחה ַּבְּזַמן ַהֶּזה
ְּבִעְנָין
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ְזַמן, ֲהלֹא לֹא  ָמקֹום אֹו ּבִ לּוָיה ּבְ ּלֹא ּתְ ָלה ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ּטְ ִהְתּבַ לֹום ׁשֶ לֹוַמר ָחס ְוׁשָ

ְמֹפָרׁש  ִצּוּוי  ָמֲחקּו  ְוָכאן  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִמּתֹוָרֵתנּו  ַאַחת  אֹות  ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם  ל  ּטֵ ִיְתּבַ

ְוֶאְתְנַיּה,  א  ּדָ א  ּתָ ַרׁשְ ּפָ ֶאֱעֹבר  י  ְוָאַמְרּתִ ַאֲחרֹוִנים.  ְלדֹורֹות  ַמְתִאים  ּלֹא  ׁשֶ ָאְמָרם  ּבְ

ּתֹוֵכָחה,  חֹוַבת  ְטָלה  ּבָ ׁשֶ ְבָיכֹול  ּכִ ְבֵריֶהם  ִמּדִ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ קֹורֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ֶאת  ְוָאִביא 

ַרְך ְוִלְכבֹוד לֹוְמֵדי  ם ּוִביׁשּוָעתֹו, ִלְכבֹוד ה' ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּוְנָבֲאֵרם ַאַחת ְלַאַחת, ּבְ

ֶעְזַרת  י ּבְ ם, ְוֶזה ַהִחּלִ ְמֵרם ִויַחּיֵ ָעם, ה' ִיׁשְ ה ְוִצּבּור ַהּמֹוִכיִחים ּבָ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ

צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.

ְּתׁשּוָבה

תּוב "הֹוֵכַח  ר ַהּכָ ּבֵ ְתנּו ַהּתֹוָרה ְלהֹוִכיַח ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, ּוִמְקָרא ָמֵלא ּדִ ָבר ִצּוַ א( ּכְ

ְרׁשּו  ּדָ ע"א(  לא  )דף  ְמִציָעא  ָבָבא  ּבְ ָמָרא  ּוַבּגְ יז(,  יט,  )ויקרא  ֲעִמיֶתָך"  ֶאת  ּתֹוִכיַח 

ֲעָרִכין )דף טז ע"ב(, ּוְבִמְדַרׁש  ן עֹוד ּבַ ָעִמים. ְוַעּיֵ "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" – ֲאִפּלּו ֵמָאה ּפְ

דֹוׁש )פרשת קדושים דף פה ע"ב( ְמֹבָאר,  ְנחּוָמא )פרשת משפטים סימן ז(, ּוַבּזַֹהר ַהּקָ ּתַ

ְוגֹו'"  ֲעִמיֶתָך  ֶאת  ּתֹוִכיַח  "הֹוֵכַח  יז(  יט,  )ויקרא  ְלָבֶבָך"  ּבִ ָאִחיָך  ֶאת  ָנא  ִתׂשְ "לֹא 

ִגין  ּבְ ֵלּה,  ָרִחים  ּדְ יא  ַסּגִ ְרִחימּו  ֵלּה  ְלִמְחֵזי  ָחֵטי  ּדְ ְלַההּוא  ְלאֹוָכָחא  א  ּדָ ּקּוָדא  ּפִ

ר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח"  י ֶאת ֲאׁשֶ ִתיב "ּכִ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ ֻקְדׁשָ ָהא ּבְ ָלא ִיְתֲעַנׁש ִאיהּו, ּדְ ּדְ

ָרִחים ֵלּה ָהִכי יֹוִליף  ִריְך הּוא ָעִביד ְואֹוַכח ְלַמאן ּדְ א ּבְ ֻקְדׁשָ )משלי ג, יב(, ּוְכָמה ּדְ

ל  אן. ּוִמְצַות ַהּתֹוֵכָחה ָמנּוָה ּכָ ר ָנׁש ֵמַההּוא ָאְרָחא ְויֹוַכח ְלַחְבֵרּה ְוכּו'. ַעד ּכָ ּבַ

מֹוַע אֹו ָעֵרל  ְ ְבָדה ָאְזָנם ִמּשׁ ים ּכָ ים ַרּבִ ְצֹות ְוַהּפֹוְסִקים. ַאְך ְלַצֲעֵרנּו ֲאָנׁשִ מֹוֵני ַהּמִ

ְהֶיה  ּתִ לֹא  ַהּתֹוָרה  ּזֹאת  ׁשֶ ט(,  )עיקר  ִרים  ִעּקָ י"ג  ּבְ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ַהֲאִמין  ִמּלְ ם  ִלּבָ

ָמְחֶלֶפת ְוגֹו'. 

ַנְמֶרה  ּלֹא  ׁשֶ ים  ְמֻצּוִ ֲאַנְחנּו  רה(,  עשה  )מצות  ְצֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ "ם  ָהַרְמּבָ ְלׁשֹון  ְוֶזה 

ִבים ָאנּו ְלהֹוִכיחֹו  ל ְלַהְמרֹות, ַחּיָ ּדֵ ּתַ ְמֶרה. ְוִאם ִהׁשְ ּיַ ֵתנּו ׁשֶ ְולֹא ַנֲעֹזב זּוָלֵתנּו ֵמֻאּמָ

ה  ין. ְוהּוא ָאְמרֹו ִיְתַעּלֶ ב ָעָליו ּדִ ּלֹא ָיָצא ָעָליו ֵעדּות ְיַחּיֵ י ׁשֶ יבֹו, ְוַאף ַעל ּפִ ְוַלֲהׁשִ

ֱחָטא  ּיֶ ׁשֶ ים ְקָצֵתנּו ִלְקָצֵתנּו ּכְ ֲאׁשִ ּנַ ה ׁשֶ ּוּוי ַהּזֶ ּצִ "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך". ְוִנְכָנס ּבַ

ַמֲאָמר  ּבְ ינּו ְלהֹוִכיחֹו  ִנְצַטּוִ ב לֹו ָעֹון ֲאָבל  ְוַנְחֹשׁ ִנּטֹר לֹו  ּנּו ְלִאיׁש, ְולֹא  ִאיׁש ִמּמֶ

דעות  )בהלכות  "ם  ָהַרְמּבָ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד  ֶפׁש.  ּנֶ ּבַ ָבר  ּדָ ֵאר  ָ ִיׁשּ ּלֹא  ׁשֶ ַעד 

ֶדֶרְך לֹא טֹוָבה ִמְצָוה ְלַהֲחִזירֹו  ָהַלְך ּבְ ָחָטא אֹו ׁשֶ פרק ו הלכה ז(, ָהרֹוֶאה ֲחֵברֹו ׁשֶ

"הֹוֵכַח  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָהָרִעים,  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ַעְצמֹו  ַעל  חֹוֵטא  הּוא  ׁשֶ ּוְלהֹוִדיעֹו  ַלּמּוָטב 

ְויֹאַמר  הּו ַהחֹוֵטא  ּכֵ ּיַ ׁשֶ ַעד  ְלהֹוִכיחֹו  ָאָדם  ב  ַחּיָ ִמיד  ּתָ ְוֵכן  ֲעִמיֶתָך".  ּתֹוִכיַח ֶאת 
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ֵאּלּו  ֲעֹון  ּבַ ׂש  ִנְתּפָ ְוֵאינֹו מֹוֶחה הּוא  ִלְמחֹות  ָידֹו  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ְוֹכל  ׁשֹוֵמַע,  ֵאיִני  לֹו 

"ם  ָרִקים ָלַרְמּבָ מֹוָנה ּפְ ׁשְ ן ּבִ אן ְלׁשֹונֹו. ְוַעּיֵ ֶהם. ַעד ּכָ ר לֹו ִלְמחֹות ּבָ ֶאְפׁשָ יָון ׁשֶ ּכֵ

ִאם לֹא ֵכן לֹא  נּות, ׁשֶ ׁשָ ּיְ ת ַהּבַ ִמּדַ ֵבק ְלַגְמֵרי ּבְ ַאל ָלָאָדם ְלִהּדָ ַתב ׁשֶ ּכָ )פרק ד( שׁשֶ

ן  ַמ"ק )מצוה קיב(. ְוַעּיֵ ַמ"ג )עשין סימן יא(, ְוַהּסְ יֹוִכיַח ֶאת ַהחֹוְטִאים. ְוֵכן ָמָנה ַהּסְ

ְלָחן ָערּוְך ָהַרב )שם סעיף ו(.  ּה )או"ח סימן תרח סעיף ב(, ּוְבׁשֻ ַהּגָ ְלָחן ָערּוְך ּבַ ֻ ּשׁ עֹוד ּבַ

ֹכֶלת ְלהֹוִכיַח ְולֹא מֹוִכיַח  ָידֹו ַהּיְ ׁש ּבְ ּיֵ ָכל ִמי ׁשֶ ת )דף נד ע"ב( ּדְ ּבָ ׁשַ ָמָרא ּבְ ּגְ ְוָאְמרּו ּבַ

ּה )יו"ד סימן קנז סעיף א(. ַהּגָ ַסק ָהַרָמ"א ּבַ אֹותֹו ָעֹון. ְוֵכן ּפָ ס ּבְ ִנְתּפָ

ּדֹור  ֵמַהִני ִאם ֵיׁש ּבַ י ַטְרפֹון: ּתְ ְנָיא, ָאַמר ַרּבִ ֲעָרִכין )דף טז ע"ב( ּתַ ה ִאיָתא ּבַ ב( ְוִהּנֵ

ין  יָך, ָאַמר לֹו ֹטל קֹוָרה ִמּבֵ ּנֶ ין ׁשִ ל ּתֹוֵכָחה, ִאם ָאַמר לֹו ֹטל ֵקיָסם ִמּבֵ ַקּבֵ ּמְ ה ׁשֶ ַהּזֶ

ּיֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח.  ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ּבַ ֵמַהִני ִאם ֵיׁש  ּתְ ן ֲעַזְרָיה:  ּבֶ י ֶאְלָעָזר  ֵעיֶניָך. ָאַמר ַרּבִ

ָלָקה  ָעִמים  ּפְ ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ָעַלי  ֲאִני  ֵמִעיד  נּוִרי:  ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ְוָאַמר 

י ּבֹו  הֹוַסְפּתִ ן ׁשֶ ּכֵ ְמִליֵאל ְוָכל ׁשֶ ּגַ ן  ָהִייִתי קֹוֵבל ָעָליו ִלְפֵני ַרּבָ ֲעִקיָבא ַעל ָיִדי, ׁשֶ

" )משלי  ָנֶאּךָ הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבּךָ ן ִיׂשְ ֱאַמר: "ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ּפֶ ּנֶ ֶ ם ַמה ּשׁ ַאֲהָבה, ְלַקּיֵ

ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵאין  ׁשֶ ַמּה  ּתָ ַטְרפֹון  י  ַרּבִ ׁשֶ ִיְרֶאה,  ְתּבֹוֵנן  ְוַהּמִ אן.  ּכָ ַעד  ט, ח(. 

ַעם ְלהֹוִכיַח  יָלא ַמה ּטַ ֲעֵלי ֲעֵבָרה, ּוִמּמֵ ם ַהּמֹוִכיִחים ֵהם ּבַ ּגַ ּדֹור, ְלִפי ׁשֶ ּתֹוֵכָחה ּבַ

הּו  ִמיׁשֶ ֵיׁש  ִאם  ֵמַהִני  ּתְ הֹוִסיף  ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרּבִ ַהּתֹוֵכָחה,  לּו  ְיַקּבְ ּלֹא  ׁשֶ ּכְ

ל ָמקֹום לֹא יֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח. ְוַעל  יק ִמּכָ הּוא ַצּדִ ַמע ֲאִפּלּו ׁשֶ ַמׁשְ ּיֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח, ּדְ ׁשֶ

ְמִליֵאל  ּגַ ן  י ֲעִקיָבא ִלְפֵני ַרּבָ הֹוִכיַח ֶאת ַרּבִ ן נּוִרי, ׁשֶ ּבֶ י יֹוָחָנן  ְרַוְיהּו ָקָאַמר ַרּבִ ּתַ

ן  ּכֵ ן ֲעַזְרָיה, ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ַטְרפֹון ְוַעל ַרּבִ ִליג ַעל ַרּבִ י יֹוָחָנן ּפָ ַרּבִ ַמע ּדְ ְוכּו', ּוַמׁשְ

ֵיׁש  י ֲעִקיָבא. ְועֹוד ּדְ ֲהֵרי הֹוִכיַח ֶאת ַרּבִ ל ּתֹוֵכָחה, ׁשֶ ַקּבֵ ּמְ ׁש ִמי ׁשֶ ּיֵ ֶהְרָאה ָלֶהם ׁשֶ

ֶזה ֲעָנָוה  י ֲעִקיָבא, ְוֵאין ִלְנֹהג ּבָ ן הּוא הֹוִכיַח ֶאת ַרּבִ ּכֵ ָראּוי ְלהֹוִכיַח, ׁשֶ ם ִמי ׁשֶ ּגַ

לֹא ְראּוָיה. 

)ריב"נ(  ְבֵרי  ּדִ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ַדַעת  ּדְ יק,  ַנּפִ ֶזה,  ּבָ ָתא  ֻלּגְ ּפְ י  ּוֵ ְנׁשַ ִאם  ה  ּוֵמַעּתָ

 – ֲעִקיָבא  י  ְוַרּבִ נּוִרי  ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ְוַרּבִ ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ )ר"ע,(  ַעל  נּוִרי  ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ

ֵאין  ן ֲעַזְרָיה ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ַטְרפֹון ְוַרּבִ ם ַרּבִ ֵיׁש ְלהֹוִכיַח, ּוְכֶנְגּדָ הּו ְסִביָרא ְלהּו ּדְ ּלְ ּכֻ

)שער ח שער  ָבבֹות  ַהּלְ ֵסֶפר חֹובֹות  ּבְ ן  ]ְוַעּיֵ ָהרֹב  ּכְ ֲהָלָכה  ּדַ ָיֵדנּו  ּבְ ּוְכָלל  ְלהֹוִכיַח. 

ם  ּלֹא ַיְצִליַח ְלַקּיֵ ֵלט ׁשֶ ּלֹא ִיּמָ ַמֲעַלת ִהְתּבֹוְדדּות ׁשֶ ַתב ּבְ ּכָ חשבון הנפש פרק ג( שׁשֶ

ּוּוי  ְטָלה ֵמָעֶליָך חֹוַבת ַהּצִ ְתּבֹוֵדד, ּבָ ר ּתִ ים, ְוַכֲאׁשֶ הּוא ִעם ֲאָנׁשִ ׁשֶ ִמְצַות ּתֹוֵכָחה ּכְ

ִלים  ּוְלַהׁשְ ִמְצָותֹו  ם  ְלַקּיֵ ה  ָקׁשֶ ָבר  ּדָ ְוהּוא  ָסֵפק,  ִלי  ּבְ ָהָרע  ִמן  ְוָהַאְזָהָרה  ּטֹוב  ּבַ

ּתֹוֵכָחה,  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֵיׁש  ִאם  ָהֲעבֹוָדה,  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ חֹוָבתֹו, 
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ְוֵיׁש  אן.  ּכָ ַעד  ְלהֹוִכיַח.  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֵיׁש  ִאם  ָהֲעבֹוָדה,  ְקָצָתם:  ְוָאְמרּו 

ל ּתֹוֵכָחה לֹא ָזַכר  ַקּבֵ ּמְ ה ִמי ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ִאם ֵיׁש ּבַ יְמָרא ָהִראׁשֹוָנה ּדְ ַעל ַהּמֵ ק ּדְ ְלַדְקּדֵ

ל ּתֹוֵכָחה, ָנַקט ָאְמרּו  ַקּבֵ ּמְ ִאם ֵיׁש ִמי ׁשֶ יְמָרא ּדְ ְוָאַמר ָאְמרּו ְקָצָתם, ְוִאּלּו ַעל ַהּמֵ

יב[. ְקָצָתם. ְוֵיׁש ְלָהׁשִ

ן ֲעַזְרָיה ְלׁשֹון  י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ַטְרפֹון ְוַגם ַרּבִ ם ַרּבִ ְקטּו ּגַ ּנָ ֶ ַמה ּשׁ יטּות ּבְ ְפׁשִ ְוִנְרֶאה ּבִ

ְוֵכן  י ָהִעְנָין.  ְמהּו ַעל ֹקשִׁ ּתָ א ַרק  ן ִלְפַסק ֲהָלָכה, ֶאּלָ ּכֵ ּלֹא ָאְמרּו  ֵמַהִני ְוכּו', ׁשֶ ּתְ

ל  ֵהִביא ּכָ ָבָבא ְמִציָעא )דף יז ע"א מדפי הרי"ף( ַאַחר ׁשֶ ַסק ָהִרי"ף ּבְ ּפָ ֶ ה ּשׁ ִנְרֶאה ִמּמַ

ַהאי ֵמיְמָרא  ִחּיּוב ַהּתֹוֵכָחה ּכְ "ס ּבְ ַ ה ֵמיְמרֹות ֵמַהּשׁ ּמָ "ל, ֵהִביא ּכַ ְגָיא ַהּנַ ְבֵרי ַהּסֻ ּדִ

ֵני ָמאֵתּה ָלאו  ָרֲחֵמי ֵלּה ּבְ ָנן ּדְ ַרּבָ י: ַהאי צּוְרָבא ּדְ ּיֵ ְכֻתּבֹות )דף קה ע"ב( ָאַמר ַאּבַ ּבִ

ַבֲעָרִכין  ָתא ּדְ ֻלּגְ א. ְוַהאי ּפְ ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ָלא מֹוַכח ְלהּו ּבְ ּום ּדְ א ִמּשׁ י, ֶאּלָ ְמַעּלֵ ּום ּדִ ִמּשׁ

מּוֵאל ָאַמר ַעד ְקָלָלה ְוכּו'.  ָאה, ּוׁשְ )דף טז ע"ב(, ַעד ֵהיָכן ּתֹוֵכָחה? ַרב ָאַמר ַעד ַהּכָ

ם ָזַכר  ָ ּשׁ ֵאין ְלהֹוִכיַח ]ַוֲהַגם ׁשֶ ָסְבֵרי ּדְ ָהֵני ִרְבָוָתא ּדְ ַסק ִהְלְכָתא ּכְ לֹא ּפָ ַמע, ּדְ ּוַמׁשְ

ְצָוה ַעל ָאָדם לֹוַמר  ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ָאְמרּו, ּכְ יָבמֹות )דף סה ע"ב( ׁשֶ ְגָמָרא ּבִ יָנא ּדִ עֹוד ַהאי ּדִ

א אֹוֵמר  ָמע. ר' ַאּבָ ֵאינֹו ִנׁשְ ָבר ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר ּדָ ְך ִמְצָוה ַעל ָאָדם ׁשֶ ָמע, ּכָ ׁשְ ָבר ַהּנִ ּדָ

ֵאר ִעְנָין  ָבר ִיְתּבָ אן. ּכְ " )משלי ט, ח(. ַעד ּכָ ָנֶאּךָ ן ִיׂשְ ֱאַמר "ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ּפֶ ּנֶ חֹוָבה, ׁשֶ

ּלֹא סֹוֵתר ֶאת ִחּיּוב ּוִמְצַות  יָנא, ְוׁשֶ ן )אות יב( ַעל ִמי ֶנֱאַמר ַהאי ּדִ ְמקֹומֹו ְלַקּמָ ֶזה ּבִ

"ל )סימן ה אות  ַמן ַזּצַ ִוד ֶפְלּדְ י ּדָ אֹון ַרּבִ ִוד ְלַהּגָ ׁשּו"ת ֵלב ּדָ ן עֹוד ּבְ ַהּתֹוֵכָחה[, ְוַעּיֵ

ַתב  ּכָ ֶ "ל, ַמה ּשׁ ִווין ַזּצַ ֲאַב"ד אב"ד ּדְ אֹון ר' יֹוֵסף ּבַ ְתׁשּוַבת ָהַרב ַהּגָ ח, ובאות יב( ּבִ

ִדְבֵרי ָהִרי"ף. ְואכמ"ל. ְלָבֵאר ּבְ

ר  ם ָמה ָזַכר ׂשַ א חֹוַבת ּתֹוֵכָחה, ְלׁשֵ ִאּכָ ְסִקיַנן ִהְלְכָתא ּדְ ִאם ּפָ ן, ּדְ ג( ְוָאְמָנם ֵיׁש ְלַעּיֵ

ֵאין  ְבֵריֶהם ׁשֶ ַמע ִמּדִ ַמׁשְ ן ֲעַזְרָיה ּדְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ַטְרפֹון ְוַרּבִ נּו ָהִרי"ף ְלִדְבֵרי ַרּבִ ַרּבֵ

חֹוְלִקים  ֵאיָנם  ּדְ ֵלּה  ְסִביָרא  ּדִ לֹוַמר  ְרָחְך  ּכָ ְוַעל  ָהַאֲחרֹוִנים?  ּדֹורֹות  ּבַ ְלהֹוִכיַח 

א ְלהֹוִכיַח  ּבָ ׁשֶ ְוֵזרּוז ָלָאָדם  ַאְזָהָרה  ּכְ ְבֵריֶהם ֵהם  ּדִ א  חֹוַבת הֹוָכָחה, ֶאּלָ ּדְ יָנא  ַאּדִ

ֵאּלּו  ׁש ּכָ ּיֵ ַדע ְלִמי ְלהֹוִכיַח, ׁשֶ ּיֵ א ְלהֹוִכיַח, ְוֵכן ׁשֶ ּבָ אֹותֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ֵלם ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ׁשֶ

ה,  ּוֵמַעּתָ והלאה(.  טו  )אות  ן  ְלַקּמָ ִויֹבַאר  ְטֵפי,  ְקרּו  ּפָ א  ַרּבָ ְוַאּדְ ְלהֹוִכיָחם,  ֵאין  ׁשֶ

הּוא  ב  ֻחּיָ ּמְ ׁשֶ אי  ַוּדַ ְלתֹוְכחֹוָתיו  ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ִמי  ְוֵיׁש  ְלהֹוִכיַח,  ָהָראּוי  ָאָדם  ֵיׁש  ִאם 

ְדמֹוִנים )בערכין שם( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ִאם  ת ַהּקַ ּטַ ׁשִ ֵאי ּבְ ּמָ ְלהֹוִכיַח. ְוֵכן ְמָבֵאר ַחד ִמּקַ

ִאם אֹוֵמר ְלָך ֹטל ֵקיָסם  ּלֹא ְיֵהא ּבֹו ׁשּום ּדִֹפי, ׁשֶ כֹול ְלהֹוִכיַח: ׁשֶ ּיָ ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ֵיׁש ּבַ

ּדֹור  ּבַ ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  ֵעיֶניָך,  ין  ִמּבֵ ְולֹוַמר לֹו ֹטל קֹוָרה  יב לֹו  ְלָהׁשִ ָיכֹול  יָך  ּנֶ ׁשִ ין  ִמּבֵ

א ָעָליו  ָ ּלֹא ִיׂשּ ָראּוי: ׁשֶ ּיֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח ּכָ ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ לֹא ּדִֹפי. ִאם ֵיׁש ּבַ ה ָאָדם ּבְ ַהּזֶ
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ִדְכִתיב "הֹוַכח ְלָחָכם  ל ּתֹוֵכָחה: ּכְ ַקּבֵ ּמְ ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ִנים. ִאם ֵיׁש ּבַ ֵחְטא ַעל ִלּבּון ּפָ

ה ִמי  ּדֹור ַהּזֶ ר' ֲעִקיָבא אֹוֵמר ִאם ֵיׁש ּבַ ֶ י יֹוָחָנן ַמה ּשׁ " )משלי ט, ח(. ָאַמר ַרּבִ ְוֶיֱאָהֶבּךָ

ָעִמים ָלָקה ֲעִקיָבא  ה ּפְ ּמָ ֲהֵרי ּכַ ל ּתֹוֵכָחה, ׁשֶ ּבֵ ּקִ ל ּתֹוֵכָחה, ֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ׁשֶ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

ֱאַמר "הֹוַכח ְלָחָכם  ּנֶ ֶ ם ַמה ּשׁ י לֹו ַאֲהָבה, ְלַקּיֵ הֹוַסְפּתִ ן ׁשֶ ּכֵ ן יֹוֵסף ַעל ָיִדי ְוָכל ׁשֶ ּבֶ

א חֹוַבת ֵזרּוז ּוְזִהירּות  ַסק ֲהָלָכה, ֶאּלָ ֶזה ּפְ ֵאין ּבָ ן, ׁשֶ אן. ָהא ַקּמָ ". ַעד ּכָ ְוֶיֱאָהֶבּךָ

א ְלהֹוִכיַח. ְוַגם  ּבָ ׁשֶ ׁש ּכְ רֹות, ְולֹא ְיַבּיֵ ַהְנָהגֹוָתיו ַהְיׁשָ ֵלם ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ַעל ַהּמֹוִכיַח ׁשֶ

ׁש ְלהֹוִכיחֹו,  ּיֵ אי ׁשֶ קֹול ַהּתֹוֵכָחה - ַוּדַ ַמע ּבְ ׁשְ ּיִ ׁש ָלנּו ַצד ׁשֶ ּיֵ י ַהחֹוֵטא, ּכֹל ׁשֶ ַלּפֵ ּכְ

ְלִגְרָסתֹו ְוִגְרַסת עֹוד ִראׁשֹוִנים  י ֲעִקיָבא ּגּוֵפּה, ּדִ ָאְמרּו ַעל ַרּבִ ֶ ה ּשׁ ְוֵכן מּוָכח ִמּמַ

י ֲעִקיָבא ּגּוֵפּה ָהָיה  ַרּבִ ָמָרא ּדְ ּגְ ל ּתֹוֵכָחה, ּוְמֹפָרׁש ּבַ ַקּבֵ ּיְ ֵאין ִמי ׁשֶ ָאַמר ּדְ הּוא ֶזה ׁשֶ

ּתֹוֵכָחה:  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ַרׁש,  ּפֵ ׁשֶ )שם(  ְרׁשֹום  ּגֵ נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ִמּדִ ִנְרֶאה  ְוֵכן  ּתֹוֵכָחה.  ל  ְמַקּבֵ

ֵני  ּנּו ִטְבֵעי ּבְ ּתַ ִהׁשְ אן. ְוַהְינּו ׁשֶ ד ׂשֹוְנאֹו. ַעד ּכָ ה ְלָאָדם ִמּיָ ּדֹור ַהּזֶ ִאם מֹוִכיָחן ּבַ ׁשֶ

ׁשּו"ת ַמֲהַר"ם ִמיְנץ )סימן צט(. ן עֹוד ּבְ ְצָוה. ְוַעּיֵ ה ִחּיּוב ַהּמִ ּנָ ּתַ ָאָדם, ַאְך לֹא ִהׁשְ

ַתב ְלָבֵאר ָהַרב ִאְמֵרי ִביָנה )דרושים מבעל דברי משפט דרוש לראש השנה(  ּוְבֶדֶרְך זֹו ּכָ

נּות  ּלֹא ִיְסְמכּוהּו ְלַרּבָ א ׁשֶ י ֵזיָרא ָהָיה ֶנְחּבָ ַרּבִ ַסְנֶהְדִרין )דף יד ע"א(, ּדְ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ

נּות  ָהַרּבָ ם ׁשֶ ר ּוִמְתַקּיֵ ם )ִנְסּתָ ל ְוִקּיֵ י ֶאְלָעָזר ְלעֹוָלם ָהָיה ִקּבֵ ָאַמר ַרּבִ ה, ּדְ ְוַיֲעלּוהּו ִלְגֻדּלָ

עֹוֶלה  ָאָדם  ֵאין  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ ְלָהא  ַמע  ׁשָ ּדְ יָון  ּכֵ "י(  ַרׁשִ  – ָעֶליָה  ּבְ ֶאת  ֶרת  ְמַקּבֶ

י ָהָאמּור  ּה. ִויֹבַאר ַעל ּפִ ְפׁשֵ ֵצּה ֵלּה ַאּנַ ל ֲעֹונֹוָתיו, ַאּמְ ן מֹוֲחִלין ּכָ א ִאם ּכֵ ה ֶאּלָ ִלְגֻדּלָ

ּתֹוֵכָחה  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֵיׁש  ֲאִני  ֵמּהַ  ּתָ ַטְרפֹון  י  ַרּבִ ָאַמר  ֲעָרִכין )דף טז ע"ב(  ּבַ

ם  ל ְוִקּיֵ י ֵזיָרא ִקּבֵ ה ָהֵוי ַרּבִ ִחּלָ ין ֵעיֶניָך. ּוְלִפי ֶזה ִמּתְ ָאַמר ֵלּה ֹטל קֹוָרה ִמּבֵ ּום ּדְ ִמּשׁ

יָון  ין ֵעיֶניָך ֲאָבל ּכֵ ּיֹאְמרּו ֹטל קֹוָרה ִמּבֵ יא מּוָטל ְלהֹוִכיַח ְוָיֵרא ׁשֶ ׂשִ ַעל ַהּנָ ּום ּדְ ִמּשׁ

יבֹו  ַלֲהׁשִ ְיכֹוִלין  ן, ֵאין  ּכֵ ֲעֹונֹוָתיו ִאם  מֹוֲחִלין לֹו  ּדְ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ּדְ ְלִאיָדְך  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ

ָלה ִמְצַות ַהּתֹוֵכָחה. ּטְ ִהְתּבַ ִדְבֵריֶהם ׁשֶ ֵאין ְלָפֵרׁש ּבְ אן. ּומּוָכח ׁשֶ ֹטל קֹוָרה. ַעד ּכָ

ל,  יל ֶאל ּדָ ּכִ ִסְפרֹו ַמׂשְ "ל ּבְ ַזּצַ ֵטיין  ל ִליְכְטְנׁשְ י ִהּלֵ אֹון ַרּבִ ד( ְוָאֹנִכי ָהרֹוֶאה ְלַהּגָ

ָתֵמּהַ ֲאִני ִאם  ְבֵרי ֲחַז"ל ּדְ ר ַעל ּדִ ֻמְסּגָ ם ּבְ ַתב ׁשָ ּכָ )חלק שני כלל ג פרט ד דף כה ע"ב(, ׁשֶ

ֵאין  דֹול, ׁשֶ מֹו ַהּגָ ׁשְ ע ֲאִני ּבִ ּבָ ׁשֹון: ִנׁשְ ֶזה ַהּלָ ל ּתֹוֵכָחה ּבְ ַקּבֵ ּמְ ה ִמי ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ֵיׁש ּבַ

ת ְלַאְבָרָהם  ְחּתָ ּבַ ן לֹא ִהּנַ ִאם ּכֵ גֹו, ּדְ ָבִרים ּבְ אי ֵיׁש ּדְ ְפׁשּוטֹו, ּוְבַוּדַ ַנת ֵמיְמָרא זֹו ּכִ ּוָ ּכַ

ָכל ּדֹור  ָרֵאל ֵמֱאלָֹקיו ּבְ ַרְך לֹא ַאְלָמן ִיׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום, ּוְתִהּלֹות ְלַהּשׁ ָאִבינּו ָחס ְוׁשָ

לֹֹמה,  ׁשְ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ם,  ִנְתַקּיֵ ה  ַעּתָ א  ֶאּלָ יַח.  ָמׁשִ בֹות  ִעּקְ ל  ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ַוֲאִפּלּו  ָודֹור 

ל ֲהֻרֶגיָה -  יַע ְלהֹוָרָאה, "ַוֲעֻצִמים ּכָ ּלֹא ִהּגִ ְלִמיד ׁשֶ יָלה" - ֶזה ּתַ ים ֲחָלִלים ִהּפִ "ַרּבִ

יַח ַעל  ּגִ יַע ְלהֹוָרָאה ְוֵאינֹו מֹוֶרה )עבודה זרה דף יט ע"ב(, ְוֵאינֹו ַמׁשְ ִהּגִ ְלִמיד ׁשֶ ֶזה ּתַ
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ֱאֶמת ֵיׁש  י ּבֶ ְהֶיה. ּכִ ּיִ י ַהּצֹאן ִיְהֶיה ֵמֵאיֶזה ַטַעם ׁשֶ ָראּוי, ְלַהְדִריְך ּוְלַנֵהל ֲעִנּיֵ ַהּדֹור ּכָ

ֵאִבים  ּתְ ה  ֵהּמָ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָהֵאּלּו,  קֹומֹות  ּמְ ּבַ ֲאִפּלּו  ּוָמקֹום  ָכל ָמקֹום  ּבְ

אן  יד ָלֶהם. ַעד ּכָ ַבר ד' ְותֹוַכְחּתֹו, ֲאָבל ֵאין ַמּגִ ֹמַע ּדְ ּתֹוְקִקים, ִלׁשְ ּוְצֵמִאים, ּוִמׁשְ

ם, ַהּתֹוָרה ָאְמָרה "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" )ויקרא יט, יז(, ֲאִפּלּו ֵמָאה  ַתב ׁשָ ָבָריו. ְועֹוד ּכָ ּדְ

ֶרת,  ָהֱאֶמת ֶנְעּדֶ ּום ׁשֶ ְלִמיד ָלַרב )בבא מציעא דף לא ע"א(, ְוִאי ִמּשׁ ָעִמים, ֲאִפּלּו ּתַ ּפְ

ִפּקּוַח  ל ּתֹוֵכָחה? ֲהלֹא ָקְיָמא ָלן ֵאין הֹוְלִכין ּבְ ַקּבֵ ּמְ ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ְוָתֵמּהַ ֲאִני ִאם ֵיׁש ּבַ

ִמעּוָטא,  ל ִמעּוָטא ּדְ ָעה ׁשֶ י ׁשָ ת, ֲעבּור ְסֵפק ַחּיֵ ּבָ ל ׁשַ ר ְלַחּלֵ ֶנֶפׁש ַאַחר ָהרֹב, ּוֻמּתָ

ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ֲהֵרי ּכַ י עֹוָלם. ְונֹוָסף ַעל ֶזה, ׁשֶ ַלת ְנָפׁשֹות ַלֲהִביָאם ְלַחּיֵ ן ְלַהּצָ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ

ם  ית ַרּבָ ֲאִפּלּו ְיִדיַעת ּבֵ ְכִרים, ׁשֶ ין ַהּנָ ה ּבֵ ּבֶ ׁשְ ׁשֹוְגִגין ַוֲאנּוִסים, ּוְכִתינֹוק ַהּנִ ה ּכְ ֵהּמָ ׁשֶ

ׁשּו"ת ִמְנַחת ִיְצָחק )ח"ד סימן  ָבָריו ּבְ ְבֵרי ָקְדׁשֹו. ְוֵהִביא ּדְ ם ּדִ ן ׁשָ לֹא ָהָיה ָלֶהם ַעּיֵ

אְטֶמר )חלק ב  ִריְנַוְלד ִמּסַ ְתׁשּוַבת ִזְכרֹון ְיהּוָדה ּגְ ַתב ּבִ ָבר ּכָ ּכְ עט אות ט( ְוהֹוִסיף, ׁשֶ

ֵמּהַ ֲאִני  ל ּתָ ֲאָמר ׁשֶ ֵני ַהּמַ ִמעּוט ּתֹוֵכָחה, ִמּפְ ד ְזכּות ּבְ מהדו"ת סימן פח(, ַעל ַהְמַלּמֵ

ָבָריו.  אן ּדְ לֹום. ַעד ּכָ פּוג ּתֹוָרה ָחס ְוׁשָ ה, ּתָ ֵאּלֶ "ל, ְועֹוד ַמֲאָמִרים ּכָ ְוכּו' ַהּנַ

ְנַחת  ּמִ ּבַ ְקָדמֹו  ָבר  ּכְ ְנָפׁשֹות,  ַלת  ְלַהּצָ ַהּתֹוֵכָחה  ִחּיּוב  ָהַרב ֶאת  ה  ּמָ ּדִ ֶ ּשׁ ה ַמה  ְוִהּנֵ

ב עֹוד  ְצַות ּתֹוֵכָחה, ִמְתַחּיֵ חּוץ ִמּמִ ַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּכָ ִחּנּוְך )מצוה רלט( ׁשֶ

עֹוֵבר  ָהר, ּדְ ּנָ ַרע ַהחֹוֵטא ִמּטֹוֵבַע ּבַ לֹא ּגָ ם ֵרֶעָך", ּדְ "לֹא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ ה ּדְ לֹא ַתֲעׂשֶ ּבְ

ֹבתֹו לֹו" )דברים כב, ב( - ְלַרּבֹות ֲאֵבַדת  ַעל לֹא ַתֲעֹמד, ְוַגם עֹוֵבר ַעל ִמְצַות "ַוֲהׁשֵ

הּוא  ילֹו ֵמֲעֵבָרה ּדְ ִאם ָיכֹול ְלַהּצִ ה ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּגּופֹו )סנהדרין דף עג ע"א(, ַעל ַאַחת ּכַ

אן ְלׁשֹונֹו.  ילֹו, ַעד ּכָ ב ְלַהֲחִזירֹו ַלּמּוָטב ּוְלַהּצִ אי ַחּיָ ַוּדַ ֲאֵבַדת ַנְפׁשֹו ְוגּופֹו ר"ל, ּבְ

יל  כֹול ְלַהּצִ ּיָ ל ִמי ׁשֶ ְבָעַתִים, ַעל ּכָ דֹול ׁשִ ִחּיּוב ַהּתֹוֵכָחה ּגָ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת, ׁשֶ ַאּתָ

ֶאת ֶנֶפׁש ַהחֹוֵטא. 

ַמּה  ּתָ ׁשּו"ת ִמְנַחת ִיְצָחק )ח"ד סימן עט אות ח( ׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ה( ַוֲהלֹום ָרִאיִתי, ְלַמה ּשׁ

ֵבאּורֹו ְלתֹוַרת ּכֲֹהִנים )פרשת קדושים פ"ד ה"ט(  ים ַז"ל ּבְ ְבֵרי ֶהָחֵפץ ַחּיִ ַעד ְמֹאד ַעל ּדִ

כֹול ְלהֹוִכיַח,  ּיָ ה ִמי ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ י ַטְרפֹון ָהֲעבֹוָדה ִאם ֵיׁש ּבַ ָבָריו, ָאַמר ַרּבִ ְוֶזה ּתֶֹרף ּדְ

ּיֹוֵדַע ֵאיְך מֹוִכיִחים,  ה ִמי ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ן ֲעַזְרָיה  ָהֲעבֹוָדה ִאם ֵיׁש ּבַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאַמר ַרּבִ

ם  ׁשֵ ן, ּכְ ים ַז"ל: ִאם ּכֵ ם, ְוָכַתב ַעל ֶזה ֶהָחֵפץ ַחּיִ ן ׁשָ ן נּוִרי ְוכּו' ַעּיֵ י יֹוָחָנן ּבֶ ָאַמר ַרּבִ

ָבר  ָמע, חּוץ ִמּדָ ּלֹא ִנׁשְ ָבר ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר ּדָ ְך ִמְצָוה ׁשֶ ָמע, ּכָ ׁשְ ָבר ַהּנִ ְצָוה לֹוַמר ּדָ ּמִ ׁשֶ

ְלָחן ָערּוְך )או"ח סימן תרח  ֻ ּשׁ ְדִאיָתא ּבַ ְוֵני ָצִריְך לֹוַמר לֹו, ּכִ ְבָכל ּגַ ּתֹוָרה, ּדִ ַהְמֹפָרׁש ּבַ

טֹו, ּוְלִפי ֶזה  ְפׁשָ ָנַקט ָהִעְנָין ּכִ ה ּדְ ִנְרֶאה ִמּזֶ ָבָריו. ּדְ אן ּדְ ּה. ַעד ּכָ ַהּגָ ם ּבַ ן ׁשָ סעיף ב( ַעּיֵ

לּו,  ּלֹא ְיַקּבְ רּור ׁשֶ ּתֹוָרה, ֵאין ְלהֹוִכיַח ִאם ּבָ ְבָדָבר ַהְמֹפָרׁש ּבַ ַאף ּדִ ָאַמר ּדְ ְלַמאן ּדְ
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ַמ"ג )עשין סימן יא(,  ת )דף נה ע"א ד"ה ואע"ג(, ְוַהּסְ ּבָ ׁשַ ְבֵרי ַהּתֹוָספֹות ּבְ ַמע ִמּדִ ְדַמׁשְ ּכִ

ָחס  ָהְרצּוָעה  ָרה  ֻהּתְ )סימן תרח ד"ה אבל(,  ֲהָלָכה  אּור  ּבֵ ּבַ רּוָרה  ּבְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ ֱהִביָאם 

ַנת ַרּבֹוֵתינּו  ַכּוָ יָטא ּדְ "ס ּופֹוְסִקים. ּוְפׁשִ ַ ּשׁ ֶנֶגד ַהְמֹבָאר ּבַ ה, ְוִהיא ּכְ ַמן ַהּזֶ ּזְ לֹום ּבַ ְוׁשָ

ִאם  ְבֵריֶהם, ּדְ לּו ּדִ ְתַקּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ִחּלָ טּו ַעְצָמם ּתְ ְ ַקׁשּ ּיְ ֶזה, ַרק ְלָזֵרז ַהּמֹוִכיִחים, ׁשֶ ּבָ

ּיֹאְמרּו ָלֶהם ֹטל קֹוָרה,  ׁשֶ ָמִעים,  ִנׁשְ ְבֵריֶהם ֵאיָנם  ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ַהּגֹוְרִמים  לֹא ֵכן ֵהם 

ֵאר  "ל. ְוֵכן ִמְתּבָ ִאים ַהּנַ ּנָ ְבֵרי ַהּתַ ם מּוָבִאים ּדִ ם ׁשָ ּגַ ֲעָרִכין )דף טז ע"ב(, ׁשֶ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ

ל ּתֹוֵכָחה, ִהיא ִהיא,  ַקּבֵ ּמְ ּיּוַכל ְלהֹוִכיַח, ּוִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ ִדְבֵרי ָהִעּיּון ַיֲעֹקב )שם(, ּדְ ּבְ

ן  ְבָרכֹות )דף ו ע"ב( ַעּיֵ ְדִאיָתא ּבִ ָמִעים, ּכִ ָבָריו ִנׁשְ ַמִים, ּדְ ׁש ּבֹו ִיְרַאת ׁשָ ּיֵ ָכל ִמי ׁשֶ ּדְ

ם  ן ׁשָ ַעם ֶזה. ְוַעּיֵ ָנָתם ִלְפֹטר ִמּתֹוֵכָחה ִמּטַ ּקָ לֹום ַקְלָקָלָתם ּתַ ָחס ְוׁשָ ם, ֲאָבל לֹא ׁשֶ ׁשָ

אי  ְבַוּדַ ּמֹוִכיִחין )ְרצֹונֹו לֹוַמר ּדִ ֶ ל ָמקֹום, ַמה ּשׁ ׁשֹון: ּוִמּכָ ֶזה ַהּלָ ַתב ּבְ ּכָ ִעּיּון ַיֲעֹקב ׁשֶ ּבָ

ֵאין ֻמְמִחין  ָאְמִריַנן, ּדְ ֶרְך ּדְ ּלֹא יֹוִכיחּו(, ֵיׁש לֹוַמר ַעל ּדֶ ַעת, ׁשֶ ר ְלַהֲעלֹות ַעל ַהּדַ ִאי ֶאְפׁשָ

אן  ֵאי. ַעד ּכָ ַקּמָ ִליחּוָתא ּדְ ִכיֵחי ָעְבִדיַנן ׁשְ ׁשְ ִמיִדי ּדִ ה ָלדּון, ֲאִפּלּו ָהִכי ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ

ָכל ָהֵני ֵמיְמרֹות  ׁשּו"ת ְלהֹורֹות ָנַתן )ח"י או"ח סימן יז אות ה(, ּדְ ַתב ּבְ ְלׁשֹונֹו. ְוֵכן ּכָ

ְתבּו  ל ַהּפֹוְסִקים ּכָ ֲהֵרי ּכָ לֹות ִמְצַות ַהּתֹוֵכָחה, ׁשֶ ֵאין ְמַבּטְ אי ׁשֶ ֲעָרִכין, ַוּדַ ֵאי ּבַ ַתּנָ ּדְ

ֵאי,  ּנָ ָהֵני ּתַ יְמרֹות ּדְ ם ַאֲחֵרי ַהּמֵ ׁש ְמִציאּות ְלתֹוֵכָחה ּגַ ּיֵ ִבין ְלהֹוִכיַח, ּומּוָכח ׁשֶ ַחּיָ ׁשֶ

ָבִרים  ֵאין ְלָפֵרׁש ַהּדְ ן ׁשֶ ָבָריו. ָהא ַקּמָ אן ּדְ ֶדֶרְך ֵזרּוז. ַעד ּכָ ן ַרק ּבְ ֵאי ָאְמרּו ּכֵ ּנָ ְוָהֵני ּתַ

דֹוֵרנּו ָחִליָלה. ּלֹא ָצִריְך ְלהֹוִכיַח ּבְ ְפׁשּוָטן ׁשֶ ּכִ

ֲעֵלי  ּבַ ל  ּכָ ֶנֶגד  ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרּבִ ַטְרפֹון  י  ַרּבִ ּכְ ֶזה  ּבָ ִלְפֹסק  ים  ׁשִ ְתַעּקְ ְוַלּמִ

לֹא ְסִביָרא ָלן ָהִכי, ּוְכָלל  "ס מּוָכח ּדְ ַ ָאר ַהּשׁ ל ׁשְ ְלמּוד ַאַען ְואֹוַמר, ֲהלֹא ִמּכָ ַהּתַ

ד  )חלק  ֶצֶדק  ֲעֵרי  ׁשַ אֹוִנים  ַהּגְ ְתׁשּובֹות  ּבִ ר  ְזּכָ ְוַכּמֻ ָבְתָרֵאי  ּכְ ֲהָלָכה  ּדַ ָיֵדנּו  ּבְ דֹול  ּגָ

ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ י ְוָרָבא ְוֵאיָלְך ּכְ ּיֵ א ֵמַאּבַ ָבְתָרֵאי ֶאּלָ ֵאין ֲהָלָכה ּכְ שער ב סימן לא(, ַוֲהַגם ּדְ

רֹות  ים ֻמְזּכָ ְדָרׁשִ ְלמּוד ְוַהּמִ ָכל ַהּתַ ָבָבא ְמִציָעא )פרק א סימן מט(, ָהא ּבְ ָהרֹא"ׁש ּבְ

ַהאי  י:  ּיֵ ַאּבַ ָאַמר  ִאיָתא,  )דף קה ע"ב(  ּוִבְכֻתּבֹות  ַהּתֹוֵכָחה,  ִעְנַין  ּבְ ַרּבֹות  ֵמיְמרֹות 

ָלא  ּום ּדְ א ִמּשׁ י ְטֵפי, ֶאּלָ ְמַעּלֵ ּום ּדִ ֵני ָמָתא, ָלאו ִמּשׁ ְמַרֲחִמין ֵלּה ּבְ ָנן ּדִ צּוְרָבא ֵמַרּבָ

א  ן. ְולּו ִיְהֶיה ֶאּלָ ְסקּו ּכֵ ַרּבֹוֵתינּו ַהּפֹוְסִקים לֹא ּפָ א. ְועֹוד ּדְ ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ מֹוַכח ְלהּו ּבְ

ִחּיּוב ִמְצַות ַהּתֹוָרה ָהא ָאְזִליַנן ְלֻחְמָרא.  ָסֵפק ּבְ

"ם )הלכות ברכות פי"א  נּו ָמנֹוַח ַעל ָהַרְמּבָ ּקֶֹדׁש ָחִזיִתי ְלַרּבֵ ן ּבַ ֶזה, ּכֵ ו( ּוִבְהיֹוִתי ּבָ

לֹא ְמָבְרִכין ַעל הֹוָכַחת ֲחֵברֹו,  ַעם ּדְ ַהּטַ ַלאת, ּדְ ן ּפְ י יֹוֵסף ּבֶ ם ַרּבִ ׁשֵ ַתב ּבְ ּכָ ה"ב( ׁשֶ

ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  ְלהֹוִכיַח,  ָראּוי  ׁשֶ ִמי  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֵיׁש  ִאם  ֲאִני  ֵמּהַ  ּתָ ָאְמִריַנן  ָהא  ּדְ

י  ם ַרּבִ ׁשֵ ַתב ָהַאּבּוֶדְרֶהם )בברכת המצוות ומשפטיהם( ּבְ ָבָריו. ְוֵכן ּכָ אן ּדְ ּתֹוֵכָחה. ַעד ּכָ
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ר  ִאי ֶאְפׁשָ ָהִכי ִהְלְכָתא ׁשֶ ֵהִביאּו ְרָאָיה ּדְ אן ֵיׁש ׁשֶ ם. ּוִמּכָ ן ׁשָ ַלאת, ַעּיֵ ן ּפְ יֹוֵסף ּבֶ

ְלהֹוִסיף  ֵיׁש  ֵמיְמרֹות,  ָהֵני  ְלָבֵאר  ְלֵעיל  ַתְבנּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַבד  ּוִמּלְ דֹוֵרנּו.  ּבְ ְלהֹוִכיַח 

א  ְצַות ּתֹוֵכָחה, ֶאּלָ טּוִרים ִמּמִ ַעם ֶזה ּפְ ּטַ ּמִ ַלאת ׁשֶ ן ּפְ י יֹוֵסף ּבֶ ַנת ַרּבִ ּוָ ֵאין ּכַ ְולֹוַמר ּדְ

ל, ְוִאם  ַדַעת ַהְמַקּבֵ ּבְ לּוָיה  ּתְ ׁשֶ מֹו ִמְצַות ְצָדָקה,  ּכְ ִמְצַות ַהּתֹוֵכָחה ִהיא  ּדְ ָנתֹו,  ּוָ ּכַ

ַתב  ּכָ ֶזה  ַעם  ּוִמּטַ ְצָוה,  ַהּמִ ֶאת  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ם  ִקּיֵ ָדָקה לֹא  ַהּצְ ֶאת  ֶהָעִני  ל  ְיַקּבֵ לֹא 

ַדַעת  ַתְלָיא ּבְ ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ִמְצַות ְצָדָקה ּדְ ְתׁשּוָבה )ח"א סימן יח(, ׁשֶ "א ּבִ ּבָ ָהַרׁשְ

ֵיׁש ִלְלֹמד  ׁשּו"ת ִמְנַחת ִיְצָחק )ח"ד סימן עט אות י( ּדְ ִדְבֵריֶהן ּבְ ֵאר ּבְ ֲאֵחִרים.1 ְוֵכן ּבֵ

ר לֹוַמר  ב, ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ הֹוָכָחה ְמֻחּיָ טּור, ֲאָבל ּבְ ָרָכה ּפָ ַרק ִמּבְ ְבֵרי ָהַאּבּוֶדְרֶהם, ּדְ ִמּדִ

ׁשּו"ת  ַתב ּבְ ָבָריו. ְוֵכן ּכָ אן ּדְ ָרָכה. ַעד ּכָ "ל ִהיא ִלְפֹטר ִמּבְ ִאים ַהּנַ ּנָ ַנת ַהּתַ ּוָ ַגם ּכַ ּדְ

א ִלְפֹטר  לֹא ַמֲהֵני ַטַעם ָהַאּבּוֶדְרֶהם, ֶאּלָ ְלהֹורֹות ָנַתן )ח"י או"ח סימן יז סוף אות כג( ּדְ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח, ֲאָבל ֵאין  ֵלמּות ׁשֶ ׁשְ ְצָוה ּבִ ה ֶאת ַהּמִ א ֵאינֹו עֹוׂשֶ ּמָ ׁשֶ ָרָכה ּדְ ִמּבְ

י ֵמִאיר  אֹון ַרּבִ ֵסֶפר ִמְצַות ַהּתֹוֵכָחה ְלַהּגָ ַתב ּבְ ְצָוה. ְוֵכן ּכָ ת ַהּמִ ּיַ ֶזה ּפֹוְטרֹו ַמֲעׂשִ

ה ּכֵֹהן נר"ו  ֶ י ְמַנּשׁ אֹון ַרּבִ ים ְלַהּגָ ּנִ "ל )עמוד סב( ּוְבֵסֶפר ִלּקּוֵטי ׁשֹוׁשַ ָלן ַזּצַ ַהּכֵֹהן ַקּפְ

)ח"א עמוד רז(. 

ָרכֹות ָהיּו ְזַמן  ֵני ַהּבְ ָהא ְמַתּקְ ָבִרים ֵיׁש ְלַהְקׁשֹות טּוָבא, ֲחָדא ּדְ ר ַהּדְ ְואּוָלם ַעל ִעּקַ

דֹוָלה  ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ י ַטְרפֹון ָהָיה ַאֲחֵרי ַאְנׁשֵ ן ַרּבִ ּכֵ י ַטְרפֹון, ׁשֶ ְפֵני ַרּבִ ים טּוָבא ִמּלִ ְזַמּנִ

אי,  ַוּדַ ּבְ ִלים ּתֹוֵכָחה  ם ָהיּו ְמַקּבְ ָרכֹות )דף לג ע"א(, ּוִבְזַמּנָ ן ּבְ ָרכֹות, ַעּיֵ ֵני ַהּבְ ְמַתּקְ

ָרצּו  ְולֹא  ַהּדֹורֹות  ְתַמֲעטּו  ּיִ ׁשֶ ָיְדעּו  א  ּמָ ְוׁשֶ ם?  ְזַמּנָ ּבִ ָלֶזה  ָרָכה  ּבְ נּו  ּקְ ּתִ לֹא  ה  ְוָלּמָ

ָעה. ְוָצִריְך ִעּיּון.  ָרָכה ְלׁשָ ן ּבְ ְלַתּקֵ

ְבֵרי  ִמּדִ ֵהִביא  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַלאת,  ּפְ ן  ּבֶ יֹוֵסף  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ַעל  ָאִעיָרה  ָאֹבא  י  ָאַמְרּתִ עֹוד 

ַתב  ּכָ ְוֵכן  ַמע לֹו,  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֵמִזיד  ּבְ ֲאִפּלּו  ְלהֹוִכיַח חֹוֵטא  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים 

ַתב  ּכָ ְוֵכן  ל.  ְמַקּבֵ ֵאינֹו  ֲאִפּלּו  ב ְלהֹוִכיחֹו  ַחּיָ ֵמִזיד  ּבְ ה  ְבעֹוׂשֶ ּדִ )סימן רכג(  ַהְיֵרִאים 

ֵביָצה )פרק ד סימן ב דף ל ע"א(  "ה )חלק ג הלכות יום טוב סימן תשעב(, ְוָהרֹא"ׁש ּבְ ָהַרֲאִבּיָ

י ְוַהְינּו ֲאִפּלּו  ָפְרׁשֵ יַנן ַעד ּדְ הּו ְוָעְנׁשִ אֹוַרְיָתא ָמִחיַנן ּבְ ְבִמיִדי ּדְ ַעל ָהִעּטּור ּדִ ם ּבַ ׁשֵ ּבְ

ְוֵכן  ְמִזיִדין.2  ִיְהיּו  ְוַאל  ׁשֹוְגִגין  ִיְהיּו  ּה מּוָטב  ּבֵ ָאְמִריַנן  ְוָלא  ֵמִזיד,  ּבְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ

ֵמִזיד עֹוֵבר ַעל ִמְצַות הֹוֵכַח  ִאם לֹא מֹוִכיַח ַלחֹוֵטא ּבְ ַמ"ק )מצוה קיב( ּדְ ַתב ַהּסְ ּכָ

ַגם ִאם ֵהם ְמִזיִדים ְוָעְבֵדי ִאּסּוָרא  ֵביָצה )רמז תרפט( ּדְ ִכי ּבְ ְרּדְ ַתב ַהּמָ ּתֹוִכיַח. ְוֵכן ּכָ

1.  ְוָׁשם ְּבסֹוף ַהְּתׁשּוָבה ָזַכר ַׂשר, ֶׁשַּכְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֵהִׁשיב ַרִּבי יֹוֵסף ֶּבן ְּפַלאת. ַעֵּין ָׁשם. 

2.  ּוְכָלל ֶזה ְיֹבַאר ְלַקָּמן )אות כא( ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִמִּפי ְסָפִרים ּוִמִּפי סֹוְפִרים ָּדָבר ָּדבּור ַעל ָאְפָניו. ַעֵּין ָׁשם. 
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אן. ְוֵכן  ָעִמים. ַעד ּכָ יַנן "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" - ֲאִפּלּו ֵמָאה ּפְ ְדָדְרׁשִ ּכִ ב ְלהֹוִכיָחם,  ַחּיָ

ּה )או"ח  ַהּגָ ְבֵרי ָהַרָמ"א ּבַ ֵביָצה )דף ל ע"א ד"ה אלא(, ְוֵכן ִנְרֶאה ִמּדִ ַתב ָהִריְטָב"א ּבְ ּכָ

ּקֶֹדׁש ָחִזיִתי  רּוָרה )שם ס"ק ה(. ְוֵכן ּבַ ָנה ּבְ ׁשְ ַתב ַהּמִ ם. ְוֵכן ּכָ ן ׁשָ סימן תרח סעיף ב(, ַעּיֵ

)ריש  ה  ֹמשֶׁ ַמח  ׂשְ ַהּיִ ם  ֵ ִמּשׁ ֵהִביא  ׁשֶ ב(  אות  ריז  סימן  יו"ד  )חלק  יב  ַיּצִ ְבֵרי  ּדִ ׁשּו"ת  ּבְ

ָבָבא ְמִציָעא )דף לא ע"א( "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" - ֲאִפּלּו  ב ַהְך ּדְ ֵ ַתב ְלַיּשׁ ּכָ פרשת דברים( ׁשֶ

הֹוִכיחֹו  ֵכיָון ׁשֶ ָמע? ְוֵתֵרץ, ּדְ ּלֹא ִנׁשְ ָבר ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר ּדָ ָעִמים, ְוָהא ִמְצָוה ׁשֶ ֵמָאה ּפְ

ְהיּו ׁשֹוְגִגין  ּיִ ְך מּוָטב ׁשֶ ּיָ ָבר הּוא ֵמִזיד ְולֹא ׁשַ ַעם ִראׁשֹוָנה ְויֹוֵדַע ָהִאּסּור ֲהֵרי ּכְ ּפַ

ל לֹא ַיְתִחיל  אי לֹא ְיַקּבֵ ְבַוּדַ ָעִמים. ּוְלִפי ֶזה ַרק ֵהיָכא ּדִ ְלָכְך יֹוִכיֶחּנּו ֲאִפּלּו ֵמָאה ּפְ

יב  ִדְבֵרי ַיּצִ ָבָריו עֹוד ּבְ ָנה ּדְ ֶזה. ְוׁשָ ָחְכָמה ּבָ ל ּבַ ְלּפֵ ּפִ ֶ ל ַמה ּשׁ ם ּכָ ן ׁשָ ְלהֹוִכיחֹו. ַעּיֵ

ַלת  ַקּבָ ָלל ּבְ לּוי ּכְ ָבר ּתָ ֵאין ַהּדָ ם. ָחִזיַנן ּדְ ן ׁשָ )ליקוטים והשמטות סימן קיג ד"ה אמנם( ַעּיֵ

ל ַהּתֹוֵכָחה  ם ִאם לֹא ְיַקּבֵ ן ּגַ ּכֵ ִמְצַות ְצָדָקה, ׁשֶ ָלא ָהָוה ּכְ ל ַהחֹוֵטא, ּדְ ַהּתֹוֵכָחה ׁשֶ

ע ְולֹא  י ִהְזַהְרּתָ ָרׁשָ ה ּכִ ְצָוה. ְוֵכן מּוָכח ֵמָהֵני ְקָרֵאי "ְוַאּתָ ה ַהּמֹוִכיַח ֶאת ַהּמִ ָעׂשָ

י  ה ּכִ . ְוַאּתָ ְלּתָ ָך ִהּצַ ה ֶאת ַנְפׁשְ ֲעֹונֹו ָימּות ְוַאּתָ ָעה הּוא ּבַ ְרּכֹו ָהְרׁשָ עֹו ּוִמּדַ ב ֵמִרׁשְ ׁשָ

ה ֶאת  ִנְזָהר ְוַאּתָ י  ּכִ יק ְוהּוא לֹא ָחָטא ָחיֹו ִיְחֶיה  י ֲחֹטא ַצּדִ יק ְלִבְלּתִ ִהְזַהְרּתֹו ַצּדִ

 " ְלּתָ ָך ִהּצַ ה ֶאת ַנְפׁשְ ָאְמרֹו "ְוַאּתָ תּוב ּבְ " )יחזקאל ג, יט - כא(. ּוֵבאּור ַהּכָ ְלּתָ ָך ִהּצַ ַנְפׁשְ

כֹול ְלהֹוִכיַח ְולֹא מֹוִכיַח הּוא  ּיָ ִמי ׁשֶ ת )דף נד ע"ב(, ּדְ ּבָ ׁשַ ָאְמרּו ֲחַז"ל ּבְ ִפי ׁשֶ הּוא ּכְ

ָיָצא  לּו,  ִקּבְ לֹא  ִאם  ם  ּגַ ַהחֹוְטִאים  ֶאת  הֹוִכיַח  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּומּוָכח  ֶהָעֹון.  אֹותֹו  ּבְ ס  ִנְתּפָ

ים )ח"א עמוד ריא והלאה(  ּנִ ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ׁשֹוׁשַ ן עֹוד ּבְ ְיֵדי חֹוַבת ִמְצַות ּתֹוֵכָחה. ְוַעּיֵ

ֵני ָמה לֹא ְמָבְרִכים ַעל ִמְצַות ּתֹוֵכָחה. ְטָעִמים נֹוָסִפים ִמּפְ

ָאְמרּו  ֶ ע ַעל ַמה ּשׁ ֶאְצּבַ יב ַעל אֹוָתם ַהּמֹוִרים ּבְ "ל, ֵיׁש ְלָהׁשִ ָבִרים ַהּנַ ל ַהּדְ ז( ּוִמּכָ

ֵאין  ׁשֶ ִסיָמן  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ּתֹוַכַחת,  ֵאין  יָחא  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ סֹוָטה  ְלֵהי  ׁשִ ּבְ ֲחַז"ל 

ים  ִיְהיּו ְמצּוִיים ֲאָנׁשִ ּלֹא  א ׁשֶ ל ִמְצַות ּתֹוֵכָחה ְלעֹוָלם, ֶאּלָ ּטֵ ְתּבַ ּתִ ּלֹא  ְלהֹוִכיַח, ׁשֶ

"י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּבְ ְמֹבָאר  ִנְרֶאה  ְוֵכן  הֹוִכיַח.  ִמּלְ ּפֹוֵטר  ֶזה  ֵאין  ַאְך  ּתֹוֵכָחה,  לּו  ַקּבְ ּיְ ׁשֶ

ְתבּו, ְוֵאין  ּכָ ְלִמי סֹוָטה )פרק ט הלכה טו( ׁשֶ ירּוׁשַ ה ּבִ ֵני ֹמשֶׁ ן ָהֵעָדה ְוַהּפְ ם ּוְבָקְרּבַ ׁשָ

ּמֹוִכיחֹו  ּוְכׁשֶ ֲחָטִאים  ּבַ ִלין  ִנְכׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְלהֹוִכיַח,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ָאָדם  ְלָך  ֵאין  ּתֹוַכַחת: 

ם  ּגַ ׁשֶ ְלִפי  ּתֹוֵכָחה  ל  ְיַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ ְוַהְינּו,  אן.  ּכָ ַעד  ֹמִני.  ּכָ ה  ַאּתָ לֹו  אֹוֵמר 

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ַאְך  רּו,  ּבְ ּדִ ָהרֹב  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  יעּו  ַיְרׁשִ ַהּמֹוִכיִחים 

ַתב ְלָבֵאר ָהַרב ִמְנַחת ִיְצָחק )ח"ד סימן פ אות א(. ּוְבִיחּוד  ּכָ ְוֵכן  ְראּוִיים ְלהֹוִכיַח. 

ם  ם ִמְצָוה ְוֵאינֹו ְמַקּיֵ ַקּיֵ ּמְ ָאָדם ׁשֶ ֶקט )סימן מז(, ּדְ ֵלי ַהּלֶ ּבֳ ַתב ָהַרב ׁשִ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ַעל ּפִ

ם ֶאת  ֵאינֹו ְמַקּיֵ י ׁשֶ ב ְלהֹוִכיַח ַאף ַעל ּפִ ם ַחּיָ ַקּיֵ ּמְ ְצָוה ׁשֶ אֹוָתּה ַהּמִ ָאר ִמְצֹות, ּבְ ׁשְ
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ֵחֶלק  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ֲאָנׁשִ ַרּבּו  ׁשֶ ְמָנע  ַהּנִ ִמן  לֹא  ֶזה,  ּוְלִפי  אן.  ּכָ ַעד  ם.  ּלָ ּכֻ

ְצֹות  ּמִ ּבַ ַהחֹוְטִאים  ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ַהחֹוָבה  מּוֶטֶלת  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ְצֹות  ִמּמִ

ֵהם ׁשֹוְמִרים.  ׁשֶ

ַמה  ּבְ ּבּור,  ַהּצִ ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ּלֹא  ׁשֶ ַעְצָמם  ּוְמָתְרִצים  ּתֹוִלים  ֶ ּשׁ ַמה  ָרִאיִתי  ח( עֹוד 

ְמעֹון:  ׁשִ י  ַרּבִ ּדְ ֵרּה  ּבְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ּה  ִמּנֵ ָעא  ּבְ ע"ב(,  טז  )דף  ֲעָרִכין  ּבַ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

מֹוֵדית  ְוָלא  ֵלּה:  ָאַמר  ֲעִדיָפא?  ְיהּו  ִמּנַ ֵהי  ָמּה,  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַוֲעָנָוה  ָמּה  ִלׁשְ ּתֹוֵכָחה 

יֲעִדיָפא,  ָמּה נַנּמִ ּלֹא ִלׁשְ ם, ׁשֶ ּלָ דֹוָלה ִמּכֻ ָאַמר ַמר: ֲעָנָוה ּגְ ָמּה ֲעִדיָפא?! ּדְ ֲעָנָוה ִלׁשְ ּדַ

ּלֹא  י ׁשֶ ְצֹות ַאף ַעל ּפִ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב: ְלעֹוָלם ַיֲעֹסק ָאָדם ּבַ ּדְ

ם  ְלׁשֵ  - ָמּה  ִלׁשְ ּתֹוֵכָחה  "י  ַרׁשִ ּוֵפַרׁש  ָמּה.  ִלׁשְ א  ּבָ ָמּה  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ָמּה,  ִלׁשְ

ֵאינֹו רֹוֶצה ְלהֹוִכיחֹו ְואֹוָתּה  ה ַעְצמֹו ָעָנו ׁשֶ עֹוׂשֶ ָמּה - ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ַמִים. ַוֲעָנָוה ׁשֶ ׁשָ

אן. ּוְלפּום ִרֲהָטא ִנְרֶאה  ָנֶאּנּו. ַעד ּכָ ּלֹא ִיׂשְ א ׁשֶ ַמִים הּוא ֶאּלָ ם ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ֲעָנָוה ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ְלהֹוִכיחֹו  רֹוֶצה  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָמּה,  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֲעָנָוה  ּדַ "ס,  ַ ַהּשׁ ַמְסָקַנת  ָהִכי  ּדְ

ְבֵרי  ּדִ ַעל  וענוה(  )ד"ה  ַהּתֹוָספֹות  ְמהּו  ּתָ ּוְכָבר  ָמּה.  ִלׁשְ ִמּתֹוֵכָחה  ֲעִדיָפה  ָנֶאּנּו,  ִיׂשְ

ִריִכים,  ּמֹוֵנַע ּתֹוֵכָחה ִמן ַהּצְ ָמּה ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ַרׁש ֲעָנָוה ׁשֶ ּפֵ ְנְטֵרס ׁשֶ ּקֻ "י ְוָכְתבּו, ּבַ ַרׁשִ

)הלכות  ָהֲאָדָמה  ִרי  ּפְ ְוָהַרב  ְבֵריֶהם.  ּדִ אן  ּכָ ַעד  מּור.  ּגָ ע  ָרׁשָ ָהָוה  ּדְ ֵאַלי  ר  ָיׁשַ ְולֹא 

לֹום  ה ָחס ְוׁשָ ֵאינֹו עֹוׂשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ "י ַז"ל, ׁשֶ ַעד ַרׁשִ ַתב ְלָהִליץ ּבְ עבדים פרק ט הלכה ו( ּכָ

ע  ָרׁשָ ֵרי  ִמּקְ ָלא  ּדְ אי  ַוּדַ ָנֶאּנּו  ִיׂשְ ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ א  ֶאּלָ מֹוִכיחֹו  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ְלַהְכִעיס 

ן ֲהַגם  רֹות ֵאין ָראּוי ִלְנֹהג ּכֵ ּבְ ְלָכל ַהּדִ ַמע ּדִ ָבָריו. ּוַמׁשְ אן ּדְ ֵני ֶזה. ַעד ּכָ מּור ִמּפְ ּגָ

מּור. ע ּגָ ֵאינֹו ָרׁשָ ׁשֶ

ְלָפֵרׁש  טּוָבא  ְדַחק  ּנִ ׁשֶ )שם(,  "ל  ַזּצַ ְמֻיָחס  ְלַמֲהַר"ם  ִים  ַהּמַ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָהַרב  ְוָרִאיִתי 

"י  ֵרי, ּוֵפרּוׁש ַרׁשִ ע ִמּקְ "י ִאם לֹא מֹוִכיַח ָרׁשָ ם ְלֵפרּוׁש ַרׁשִ ְלעֹוָלם ּגַ "י, ּדִ ִדְבֵרי ַרׁשִ ּבְ

ֵאינֹו רֹוֶצה ְלהֹוִכיחֹו ְואֹוָתּה ָהֲעָנָוה  ה ַעְצמֹו ׁשֶ עֹוׂשֶ ָמּה ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ְך הּוא, ַוֲעָנָוה ׁשֶ ּכָ

ר  ָהִעּקָ ָנתֹו, ׁשֶ ּוָ ָנֶאּנּו' ּכַ ּלֹא ִיׂשְ א ׁשֶ ְך 'ֶאּלָ ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ ֶ ַמִים ִהיא. ּוַמה ּשׁ ם ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ׁשֶ

ֲעָרִכין )שם ד"ה  ּבַ ַפת ֱאֶמת  ּשְׂ ּבַ ם  ּגַ אן.  ּכָ ָנֶאּנּו. ַעד  ִיׂשְ ּלֹא  ׁשֶ א  ּיֹוִכיֶחּנּו, ֶאּלָ ׁשֶ הּוא 

ּלֹא ִיְצָטֵרְך  ֵדי ׁשֶ ִעְסֵקי ֲחֵברֹו ּכְ ן ּבְ ַעּיֵ ּמֹוֵנַע ַעְצמֹו ִמּלְ "י, ׁשֶ ַרׁש ְלִדְבֵרי ַרׁשִ תוכחה( ּפֵ

יב )חיו"ד סימן ריח אות ד(.  ְבֵרי ַיּצִ ׁשּו"ת ּדִ ן עֹוד ּבְ ם. ְוַעּיֵ ן ׁשָ ְלהֹוִכיחֹו, ַעּיֵ

ֵמי  ּדָ ֲאָרה, ֵהיִכי  ּבֵ ׁשֶ ָמָרא  ַהּגְ ְבֵרי  ּדִ ְך  ן ֵמֶהְמׁשֵ ְלַעּיֵ ֵיׁש  "י  ְבֵרי ַרׁשִ ּדִ ט( ְואּוָלם ַעל 

ָיְתֵבי  ָהוּו  ַרב  ר  ּבַ א  ְוִחּיָ ַרב הּוָנא  ּדְ ָהא  י  ּכִ ָמּה?  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַוֲעָנָוה  ָמּה  ִלׁשְ ּתֹוֵכָחה 

תּו ָלא  יל ֲעֵלּה ּדְ ָקא ְמָצֵער ִלי, ַקּבִ ר ַרב: ֲחֵזי ַמר ּדְ א ּבַ מּוֵאל, ָאַמר ֵלּה ִחּיָ ׁשְ ּה ּדִ ַקּמֵ
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אי ָלא ֲאַמְרּתְ  ָנִפיק, ָאַמר ֵלּה: ָהִכי ְוָהִכי ָקא ָעִביד, ָאַמר ֵלּה: ַאּמַ ַתר ּדְ ְמָצֵער ֵלּה. ּבָ

"י: ָאַמר  ַרב ַעל ְיַדאי. ּוֵפַרׁש ַרׁשִ ִלְכֹסף ַזְרֵעּה ּדְ ּה? ָאַמר ֵלּה: ָחס ִלי ּדְ ַאְנּפֵ ֵלּה ּבְ

ה ְוחֹוֵבט אֹוִתי.  ּכֶ ּמַ ָקא ְמָצֵער ָלן ַרב הּוָנא ׁשֶ מּוֵאל, ֲחֵזי ַמר ּדְ א – ִלׁשְ י ִחּיָ ֵלּה ַרּבִ

ָהִכי ְוָהִכי  מּוֵאל ְלָהִכי ְמַצַעְרָנא ֵלּה, ּדְ ר ַרב ָאַמר ֵלּה ַרב הּוָנא ִלׁשְ א ּבַ י ָנַפק - ִחּיָ ּכִ

ָפָניו  ּלֹא ּבְ ָפָניו ְוׁשֶ ָלא ָאַמר ֵלּה ּבְ ָמּה ּדְ ּלֹא ִלׁשְ ים, ְוַהְינּו ֲעָנָוה ׁשֶ ָבִרים ְמֻגּנִ ָעִביד ּדְ

ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ָמּה  ִלׁשְ ֲעָנָוה  ִנְקָרא  ֶזהּו  ּדְ ָמָרא  ַהּגְ ֲאָרה  ּבֵ ֶ ּשׁ ה  ּוִמּמַ ְגנּותֹו.  ּבִ ר  ִסּפֵ

ׁשֹו  ּלֹא רֹוֶצה ְלַבּיְ ׁשֶ ָמּה ּכְ ּלֹא ִלׁשְ ְוָנא ֲהָוה ֲעָנָוה ׁשֶ ַהאי ּגַ ַרק ּכְ ָפָניו, מּוָכח ּדְ ׁשֹו ּבְ ּיְ ּבִ

א  ּמָ ה ֶזה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ א ּבְ ׁשָ "י לֹא ָזַכר ֵמַהאי ֲחׁשָ ָנֵאהּו. ְוַגם ַרׁשִ ׂשְ ּיִ ׁש ׁשֶ חֹוׁשֵ ַאְך לֹא ׁשֶ

ְלָחן  ִים ַעל ׁשֻ ת ַהּמַ ְרּכַ דֹות, ּוְלָהַרב ּבִ י ַאּגָ ִחּדּוׁשֵ "א ּבְ ַהְרׁשָ ָנֶאּנּו. ׁשּור ּוְרֵאה ַלּמַ ִיׂשְ

ן עֹוד  ְבֵריֶהם. ְוַעּיֵ ם ּדִ ן ׁשָ ָעְמדּו ַעל ֶזה. ַעּיֵ ָערּוְך )יו"ד סימן רסז סעיף עט דף עח ע"ד( ׁשֶ

"ל  י ַרֲחִמים ָחִויָתה ַהּכֵֹהן ַזּצַ אֹון ַרּבִ ה ְלַהּגָ ְרֵחי ְכֻהּנָ "ל, ּוְבֵסֶפר ּפִ ְפִרי ָהֲאָדָמה ַהּנַ ּבִ

לֹות  ֵאין ְלָפֵרׁש ּוְלִהּתָ לּו ׁשֶ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַהּלָ ל ּדִ ֲעָרִכין )שם(. ְואכמ"ל. ִנְמָצא ִמּכָ ּבַ

ְתִלים טֹוִעים. ּלֹא ָצִריְך ְלהֹוִכיַח ַלחֹוְטִאים. ְוַהּנִ "י ׁשֶ ִדְבֵרי ַרׁשִ ּבְ

ּתֹוָספֹות )ד"ה  ן ּבַ "י, ַעּיֵ ִדְבֵרי ַרׁשִ ְרׁשּו ּכְ ּלֹא ּפֵ ים ׁשֶ ָבר ַרּבּו ַהְמָפְרׁשִ ּוְבָלאו ָהִכי, ּכְ

תוכחה(,  )ד"ה  דֹות  ַאּגָ י  ִחּדּוׁשֵ ּבְ "א  ַהְרׁשָ ּוַבּמַ ֲעָרִכין,  ּבַ ְדמֹוִנים  ַהּקַ ת  ּטַ ּוְבׁשִ וענוה( 

ִנְרֶאה  )שם(  ֲעָרִכין  ּבַ ְרׁשֹום  ּגֵ נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ִמּדִ ּדְ ְועֹוד  התוספות(.  ע"ד  )שם  "ץ  ְעּבֵ ּוַבּיַ

ִלי  ְלׁשֹונֹו, ָחס  ְוֶזה  ַתב  ּכָ ׁשֶ ֲעִדיָפא,  ָמּה  ִלׁשְ תֹוֵכָחה  ּדְ ָמָרא  ַהּגְ ְסָקַנת  ּמַ ׁשֶ ּסֹוֵבר,  ׁשֶ

ֲאָמָרּה  ּמּוָטב ָהָיה ׁשֶ ָמּה ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ַרב ַעל ְיַדאי. ְוזֹו ִהיא ֲעָנָוה ׁשֶ ִלְכַסף ַזְרֵעּה ּדְ ּדְ

ָפָניו ְוָאַמר  ּלֹא ֲאָמָרּה ּבְ ֶ ה ּשׁ ָמּה ִמּמַ ּיֹוִכיֶחּנּו ְוִהיא ָהְיָתה ּתֹוֵכָחה ִלׁשְ ֵדי ׁשֶ ָפָניו ּכְ ּבְ

דֹוֵלי  ן לֹא ְזָכרּוהּו ּגְ ּכֵ ֶזה, ׁשֶ ַסק ֲהָלָכה ּבָ ֵאין ָלנּו ּפְ ָבָריו. ְועֹוד ּדְ אן ּדְ ְלַאֲחָריו. ַעד ּכָ

ֻדְגַמת  ה ֵמָהִראׁשֹוִנים ּכְ ּמָ ָכרּוהּו ּכַ ּזְ "ם ְוָהרֹא"ׁש, ַוֲהַגם ׁשֶ ַההֹוָרָאה ָהִרי"ף ָהַרְמּבָ

ְגָיא  ַהּסֻ ֲארּו  ּבֵ לֹא  )ח"א אלפא ביתא סימן מד(,  ָזרּוַע  ּוָבאֹור  )פ"ג(,  ֲעָרִכין  ּבַ ה  ָהֲאֻגּדָ

ְולֹא  "י,  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּכְ ֶזה  ּבָ יָפְרׁשּו  ּדִ ָלן  ּוְמָנא  ַוֲחתּוָמה,  ְסתּוָמה  יקּוָה  ֶהְעּתִ א  ֶאּלָ

ֹאֶפן ַאֵחר?.  ֵפְרׁשּו ּבְ ָאר ִרְבָוָתא ּדְ ׁשְ ּכִ

ָעָליו  ָחָטא  ׁשֶ ִמי  ַתב,  ּכָ ט(  פרק הלכה  דעות  )בהלכות  "ם  ָהַרְמּבָ ׁשֶ ָמָצאנּו  ְואּוָלם  י( 

יֹוֵתר,  ָהָיה ַהחֹוֵטא ֶהְדיֹוט ּבְ ֵני ׁשֶ לּום ִמּפְ ר לֹו ּכְ ֲחֵברֹו ְולֹא ָרָצה ְלהֹוִכיחֹו ְולֹא ְלַדּבֵ

זֹו  ֲהֵרי   - ְולֹא הֹוִכיחֹו  ָטמֹו  ׂשְ ְולֹא  ִלּבֹו  ּבְ לֹו  ּוָמַחל  ת,  ׁשֶ ּבֶ ְמׁשֻ ְעּתֹו  ּדַ ָהְיָתה  ׁשֶ אֹו 

אן ְלׁשֹונֹו. ְוָהַרב  ֵטָמה. ַעד ּכָ ׂשְ א ַעל ַהּמַ יָדה ַהּתֹוָרה ֶאּלָ ּלֹא ִהְקּפִ ת ֲחִסידּות, ׁשֶ ִמּדַ

ּלֹא  ׁשֶ ֲעָנָוה  ּדַ ַבֲעָין  ּבְ )שם(  ֲעָרִכין  ּבַ "ם הּוא  ָהַרְמּבָ ְבֵרי  ּדִ קֹור  ּמְ ׁשֶ ַתב,  ּכָ ֹעז  ל  ִמְגּדַ

י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ְוֵכן  אן.  ּכָ ַעד  ַרב.  ר  ּבַ א  ְוִחּיָ הּוָנא  ַרב  ּדְ א  ֻעְבּדָ ּוַמְיֵתי  ָמּה,  ִלׁשְ
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ם  ָ ּשׁ ָאר ִרְבָוָתא לֹא ָזְכרּו ׁשֶ "ם )שם(. ּוׁשְ ָעה ַעל ָהַרְמּבָ ֲעֵרי ּדֵ ִחּבּורֹו ׁשַ ַתי סֹוֵפר ּבְ ּבְ ׁשַ

ָבָרא.  ׁשּוט הּוא ִמּסְ ּפָ ַתב ׁשֶ ֶנה ּכָ ֶסף ִמׁשְ "ם. ּוַבּכֶ ל ָהַרְמּבָ הֹור ׁשֶ ְמקֹורֹו ַהּטָ

יר  ּפִ ׁשַ ְיֹבֲארּו  ֲעָרִכין,  ּבַ ָמָרא  ֵמַהּגְ הּוא  "ם  ָהַרְמּבָ ְבֵרי  ּדִ ְמקֹור  ּדִ ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ ם  ּוְלַדְרּכָ

ָרָעה  לֹו  ה  עֹוׂשֶ ֲחֵברֹו  ׁשֶ ּכְ ַאְיֵרי  ָמּה  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֲעָנָוה  ַהאי  ּדְ "ל,  ַהּנַ "י  ַרׁשִ ְבֵרי  ּדִ ם  ּגַ

בֹוד ַעְצמֹו ְולֹא  ְוָנא ָיכֹול ִלְמֹחל ַעל ּכְ ִבְכַהאי ּגַ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּדְ ּבֵ ִמְצֹות ׁשֶ ְוָהָוה ּבְ

"ם. ְוֶזהּו  ַתב ָהַרְמּבָ ּכָ ֵטָמה ּוְכמֹו ׁשֶ ׂשְ א ַעל ַהּמַ יָדה ַהּתֹוָרה ֶאּלָ ּלֹא ִהְקּפִ ְלהֹוִכיחֹו, ׁשֶ

ֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון,  ּמַ ַהְינּו ׁשֶ ָנֶאּנּו, ּדְ ּלֹא ִיׂשְ ּלֹא רֹוֶצה ְלהֹוִכיחֹו ׁשֶ "י ׁשֶ ַתב ַרׁשִ ּכָ ׁשֶ

ְוָנא  ִבְכַהאי ּגַ ְתבּו ַהּתֹוָספֹות ּדְ ּכָ ֶ ֲחלֶֹקת. ]ּוַמה ּשׁ ל ֵאׁש ַהּמַ ְגּדַ ּלֹא ּתִ ְולֹא מֹוִכיחֹו ׁשֶ

ָאָדם  ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ִעְנָין  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵיׁש  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ִמְצֹות  ְבָכל  ּדִ יָון  ּכֵ ֵרי,  ִמּקְ ע  ָרׁשָ

ַתב  ּכָ ְך  ּכָ ׁשֶ ּוְרֵאה  ׁשּור  ְודו"ק.  ֶזה[.  ִעְנָין  ּבְ ֵהָאֵסף  ֵעת  ְולֹא  ן.  ְלַעּיֵ ְוֵיׁש  קֹום.  ַלּמָ

ְבֵרי  ּדִ ַעל  )שם(  ֲעָרִכין  ּבַ ָנָתן  ֹחק  ִסְפרֹו  ּבְ "ל  ַזּצַ ִמּטּוִניס  'יל  ּבּוְרּגִ ָנָתן  י  ַרּבִ ְלָפֵרׁש 

י.  ּתִ ׂשְ "י. ְוׂשַ ַרׁשִ

ּלֹא ְלהֹוִכיַח  "ל ׁשֶ "י ַהּנַ ְבֵרי ַרׁשִ ִכים ַעל ּדִ ּמְ ְסּתַ ֵאין ְלאֹוָתם ַהּמִ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת, ׁשֶ ַאּתָ

ְרג  ְרּבֶ ִזיְלּבֶ ְנָיִמין  ּבִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ּוְלַמד  ֵצא  ְטָעָנה.  עּור  ׁשִ  -

ׁשּו"ת מהרא"ב )או"ח חלק ב סימן מז( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,  יְטְסּבּוְרג ּבְ ין ּפִ ית ּדִ "ל ַאב ּבֵ ַזּצַ

ֵאין  ׁשֶ ׁשֹות  ַוֲחׁשָ ְנִגיעֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ּתֹוֵכָחה  ִמּלֹוַמר  ָלַרב  ִלְפֹטר  ָמקֹום  ֵאין  ּדְ אי  ַוּדַ

ע ַהּקֶֹדׁש ִמּיֹום ְליֹום, ַרק חֹוָבה  ַבּלַ ִחּבּוק ָיַדִים ְוִלְראֹות ּכְ ֶבת ּבְ ֶהם ׁשּום ְיסֹוד ָלׁשֶ ּבָ

ּבֹוִרים  ּגִ ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְוָלֵצאת  ָכְך  ּבְ ַמה  ל  ׁשֶ ּבֹונֹות  ַהֶחׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהְפִקיר  מּוֶטֶלת 

ְראּו  ּיִ ׁשֶ ָהַרב  ְלִדְבֵרי  ְמעּו  ִיׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֵמָעֹון,  ים  ַרּבִ יב  ְלָהׁשִ ים  ַרּבִ ּבָ ּוְלהֹוִכיַח 

עֹוָלם.  ל  ׁשֶ רּומֹו  ּבְ ָהעֹוְמִדים  ָבִרים  ִמּדְ הּוא  אי  ּוְבַוּדַ ּלֹו,  ׁשֶ ְנִגיעֹות  ֵהִטיל  ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ

ה  ּוַמֲעׂשֵ ֶצר  ַהּיֵ ל  ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ י ֹזאת  ּכִ ּלֹא ְלהֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו  ׁשֶ ָעָנו  ֵאין ִלְהיֹות  ּוָבֶזה 

ם  ָנֶאּנּו. ּוַבּתֹוָספֹות ׁשָ ּלֹא ִיׂשְ א ׁשֶ ּלֹא מֹוִכיַח ֶאּלָ ֲעָרִכין ׁשֶ "י ּבַ ַתב ַרׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָטן ּכְ ׂשָ

"י  ַרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ׁש ּכְ ָפֵנינּו הּוא ַמּמָ ּלְ ּדֹון ׁשֶ ם. ּוַבּנִ ן ׁשָ מּור. ַעּיֵ ע ּגָ ֲהָוה ָרׁשָ ם ּדַ ְמַסּיֵ

ע  ֵרא ָרׁשָ ּקָ ּיִ ָסֵפק ׁשֶ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ין ׁשֶ ֵאין ִמן ַהּדִ אי ׁשֶ ים, ּוַוּדַ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ָנאּוהּו ַהּבַ ּלֹא ִיׂשְ ׁשֶ

עֹוד  ן  ְוַעּיֵ אן.  ּכָ ַעד  ּוְלהֹוִכיָחם.  ֶמֶרת  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ַלֲעֹמד  ַרק  מֹוִכיָחם,  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

ְכַלל  י ֵאיָנם ּבִ ִאיְנׁשֵ א ּדְ ֻרּבָ ׁשּו"ת ִמְנַחת ִיְצָחק )ח"ד סימן עט אות יא - יב(. ּוְבִיחּוד ּדְ ּבְ

ָנאּוהּו. ְוַגם ִאי ֲהָוה ָסֵפק ָהא ֲהָוה  ׂשְ ּיִ מּוִרים ַוֲאִפּלּו לֹא ִנְכָנִסים ְלָסֵפק ׁשֶ ִעים ּגְ ְרׁשָ

ֵמּהַ ֲאִני ִאם ֵיׁש ִמי  י ַטְרפֹון ּתָ ָאַמר ַרּבִ ָאְזִליַנן ְלֻחְמָרא, ַוֲהַגם ׁשֶ ְדאֹוַרְיָתא, ּדְ ָסֵפק ּבִ

ִאם מֹוִכיַח  ד ׂשֹוְנאֹו, ֵעיֵנינּו ָהרֹואֹות ׁשֶ ִמּיָ ְרׁשֹום ּדְ נּו ּגֵ ל ּתֹוֵכָחה ּוֵפַרׁש ַרּבֵ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

ח(,  ט,  )משלי   " ְוֶיֱאָהֶבּךָ ְלָחָכם  "הֹוַכח  ְבִחיַנת  ּבִ ּוְמִאיָרה,  ָיָפה  ָפה  ׂשָ ּבְ ֲחֵברֹו  ֶאת 
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ֵלב  ֵמרַֹע  ים  עֹוׂשִ ֵאיָנם  י  ִאיְנׁשֵ ּדְ א  ֻרּבָ ּדְ ׁשֹוְמֵעיֶהם,  ֵלב  ַעל  ָבִרים  ַהּדְ ִלים  ּוִמְתַקּבְ

י  ְרׁשֵ ְצֹות ּפָ יבּות ִעְנַין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּמֹוִדיִעים ָלֶהם ֲחׁשִ ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ּומֹוְרִדים, ּוְכׁשֶ

ם ַהְמֻקְלֶקֶלת.  יֶהם ָהָרִעים ְוַדְרּכָ ֲעׂשֵ ְלַאט ְלַאט ִמּמַ

ַעד  ָאַמר  ַרב  ּתֹוֵכָחה?  ֵהיָכן  ַעד  ִאיָתא,  ע"ב(  טז  )דף  ֲעָרִכין  ּבַ ָמָרא  ּגְ ּבַ ה  ְוִהּנֵ יא( 

י ֱאִליֶעֶזר  ֵאי, ַרּבִ ַתּנָ י יֹוָחָנן ָאַמר ַעד ְנִזיָפה. ּכְ מּוֵאל ָאַמר ַעד ְקָלָלה, ְוַרּבִ ָאה, ּוׁשְ ַהּכָ

אן.  אי אֹוֵמר ַעד ְנִזיָפה. ַעד ּכָ ן ַעּזַ ַע אֹוֵמר ַעד ְקָלָלה, ּבֶ י ְיהֹוֻשׁ ָאה, ַרּבִ אֹוֵמר ַעד ַהּכָ

הּו. ְוֵכן  ּכֵ ּיַ חֹוַבת ּתֹוֵכָחה ַעד ׁשֶ ַרב, ּדְ "ם )הלכות דעות פרק ו הלכה ז( ּכְ ּוָפַסק ָהַרְמּבָ

ם.  ן ׁשָ ּה )או"ח סימן תרח סעיף ב(. ַעּיֵ ַהּגָ ַרָמ"א ּבַ ְמֹבָאר ּבָ

מּוֵאל,  י ַרב ּוׁשְ י יֹוָחָנן ְלַגּבֵ ַרּבִ ֲהָלָכה ּכְ ַאף ּדַ ְתׁשּוָבה )סימן נה(, ּדְ "ל ּבִ ַהְרׁשַ ְוָכַתב ַהּמַ

יֹוֵתר  ה  ַקּלָ ִהיא  ׁשֶ ְנִזיָפה,  ַעד  ְוָאַמר  ִליג  ּפָ ְוהּוא  ע"ב(,  טז  )דף  ֲעָרִכין  ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ

"ם )הלכות דעות פרק ו הלכה  ל ָמקֹום ָהַרְמּבָ לֹו, ִמּכָ ַקּלְ ּיְ ָאַמר ַעד ׁשֶ מּוֵאל ּדְ ְבֵרי ׁשְ ִמּדִ

ְבֵרי  ּדִ ַעל  ְוָכַתב  יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ּכְ ַסק  ּפָ יא(  סימו  )עשין  ַמ"ג  ַהּסְ ׁשֶ ְוַאף  ַרב.  ּכְ ַסק  ּפָ ז( 

ן,  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ ֲחִמיר  ַהּמַ ּכְ "ם  ָהַרְמּבָ ַסק  ּפָ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ַטֲעמֹו,  ֵרר  ִנְתּבָ ּלֹא  ׁשֶ "ם  ָהַרְמּבָ

ִויסֹוד  ר  ִעּקָ ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ִהיא  ׁשֶ ּתֹוִכיַח",  "הֹוֵכַח  ל  ׁשֶ ה  ָהֲעׂשֵ ִלְדחֹות  ּלֹא  ׁשֶ

ָידֹו ִלְמחֹות,  ׁש ּבְ ּיֵ ִמי ׁשֶ ֵתנּו, ְוָעֶליָה ִהְפִליגּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, ּבְ דֹול ְלִחּזּוק ּדָ ְוָיֵתד ּגָ

לּוי,  ּגָ ְלָפֶניָך  ִאם  נה ע"א(,  )דף  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַרַז"ל  ָאְמרּו  ָמִעין,  ִנׁשְ ִאם  ֵפק  ַהּסָ ַעל  ְוַאף 

ִנים  ַרּבָ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ְלַמה  ׁשּוָבה מֹוֵצאת  ּתְ אן  ּוִמּכָ ְבֵריֶהם.  ּדִ אן  ּכָ ַעד  לּוי.  ּגָ ִמי  ִלְפֵניֶהם 

ֵאין ְטָעָנה זֹו  ְמעּו ָלֶהם, ׁשֶ ּלֹא ִיׁשְ ָעָנה ׁשֶ ּטְ ָתם ּבַ ֵני ְקִהּלָ ים ְלהֹוִכיַח ֶאת ּבְ ׁשִ חֹוׁשְ ׁשֶ

ְנכֹוָנה ְוָכָאמּור. 

ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ְלַמה  ַיְנקּוָתא  ּדְ ִגְרָסא  ּבְ ְמעּו  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  טֹוֲעִנים  י  ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד  יב( 

ם  ׁשֵ ּכְ ְמעֹון:  ׁשִ י  ַרּבִ ּבֵ ֶאְלָעָזר  ר'  ּום  ִמּשׁ ִאיְלָעא  י  ַרּבִ ָאַמר  ע"ב(  סה  )דף  יָבמֹות  ּבִ

ָבר  ּדָ לֹוַמר  ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ַעל  ִמְצָוה  ְך  ּכָ ָמע,  ׁשְ ַהּנִ ָבר  ּדָ לֹוַמר  ָאָדם  ַעל  ְצָוה  ּמִ ׁשֶ

 , ָנֶאּךָ ִיׂשְ ן  ּפֶ ֵלץ  ּתֹוַכח  "ַאל  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ חֹוָבה,  אֹוֵמר:  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָמע.  ִנׁשְ ֵאינֹו  ׁשֶ

ָבָבא ְמִציָעא )דף יז ע"א מדפי  אן. ֶוֱהִביָאּה ָהִרי"ף ּבְ ". ַעד ּכָ הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבּךָ

ּוְבִפְסֵקי  ו סימן כא(,  )פרק  יָבמֹות  ּבִ ְוָהרֹא"ׁש  )דף כא ע"ב בדפיו(,  ּוִביָבמֹות  הרי"ף(, 

ם )דף סה עמוד ב(, ְוָהאֹור ָזרּוַע )חלק ד פסקי  ִאיִרי ׁשָ ם )פרק ו סימן כז(, ְוַהּמְ ִריָא"ז ׁשָ

ם )פרק ו  לֹֹמה ׁשָ ל ׁשְ ׁשֶ ם  ְוַהּיָ יָבמֹות )פרק ו סימן עח(,  ּבִ ה  ְוָהֲאֻגּדָ סנהדרין סימן מו(, 

סימן מו(, ְועֹוד.

ִחּיּוב  ּדְ ַרב  ּכְ ָפְסִקיַנן  ּדְ )שם(  ֲעָרִכין  ּבַ ְגָיא  ַלּסֻ ְנַפְרֵנס  ֵהיַאְך  ְלִהְתּבֹוֵנן,  ֵיׁש  ה  ּוֵמַעּתָ
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ל ָצִריְך ׁשּוב ָוׁשּוב ְלהֹוִכיחֹו  ִאם מֹוִכיחֹו ְולֹא ִקּבֵ ַמע ׁשֶ ַמׁשְ ָאה, ּדְ ּתֹוֵכָחה ַעד ַהּכָ

דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ַוֲהלֹא  ּנּו,  ּכֶ ּיַ ׁשֶ ַעד  יְך  ַמְמׁשִ ַהּתֹוֵכָחה  ְוִחּיּוב  ל,  ְמַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 

עּור ַעד  ֵעי ְלׁשִ אי ּבָ ָמע, ְוַאּמַ ֵאינֹו ִנׁשְ ָבר ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר ּדָ ִמְצָוה ׁשֶ ּתֹוֵכָחה, ּדְ ָאְמרּו ּבַ

ֶזה.  רּוִצים ּבָ ה ֵמִרְבָוָתא ַקְדָמֵאי ּוָבְתָרֵאי ְוַרּבּו ַהּתֵ ּמָ ן ּכַ ּנּו? ּוְכָבר ִהְקׁשּו ּכֵ ּכֶ ּיַ ׁשֶ

עּור  ִ ָיִחיד ַהּשׁ ַדְוָקא ּבְ יָבמֹות )דף כא ע"ב מדפי הרי"ף( ְלָבֵאר, ּדְ ּמּוֵקי יֹוֵסף ּבִ ְוָכַתב ַהּנִ

ים,  הֹוָכַחת ַרּבִ ַגם ּבְ ם, ּדְ ים לֹא. ּוְמַסּיֵ ֲעָרִכין, ַאְך ָלַרּבִ ָמָרא ּבַ ּגְ ָאְמרּו ּבַ מֹו ׁשֶ הּוא ּכְ

ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוֵכן  ַאַחת  ַעם  ּפַ ְלָפחֹות  ְלהֹוִכיָחם  ב  ַחּיָ ָסֵפק  ּבְ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ

)דף נה ע"א ד"ה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָהַר"ן  ַהְמֻיָחס  רּוׁש  ּפֵ ּבַ ְמֹבָאר  ְוֵכן  אן.  ּכָ ַעד  ה.  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ

אמר ליה(.

ּלֹא  ׁשֶ ְלִמי  ְלהֹוִכיַח  ּלֹא  ׁשֶ ִמְצָוה  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ּדְ ֵאר,  ּבֵ רלט(  )מצוה  ַהִחּנּוְך  ּוְבֵסֶפר 

ּתֹוֶעֶלת,  ׁשּום  ּתֹוְכחֹוָתיו  ִדְבֵרי  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ַהּמֹוִכיַח  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּתֹוֵכָחה,  ל  ְמַקּבֵ

ּלֹא  ּנּו ׁשֶ יֹוֵתר ּוִמְתָיֵרא ִמּמֶ ע ּבְ ם ְוָרׁשָ הּוא ִאיׁש ַאּלָ ע ַהחֹוֵטא, אֹו ׁשֶ ִמּתֹוְך ּגֶֹדל ֶרׁשַ

ֶזה. ְוֶזהּו ָאְמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ִאיׁש ּכָ ִמְצָוה זֹו ּבְ ב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ַיֲעֹמד ָעָליו ְוַיַהְרֶגּנּו, ׁשֶ

ָמקֹום  ּתֹק ּבְ ְך ִמְצָוה ִלׁשְ ָמע, ּכָ ׁשְ ָבר ַהּנִ ְצָוה לֹוַמר ּדָ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ יָבמֹות )דף סה ע"ב( ּכְ ּבִ

ר הּוַכח.  ִעְנַין ָקלֹון ַלּמֹוִכיַח ְולֹא ּתֹוֶעֶלת ַלֲאׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ָמע, ְלִפי ׁשֶ ָבר ִנׁשְ ֵאין ַהּדָ ׁשֶ

אֹו  ְמֹאד,  ַלה'  ִאים  ְוַחּטָ ָרִעים  ים  ֲאָנׁשִ ַרק  ׁשֶ ָבָריו,  ִמּדְ ְלֵמִדים  ְוִנְמֵצינּו  אן.  ּכָ ַעד 

טּור ֵמחֹוַבת  ְוָקא ָאז ּפָ ַנת ְנָפׁשֹות, ּדַ יָמא ְוֵיׁש ָלחּוׁש ְלַסּכָ ְבָרא ַאּלִ ְבִחיַנת ּגַ ֵהם ּבִ ׁשֶ

ָוִאיׁש.  ִאיׁש  ל  ּכָ ַעל  ַההֹוָכָחה  חֹוַבת  ָעָליו  מּוֶטֶלת  י  ּתִ ַאּכַ ָהִכי  ָלאו  ָהא  ּתֹוֵכָחה. 

ָדִריׁש  ה )פרשה יח( ּדְ הּו ַרּבָ ֵבי ֵאִלּיָ א ּדְ ּנָ ְבֵרי ַהּתַ ע ֵלּה ִמּדִ ְמַסּיַ א ּדִ ּנָ ְוִנְרֶאה ְלָהִביא ּתַ

ֹוַנֲאָך,  ּשׂ ע ׁשֶ ה מֹוִכיַח ָלָרׁשָ ה מֹוִכיַח, ְוִאי ַאּתָ ִמְצֹות ַאּתָ ָך ּבְ ִעּמְ "ֶאת ֲעִמיֶתָך" - ׁשֶ

ֹוַנֲאָך  ּשׂ ׁשֶ ע  ָרׁשָ ָנַקט  ּוִמּדְ אן.  ּכָ ֱאַמר "יֵֹסר ֵלץ לֵֹקַח לֹו ָקלֹון" )משלי ט, ז(. ַעד  ּנֶ ׁשֶ

ע.3  לֹא ָנַקט ְסַתם ָרׁשָ ֲעבּור ּתֹוַכְחּתֹו, ּדְ הּו ּבַ ֶ ה לֹו ַמּשׁ ֲעׂשֶ ּיַ ׁש ָלחּוׁש ׁשֶ ּיֵ ַמע ׁשֶ ַמׁשְ

ָתה "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח  ַהּתֹוָרה ִצּוְ ִרים )פרק כ(, ּדְ ת ְיׁשָ ִסְפרֹו ְמִסּלַ ַתב ָהַרְמַח"ל ּבְ ְוֵכן ּכָ

ָמקֹום אֹו  ִאים ּבְ ֵנס ָאָדם ְלהֹוִכיַח ַחּטָ ָעִמים ִיּכָ ה ּפְ ֶאת ֲעִמיֶתָך" )ויקרא יט, יז(, ְוַכּמָ

3.  ּוְלִפי ֶזה ֵיׁש לֹוַמר עֹוד, ַאַהאי ְּדָדִריׁש ְלֵעיל ִמֵּנּה ַּבַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו )שם( "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך" 

- ָיכֹול ִאם יֹוֵדַע ַאָּתה ֶׁשֵאין ׂשֹוַנֲאָך - הֹוִכיֵחהּו, ְוִאם ָלאו - ַאל ּתֹוִכיֵחהּו, ַּתְלמּוד לֹוַמר "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח 

ֶאת ֲעִמיֶתָך". ָּדָבר ַאֵחר, "ֶאת ֲעִמיֶתָך" - ֶׁשִעְּמָך ְּבִמְצֹות ַאָּתה מֹוִכיַח, ְוִאי ַאָּתה מֹוִכיַח ָלָרָׁשע ֶׁשּׂשֹוַנֲאָך. 

ְוִלְכאֹוָרה ֵּפרּוָׁשא ַקָּמא סֹוֵתר ְלֵפרּוָׁשא ָּבְתָרא, ְּדַלֵּפרּוׁש ָהִראׁשֹון ַּגם ִאם ׂשֹוְנאֹו ְמֻחָּיב ְלהֹוִכיחֹו, ְוַלֵּפרּוׁש 

ַהֵּׁשִני ִאם ׂשֹוְנאֹו ֹלא ְמֻחָּיב ְלהֹוִכיחֹו. ְוֶזה ֵאינֹו, ִּדְלֶהְדָיא ְמֹפָרׁש ַּבֵּפרּוׁש ַהֵּׁשִני ֶׁשִּיְהֶיה ָרָׁשע ֶׁשּׂשֹוְנאֹו. 

ּוָבִעיַנן ַּתְרֵּתי ְלִריעּוָתא. ְועֹוד ְיֹבַאר ְלַקָּמן ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא )אות טו( ִּדְבֵרי ַהַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו.
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ם  ֵ ַהּשׁ ל  ּוְלַחּלֵ ָעם  ִרׁשְ ּבְ יֹוֵתר  ֵרץ  ְלִהְתּפָ ָלֶהם  ְוגֹוֵרם  ָמִעים  ִנׁשְ ָבָריו  ּדְ ֵאין  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

ּתֹק.  ִלׁשְ א  ֶאּלָ ֶזה ֵאינֹו ִמן ַהֲחִסידּות  ּבָ ַכּיֹוֵצא  ּבְ ה  ִהּנֵ ע,  ׁשַ ּפֶ אָתם  ַחּטָ ְלהֹוִסיף ַעל 

ְך ִמְצָוה  ָמע, ּכָ ׁשְ ָבר ַהּנִ ְצָוה לֹוַמר ּדָ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ יָבמֹות )דף סה ע"ב( ּכְ ְוָכְך ָאְמרּו ַז"ל ּבִ

ָבָריו.  אן ּדְ ָמע. ַעד ּכָ ֵאינֹו ִנׁשְ ּלֹא לֹוַמר ֶאת ׁשֶ ׁשֶ

ֵסֶפר ֲחֵרִדים )מצוות ל"ת מדברי קבלה  ִרי ּבְ ּכְ י ֱאִליֶעֶזר ַאּזִ א ְוֶאְרֶאה ְלַרּבִ ּנָ ְוָאׁשּוָר'ה 

"ם  ָהַרְמּבָ ְבֵרי  ִמּדִ ִנְלָמד  כֹון  ַהּנָ רּוץ  ַהּתֵ ׁשֶ ְוָכַתב,  ֶזה,  ָעַמד ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ פרק ד אות ב( 

ִים, ָהַאַחת  ּתַ ִמְצַות הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ִהיא ֶנְחֶלֶקת ִלׁשְ ַז"ל )הלכות דעות פרק ו הלכה ט(, ּדְ

א  ִעים, ֶאּלָ ת ָהְרׁשָ ִמּדַ ּכְ ִלּבֹו  ּבְ ְטֶמּנּו  ִיׂשְ ּלֹא  ִמְצָוה ָעָליו ׁשֶ ּדְ ָחָטא לֹו ֲחֵברֹו  ִמי ׁשֶ ּבְ

ל ַרק  ְיַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ּבֹו  יֹוֵדַע  ּתֹק ִאם  ִלׁשְ ּוְבָהא ִמְצָוה  ְך ִלי.  ּכָ יָת  ָעׂשִ יֹאַמר לֹו ַמּדּוַע 

הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח -  ה ּבְ ִנּיָ לֹֹמה "ַאל ּתֹוַכח ֵלץ". ּוִמְצָוה ׁשְ ִלּבֹו ְוַעל ֶזה ָאַמר ׁשְ ִיְמֹחל ּבְ

ה  ּמָ ב ְלהֹוִכיחֹו ֲאִפּלּו ּכַ ֶדֶרְך לֹא טֹוָבה, ּוָבֶזה ַחּיָ הֹוֵלְך ּבְ ָחָטא אֹו ׁשֶ ָהרֹוֶאה ֲחֵברֹו ׁשֶ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו הּוא  ְבִמְצֹות ּבֵ ָבָריו ּדִ ָבָריו. ּומּוָכח ִמּדְ אן ּדְ הּו ַעד ּכָ ּכֵ ּיַ ָעִמים ַעד ׁשֶ ּפְ

קֹום ֵיׁש  ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ִמְצֹות ׁשֶ ל ּתֹוַכְחּתֹו, ַאְך ּבְ ּלֹא יֹוִכיחֹו ִאם לֹא ְיַקּבֵ יַנן ׁשֶ ְמִקּלִ ּדִ

ֶזה ְלֵעיל )אות י(.  ַתְבנּו ּבָ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ ן ּבְ ּנּו. ְוַעּיֵ ּכֶ ּיַ לֹו ְלהֹוִכיַח ְוַלְחֹזר ּוְלהֹוִכיַח ַעד ׁשֶ

ִהְלכֹות  תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵהִביא  ּדְ ד(,  אות  בפתיחה  אדם  )בתולדות  ָל"ה  ְ ּשׁ ּבַ ְוָרִאיִתי  יג( 

ל  ּלֹא ְיַקּבֵ דּוַע ׁשֶ ּיָ הֹות ַמְימֹוִני )פ"ו ה"ז אות ג( ַמֲחלֶֹקת ִראׁשֹוִנים ֵהיָכא ׁשֶ ַהּגָ עֹות ּבְ ּדֵ

ָהַנח  ּתֹק, ּדְ ַמ"ג )עשין יא( טֹוב לֹו ִלׁשְ ְלַדַעת ַהּסְ ַהּתֹוֵכָחה ִאם ֵיׁש ִעְנָין ְלהֹוִכיחֹו, ּדִ

ָבר  ּלֹא לֹוַמר ּדָ הּו ׁשֹוְגִגין כו' )ביצה דף ל ע"א(, ּוִמְצָוה ׁשֶ ּיְ ָרֵאל מּוָטב ׁשֶ ָלֶהן ְלִיׂשְ

י ֱאִליֶעֶזר  " )משלי ט, ח(. ּוְלַדַעת ַרּבִ ָנֶאּךָ ן ִיׂשְ ֱאַמר "ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ּפֶ ּנֶ ָמע, ׁשֶ ּלֹא ִנׁשְ ׁשֶ

לֹא  ּתֹוִכיַח'  'הֹוֵכַח  ּדְ ה  ֵמֲעׂשֵ ֲאָבל  טּור,  ּפָ ֵמֹעֶנׁש  )סימן רכג(,  ְיֵרִאים  ֵסֶפר  ּבְ יץ  ִמּמִ

י  ִנְרֶאה ְלָהִביא ְרָאָיה ְלִדְבֵרי ַרּבִ ָל"ה )אות ה(, ּדְ ְ ַתב ַהּשׁ ָבָריו ּכָ ְך ּדְ טּור. ּוְבֶהְמׁשֵ ּפָ

ֲעָרִכין )דף טז ע"ב(,  ִאיָתא ּבַ טּור, ֵמָהא ּדְ ֵמ'הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח' ֵאינֹו ּפָ יץ, ּדְ ֱאִליֶעֶזר ִמּמִ

י יֹוָחָנן ָאַמר  מּוֵאל ָאַמר ַעד ְקָלָלה, ְוַרּבִ ָאה, ּוׁשְ ַעד ֵהיָכן ּתֹוֵכָחה, ַרב ָאַמר ַעד ַהּכָ

אי  ַוּדַ א ִלְנִזיָפה ְוַגם ִלְקָלָלה, ְוָאז יֹוֵדַע ּבְ ָבר ּבָ ּכְ ַעד ְנִזיָפה. ֲהֵרי ְסִביָרא ֵלּה ַאף ׁשֶ

"ם  ָאה. ְוָהַרְמּבָ הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ַעד ַהּכָ ה ּדְ טּור ֵמֲעׂשֵ ל ֹזאת ֵאינֹו ּפָ ל, ַעל ּכָ ּלֹא ְיַקּבֵ ׁשֶ

ּתֹוֵכָחה,  ל  ְמַקּבֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ּוַמְרֶאה  לֹו  ּוְמַקּלְ ּבֹו  ּנֹוֵזף  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ּדַ ַמע  ּוַמׁשְ ַרב,  ּכְ ַסק  ּפָ

ַעד  ָנַקט  ּדְ יֹוָחָנן  י  ְלַרּבִ ְוַגם  ּנּו.  ּכֶ ּיַ ׁשֶ ַעד  ּתֹוִכיַח  הֹוֵכַח  ּדְ ִחּיּוָבא  ֲעֵלּה  ְרִמי  י  ּתִ ַאּכַ

ּנּו  ל ִמּמֶ ּלֹא ְיַקּבֵ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ם ֹקֶדם ְנִזיָפה ֲאִפּלּו ׁשֶ ל ָמקֹום ֵיׁש לֹו ְלהֹוִכיחֹו ּגַ ְנִזיָפה ִמּכָ

ּפֹוֵקַע חֹוַבת ִמְצַות "הֹוֵכַח  לֹא  ּדְ ָנִפיק  ְוִלְדָבָריו  ָבָריו.  ּדְ ּתֶֹרף  אן  ּכָ ַהּתֹוֵכָחה. ַעד 

ֵדי ֶחֶמד )כרך ז באספ"ד מערכת  ּשְׂ ן ּבַ ל ַהּתֹוֵכָחה. ְוַעּיֵ ּלֹא ְיַקּבֵ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ ם ּכְ ּתֹוִכיַח" ּגַ
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ַמּכֹות )דף כ ע"ב  ַעת ָהִריְטָב"א ּבְ ן ּדַ ּכֵ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ה' סימן ב אות א עמוד 023 ד"ה ונראה( ׁשֶ

יָתה,  ל ּתֹוַכְחּתֹו ַמֲהֵני ַרק ִלְפֹטר ֶאת ַהּמֹוִכיַח ִמּמִ ּלֹא ְיַקּבֵ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ְכׁשֶ ד"ה וכמה(, ּדִ

ִמְצֹות  קֹום ּוֵבין ּבְ ין ָאָדם ַלּמָ ִמְצֹות ּבֵ ין ּבְ א ִחּיּוָבא ַלְחֹזר ּוְלהֹוִכיַח ּבֵ י ִאּכָ ּתִ ַאְך ַאּכַ

ל ַעד  עּור ׁשֶ ׁשִ ל ּתֹוַכְחּתֹו, ְוָכל ֶזה ּבְ ּלֹא ְיַקּבֵ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַוֲאִפּלּו ִאם יֹוֵדַע ׁשֶ ּבֵ

ָבָריו.  אן ּדְ ּנּו. ַעד ּכָ ּכֶ ּיַ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ה  ּלָ ְוִהְתּגַ ּמּוָכח  ׁשֶ ֹכל  ּדְ ְלהּו  ּוְסִביָרא  ֶזה,  ּבָ ַהחֹוְלִקים  ַרּבּו  ְלִדיָנא  ְואּוָלם 

ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵרי  ֵסֶפר ׁשַ ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן  הֹוִכיחֹו.  טּור ִמּלְ עֹו ּפָ ִרׁשְ ּבְ ְוַיֲחִזיק  ל ּתֹוֵכָחה  ְיַקּבֵ

צב  )דף  א  ַקּמָ ּוָבָבא  ע"א(,  נה  )דף  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִאיִרי  ְוַהּמְ קצו(,  אות  ג  )שער  יֹוָנה  נּו  ְלַרּבֵ

ָרָעה  ֶרְך  ִמּדֶ יבֹו  ְוַלֲהׁשִ ִמיד  ּתָ ֲחֵברֹו  ֶאת  ְלהֹוִכיַח  דֹוָלה  ּגְ ִמְצָוה  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  ע"ב( 

ל ּתֹוֵכָחה, ֵאינֹו ָצִריְך  ָחִתים ְוֵאינֹו ָראּוי ְלַקּבֵ ָבָריו ִנׁשְ ּדְ ְלֶדֶרְך טֹוָבה ְוִאם רֹוֶאה ׁשֶ

ֶרְך ַצחּות ָאְמרּו ְקִריֵתּה ְלַבר  עֹו. ּדֶ ִרׁשְ יֶחּנּו ְוִיּפֹל ּבְ א ַיּנִ ָדָבר ֶזה ֶאּלָ ְלַהְלאֹות ַעְצמֹו ּבְ

יִקים )שער  ֵסֶפר ָאְרחֹות ַצּדִ ַתב ּבְ אן. ְוֵכן ּכָ ֵוּה. ַעד ּכָ ֵחי ּגּוָדא ִעּלָ ֲעִמיֶתָך ְוָלא ָעֵני ּדְ

ת  ׁשּו"ת ַחּוֹ ַתב ּבְ ל ָמקֹום ּכָ ִרים )פרק כ( ְועֹוד. ּוִמּכָ ת ְיׁשָ ְמִסּלַ ן עֹוד ּבִ החניפות(, ְוַעּיֵ

ָאה  ם ַאֲחֵרי ַהּכָ ִאם ָיֵרא ְוָחֵרד ִלְדַבר ה', יֹוִכיַח ּגַ ָבִרים ִנְפָלִאים, ּדְ ָיִאיר )סימן קסד( ּדְ

ב ֲחִביבּוֵתּה  אֵני ְיהֹוָנָתן ַאּגַ ׁשָ ָאַמר ַעד ְקָלָלה ּדְ ֲעָרִכין )שם( ְלַמאן ּדְ ֲהֵרי ָאְמרּו ּבַ ׁשֶ

ְוָהִכי מּוָכח  ּוִמְצֹוָתיו,  ֲחִביבּוֵתּה ַלקב"ה  ב  ַאּגַ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ְטֵפי,  ּה  ַנְפׁשֵ ְמַסר  ְלָדִוד 

ֵריׁש ִסְפרֹו )בפתיחה(.  ָל"ה ּבְ ְ ְנחּוָמא )פרשת תזריע סימן ט(, ֶוֱהִביָאּה ַהּשׁ ְדַרׁש ּתַ ֵמַהּמִ

ָבָריו. אן ּתֶֹרף ּדְ ֶזה. ַעד ּכָ ב ּבָ ּוְלִדיָנא ֵאינֹו ְמֻחּיָ

ּוַבֲעָרִכין  יָבמֹות  ּבִ ְגיֹות  ַהּסֻ י  ּתֵ ׁשְ ב  ֵ ְלַיּשׁ ֻהְזַקְקנּו  ֶ ּשׁ ְלַמה  ְוָנׁשּוָבה  ָנה רֹאׁש  ִנּתְ יד( 

ַהִהיא  ּדְ ב,  ֵ ְלַיּשׁ ַתב  ּכָ )דף לא ע"א(  ְמִציָעא  ָבא  ּבָ ֶצת  ְמֻקּבֶ ה  ּטָ ִ ַבּשׁ ּדְ ְוָרִאיִתי  "ל,  ַהּנַ

ֵלּה  ִאית  אי  ּוְבַוּדַ לֹו,4  ּוְלַקּלְ ָניו  ּפָ ַעל  ְלַהּכֹותֹו  ַהּמֹוִכיַח  ָיכֹול  ּדְ מּוָכח  ֲעָרִכין  ּדַ

ל ּתֹוֵכָחה  יַקּבֵ ֲחָזָקה ּדִ יָון ּדַ לֹו, ּכֵ ִאיָדְך ַנְזֵפּה ּוְמַקּלְ ב ּדְ ָהִכי, ַאף ַעל ּגַ ְלאֹוכּוֵחּה ּבְ

ְבֵריֶהם. אן ּדִ ֲעַדִין. ַעד ּכָ

4.  ְוִהֵּנה ַעל ֶזה, ְּבַוַּדאי ָנכֹון לֹוַמר ֶׁשֵאין ּדֹורֹות ַאֲחרֹוִנים ָיִפים ֶׁשַּיֶּכה ַהּמֹוִכיַח, ְוֵאין ִלְנֹהג ֵּכן ִּבְזַמֵּננּו 

ּוָפׁשּוט. ְוַעֵּין עֹוד ְּבֵסֶפר ִמְצַות ַהּתֹוֵכָחה )פרק טו( ַמה ֶּׁשָּכַתב ָּבֶזה. ְוַעל ִּפי ֶזה ָעָלה ְּבַמֲחָׁשָבה ְלָפַני 

ַמאי  ְוֶזהּו  ַהָּכָאה,  ְּבֶדֶרְך  ְּדַהְינּו  ּתֹוֵכָחה,  ְמַקְּבֵלי  ֵיׁש  ִאם  ְּתֵמַהִני  ַטְרפֹון  ַרִּבי  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְּדֶזהּו  ְלָפֵרׁש, 

ָיִדי,  ַעל  ֲעִקיָבא  ָלָקה  ְּפָעִמים  ֶׁשַהְרֵּבה  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ָעַלי  ֲאִני  ֵמִעיד  נּוִרי:  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֵלּה,  ִּדְסִמיְך 

ֶׁשָהִייִתי קֹוֵבל ָעָליו ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשהֹוַסְפִּתי ּבֹו ַאֲהָבה. ְוִאם ֵּכִנים ָאנּו ָּבֶזה ֹלא ֻיְקֶׁשה ְּכָלל 

ֵמַהִהיא ֻסְגָיא ְלִחּיּוב ִמְצַות ּתֹוֵכָחה, ּוְכָבר ֵּבַאְרנּו ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְלֵעיל )אות ב והלאה( ַּכָּמה ֵּבאּוִרים 

ָּבֶזה, ַהֵּבט ָיִמין ּוְרֵאה.  
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ֵאינֹו  ׁשֶ י לֹא מּוָכח  ּתִ ַאּכַ הּו  ַמּכֵ ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  ָכל  ּדְ ֶזה,  ּבָ ְלָבֵאר  טּות  ַפׁשְ ּבְ ִנְרֶאה  עֹוד 

אות  בפתיחה  אדם  )בתולדות  ָל"ה  ְ ַהּשׁ ַתב  ּכָ ֶזה  ֵמֵעין  ּדְ ּוְרֵאה  ׁשּור  ּתֹוֵכָחה.  ל  ְמַקּבֵ

א ַרק  ל ּתֹוֵכָחה ֶאּלָ ֶחְזַקת ְמַקּבֵ ֵאינֹו ּבְ ָלל ְלָכל ָאָדם ׁשֶ יק ּכְ ה(, ּוְלִפי ֶזה ֵאין ְלַהּסִ

ָבָריו  ם ּדְ ן ׁשָ ה ַלּמֹוִכיַח. ַעּיֵ ל ּתֹוֵכָחה ִאם ַיּכֶ ֵאינֹו ְמַקּבֵ ֵפרּוׁש ׁשֶ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ ַאֲחֵרי ׁשֶ

ֶר"ת )שם(.  הֹות ָהַאּדֶ ֵסֶפר ֲחִסיִדים )סימן תיג( ּוְבַהּגָ ן עֹוד ּבְ ְואכמ"ל. ְוַעּיֵ

ָדִריׁש "ֶאת  ה )פרשה יח( ּדְ הּו ַרּבָ ֵבי ֵאִלּיָ א ּדְ ּנָ ּתַ ַתב ּבַ ּכָ ֶ א ֵעיֶניָך ְלַמה ּשׁ ט ְוׂשָ טו( ְוַהּבֵ

ַעד  ֹוַנֲאָך.  ּשׂ ׁשֶ ע  ָלָרׁשָ מֹוִכיַח  ה  ַאּתָ ְוִאי  מֹוִכיַח,  ה  ַאּתָ ִמְצֹות  ּבְ ָך  ִעּמְ ׁשֶ ֲעִמיֶתָך", 

ִעים? ְוִלְכאֹוָרה  ּלֹא ְלהֹוִכיַח ָלְרׁשָ טֹור ּגֹוֵרף ׁשֶ ְדָבָריו ִאם ֶזהּו ּפְ ן ּבִ אן. ְוֵיׁש ְלַעּיֵ ּכָ

ִמְצֹות,  ָך ּבְ ִעּמְ ָפַתח ְוָאַמר "ֶאת ֲעִמיֶתָך" - ׁשֶ י, ּדְ ַתְרּתֵ ם ּבְ ֲחָדא ְוַסּיֵ ָפַתח ּבַ ה, ּדְ ָקׁשֶ

ּתֹוֵכָחה  ִחּיּוב  ֵאין  ׁשֶ לֹוַמר  א  ּבָ ְוִאם  ֹוַנֲאָך.  ּשׂ ׁשֶ ע  ָלָרׁשָ מֹוִכיַח  ה  ַאּתָ ֵאין  ׁשֶ ם  ְוַסּיֵ

א  ָרׁשָ יק ֵלּה ִמּדְ ָהא ַמּפִ ע, ּדְ ה מֹוִכיַח ָלָרׁשָ א ְוֵאין ַאּתָ ם ֶאּלָ ִעים לֹא ָהָיה לֹו ְלַסּיֵ ָלְרׁשָ

ֹוַנֲאָך? ּשׂ ע ׁשֶ הֹוִסיף ָלָרׁשָ "ֶאת ֲעִמיֶתָך" ּוַמהּו ֶזה ׁשֶ ּדְ

עֹוֵבר  ע ּדְ הּוא ָרׁשָ ֹוַנֲאָך' – הּוא ְנִתיַנת ַטַעם ָלֶזה ׁשֶ ּשׂ ָאַמר 'ׁשֶ ֶ ה ּשׁ ּמַ ְוֵיׁש לֹוַמר, ׁשֶ

ע,  ה לֹא ְלהֹוִכיַח ָלָרׁשָ הּוא ַטַעם ָלּמָ י ֵיׁש לֹוַמר, ׁשֶ ָנא" ְוָדחּוק. ִאי ַנּמִ ַעל "לֹא ִתׂשְ

ְלִמיֵדי  י ָהָאֶרץ ׂשֹוְנִאים ּתַ ֲאִפּלּו ַעּמֵ ָך ּתֹוֵכָחה, ּדַ ל ִמּמְ הּוא ׂשֹוַנֲאָך ְולֹא ְיַקּבֵ ְלִפי ׁשֶ

יָחא  ְמׁשִ ֲחָכִמים )עיין פסחים דף מט ע"ב, ובבא מציעא דף לג ע"ב(, ְוַכֲחזֹון ִעְקְבָתא ּדִ

יָבמֹות  "א ּבִ ַהְרׁשָ ַתב ַהּמַ ֶזה ּכָ ִעים. ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ן ְרׁשָ ּכֵ )עיין סוטה דף מט ע"ב(, ְוָכל ׁשֶ

ָדִריׁש ֵלּה ֵמַהאי  ָמע הּוא ּדְ ֵאינֹו ִנׁשְ ָבר ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר ּדָ ְצָוה ׁשֶ ּמִ ַעם ׁשֶ ַהּטַ )דף סה ע"ב( ּדְ

ָעְלָמא )ב"מ דף נט ע"א, ושבועות דף  ּבְ יַנן  ְדָדְרׁשִ ּכִ ֲעִמיֶתָך  ּתֹוִכיַח ֶאת  הֹוֵכַח  ּדְ ְקָרא 

ל  ַקּבֵ ּמְ ְצֹות, ׁשֶ ּמִ ל ע"א ובמדרש תנחומא פרשת משפטים סימן ו(, "ֲעִמיֶתָך" - ֲעִמיֶתָך ּבַ

ְמֻפְרָסם  הּוא  ׁשֶ ְוַהְינּו  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ּתֹוֵכָחה.  ל  ְמַקּבֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ּוְבֵהֶפְך  ּתֹוֵכָחה 

ִמיָמה )ויקרא פרק יט הערה קיז(.  ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתְ ן עֹוד ּבְ ל ּתֹוֵכָחה. ְוַעּיֵ ּלֹא ְמַקּבֵ עֹו ׁשֶ ִרׁשְ ּבְ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ָנֶאּנּו  ִיׂשְ ַהּתֹוֵכָחה  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ׂשֹוְנאֹו,  לֹא  ֲעַדִין  ִאם  ם  ּגַ ּוִמיהּו,  טז( 

ָאַמר  ֶ ֶזהּו ַמה ּשׁ ֵלי )פרק ט פסוק ז( ּדְ ִמׁשְ ן ֶעְזָרא  ּבְ ִאּבְ הֹוִכיחֹו. ְוֵכן ְמֹבָאר ּבָ טּור ִמּלְ ּפָ

ָנא ַהּמֹוִכיַח.  ְוֵכן ִנְרֶאה  ע ִיׂשְ ָהָרׁשָ ע מּומֹו" – ּדְ ֶלְך ע"ה ּומֹוִכיַח ְלָרׁשָ לֹֹמה ַהּמֶ ׁשְ

ִאם  ם ֵסֶפר ֲחִסיִדים )סימן תיג(, ׁשֶ ֵ אּור ֲהָלָכה )שם ד"ה חייב( ִמּשׁ ּבֵ ּבַ ֵהִביא  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ

ָבָריו. ּוְבַטַעם  אן ּדְ ּנּו, ֵאין ְלהֹוִכיחֹו. ַעד ּכָ ָנא ְוִיְנֹקם ִמּמֶ ִאם יֹוִכיֶחּנּו ִיׂשְ ָהָיה ִאיׁש ׁשֶ

ִעְנָין ַאֵחר,  ֲחזֹון ִאיׁש )שביעית סימן יב אות ט( ּבְ ַתב ּבַ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ָבר ֵיׁש ְלָבֵאר ַעל ּפִ ַהּדָ

ּלֹא  ׁשֶ ֵמֶהם,  ָיֵדנּו  ְוִלְמׁשְֹך  ְלָקְנָסם  ְלִהְתַנֵהג  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ֶלס  ּפֶ ּבַ ֲחַז"ל  ְקלּו  ׁשָ ּדְ
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ְוַתֲחרּות  ְנָאה  ׂשִ ְלַהְרּבֹות  ּלֹא  ְוׁשֶ ְוָלנּו  ָלֶהם  דֹוִלים  ּגְ יֹוֵתר  ִמְכׁשֹוִלים  ָלֶהם  ִלְגרֹם 

ֹקֶבץ  ּבְ ן עֹוד  ְוַעּיֵ ָבָריו.  ּדְ ּתֶֹרף  אן  ּכָ ָנא. ַעד  ִתׂשְ לֹא  ּבְ יָלם  ּוְלַהְכׁשִ ּוֵביֵניֶהם  יֵנינּו  ּבֵ

יָצה )אות סו(. ֶכת ּבֵ עּוִרים ַעל ַמּסֶ ׁשִ

'ק ִאם  ּפֵ ָעָלה ְוִנְסּתַ ִמְצַות ּתֹוֵכָחה, ׁשֶ ְנַחת ִחּנּוְך )מצוה רלט( ּבְ ּמִ יז( ְוֶלְך ָנא ְרֵאה ּבַ

ל  ִמּכָ ּדְ יק,  ּוַמּסִ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ְועֹוֵבד  ת  ּבָ ׁשַ ל  ּוְמַחּלֵ ְלַהְכִעיס  מּוָמר  ְלהֹוִכיַח  ֵיׁש 

ַיְחֹזר  ב ְלהֹוִכיחֹו ּדְ ּנּו ַחּיָ ל ִמּמֶ ִאם יֹוִכיֶחּנּו ְיַקּבֵ ִאם ָסֵפק ֶאְצלֹו ׁשֶ ָמקֹום ִנְרֶאה ִלי ּדְ

ָבָריו,  ַמן )סימן ה אות ח( ֵהִעיר ַעל ּדְ ִוד ֶפְלּדְ ְכַלל ָאח. ּוְבׁשּו"ת ֵלב ּדָ ַלּמּוָטב ְוִיְהֶיה ּבִ

ָרָאה  לֹא  ַז"ל  הּוא  ְוַגם  ע"ב(  סה  )דף  יָבמֹות  ּבִ "א  ַהְרׁשָ ַהּמַ ַתב  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ ָרָאה  לֹא  ּדְ

ְבֵרי  ּדִ נּו  ַרׁשְ ּפֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּוְלִפי  אן.  ּכָ ַעד  הּו.  ֵאִלּיָ ֵבי  ּדְ א  ּנָ ּתַ ּבַ ְמֹבָאִרים  ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ׁשֶ

א  ּנָ ְבֵרי ַהּתַ ְנַחת ִחּנּוְך ּדִ ל ַהּמִ ּלֹא ֶנֶעְלמּו ֵמֵעיֵני ָקְדׁשֹו ׁשֶ הּו, ִניָחא, ׁשֶ ֵבי ֵאִלּיָ א ּדְ ּנָ ַהּתַ

ל  ּלֹא ְיַקּבֵ עֹו ׁשֶ ִרׁשְ ע ֻמְחָזק ּבְ ְבֵריֶהם ָאְזֵלי ַעל ָרׁשָ ן ּדִ ּכֵ "א, ׁשֶ ַהְרׁשָ הּו ְוַהּמַ ֵבי ֵאִלּיָ ּדְ

ַאְך לֹא  ְלַהְכִעיס  ה  ַוֲאִפּלּו עֹוׂשֶ ע  ָרׁשָ ְסַתם  ּבִ ַאְיֵרי  ִחּנּוְך  ְנַחת  ְוַהּמִ ּתֹוֵכָחה,  ּנּו  ִמּמֶ

ָחה  ּפָ ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ָבר ּבִ ל ּתֹוֵכָחה ]ּוָמצּוי ַהּדָ ּלֹא ְיַקּבֵ ָנֶאּנּו, ְוׁשֶ ֹוְנאֹו אֹו ִיׂשְ ּשׂ ֻמְחָזק ׁשֶ

ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ָלחּוׁש  ֵאין  ּדְ ָלֶזה,  ָזכּו  לֹא  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ּוְבֵני  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ב  ׁשָ ֶאָחד  ׁשֶ

ּלֹא  הֹוֵגן. ְוֵכן ֲעַדִין לֹא ֻמְחָזִקים ׁשֶ ָנאּוהּו ִאם מֹוִכיָחם ּכַ ֹוְנִאים אֹותֹו, אֹו ִיׂשְ ּשׂ ׁשֶ

ִחּנּוְך  ְנַחת  ַהּמִ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ מּוָכח  ְוֵכן  הֹוִכיָחם[.  לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ּתֹוֵכָחה,  לּו  ִקּבְ

ַיְחֹזר  ב ְלהֹוִכיחֹו ּדְ ּנּו, ַחּיָ ל ִמּמֶ ִאם יֹוִכיֶחּנּו ְיַקּבֵ ִאם ָסֵפק ֶאְצלֹו ׁשֶ ָבָריו, ּדְ סֹוף ּדְ ּבְ

ק ָהַרב ִמְנַחת ִחּנּוְך, ְולֹא  ּפֵ ֶזה ִהְסּתַ ַעל ָאָדם ּכָ ְכַלל ָאח. ָחִזיַנן ּדְ ַלּמּוָטב ְוִיְהֶיה ּבִ

)סימן תרח ד"ה  ֲהָלָכה  אּור  ּוַבּבֵ ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ּתֹוָכחֹות  ל  ְמַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ְחָזק  ּמֻ ׁשֶ ִמי  ּבְ

"ל, ְוָכַתב: ּוְלִעְנַין אֹוֵכל ְנֵבלֹות ְלֵתָאבֹון  הּו ַהּנַ ֵבי ֵאִלּיָ א ּדְ ּנָ ְבֵרי ַהּתַ אבל( ֵהִביא ּדִ

ָבָריו  ַמע ִמּדְ ָבָריו. ּוַמׁשְ אן ּדְ ָבר. ַעד ּכָ ּדָ ן ּבַ ַפְרֶהְסָיא ֵיׁש ְלַעּיֵ ּלֹא ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ אֹו ְמַחּלֵ

עֹו ֵאין ְלהֹוִכיחֹו, ְולֹא  ִרׁשְ ְחָזק ּבְ ע ַהּמֻ ְבָכל ָרׁשָ הּו ּדִ ֵבי ֵאִלּיָ א ּדְ ּנָ ְבֵרי ַהּתַ ֵהִבין ּדִ ׁשֶ

ל ּתֹוֵכָחה. ְואּוָלם ָמקֹום ֵיׁש  ּלֹא ִיְהֶיה ְמַקּבֵ ָנֶאּנּו ְוֻיְחַזק ׁשֶ ׂשְ ּיִ ן ׁשֶ ם ּכֵ ָבֵעי ּגַ ַרׁש ּדְ ּפֵ

ָאְמִריַנן  ְלַהְכִעיס  מּוָמר  ּבְ ַדְוָקא  ּדְ ֶזה,  ּבָ ק  ּפֵ ְסּתַ ּמִ ֶ ּשׁ ּגּוָפּה ַמה  ִהיא  ּדְ רֹאׁש לֹוַמר  ּבָ

ֲהֵרי הּוא יֹוֵדַע  ְבֵרי ַהּתֹוֵכָחה ׁשֶ ל ּדִ ּלֹא ְיַקּבֵ ל ּתֹוֵכָחה ּוֻמְחָזק ׁשֶ ָתָמא לֹא ְיַקּבֵ ִמּסְ ּדְ

ְלֵתָאבֹון  מּוָמר  ַאְך  ְלהֹוִכיחֹו,  ֵאין  ּדְ הּו  ֵאִלּיָ ֵבי  ּדְ א  ּנָ ַהּתַ ָקָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ּומֹוֵרד, 

ֹוְנאֹו ּוֻמְחָזק  ע ַהּשׂ ָרׁשָ ַרק ּבְ א ִחּיּוב ְלהֹוִכיחֹו, ּדְ י ִאּכָ ּתִ ל ַהּתֹוֵכָחה ַאּכַ ַקּבֵ ּיְ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ּדְ

ָתב סֹוֵפר )אבה"ע סימן  ׁשּו"ת ּכְ ַתב ּבְ הֹוִכיַח. ְוֵכן ּכָ טּור ִמּלְ ל ּתֹוָכחֹות ּפָ ּלֹא ְמַקּבֵ ׁשֶ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ִלים ּתֹוָכחֹות ּוַמְלִעיִגים ַעל ּתַ ֵאין ְמַקּבְ ֻפְרָסִמים ׁשֶ ּמְ אֹוָתם ׁשֶ מז(, ׁשֶ

ְוָלֵכן  ְבֵריֶהם,  ּדִ לּו  ִיְתַקּבְ ּלֹא  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ ָיבּוזּו אֹוָתם,  ּבֹוז  ם  ּגַ ְך  ְלֹחשֶׁ ִמים אֹור  ְוׂשָ
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ע"א(,  יד  )דף  ֲחִגיָגה  ּבַ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל  ְלהֹוִכיָחם.  ִחּיּוב  ֵאין 

)ישעיה  ְוגֹו'"  ֵקן  ּזָ ּבַ ַער  ַהּנַ ""ִיְרֲהבּו  ָאַמר  ׁשֶ ַעד  ְעָיה  ְיׁשַ ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ִנְתָקְרָרה  לֹא  ּדְ

ים ִאם  דֹוֵלי ַהּתֹוָרה ֶנֱעָנׁשִ ֲהלֹא ּגְ אּור הּוא, ּדַ ְעָיה ׂשֹוְנָאם? ְוַהּבֵ ג, ה(, ְוִכי ָהָיה ְיׁשַ

ְעָיה  ְיׁשַ ׁש  ָחׁשַ ְוָלֶזה  ע"א(,  נה  )דף  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַכְמֹבָאר  ֲעָדָתם  ֵני  ּבְ ֶאת  מֹוִכיִחים  לֹא 

יֹוִכיחּו,  ַהּדֹור ִאם לֹא  ְוִזְקֵני  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ם  ּגַ ָהַאֲחרֹוִנים  ּדֹורֹות  ּבַ ָעְנׁשּו  ּיֵ ׁשֶ

ֹכָחם  ָאז ֵיׁש ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוִזְקֵני ַהּדֹור, ּדְ ִדים ּתַ ְוָקא ִאם ְמַכּבְ ׁש ֶזה ּדַ ל ֲחׁשָ ַאְך ּכָ

ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ַזְלְזלּו ּבְ ּיְ ֵקן", ְוַהְינּו ׁשֶ ּזָ ַער ּבַ ָאַמר "ִיְרֲהבּו ַהּנַ יָון ׁשֶ ְלהֹוִכיַח, ַאְך ּכֵ

ְבֵריֶהם, ּתּו ֵאין ִחּיּוב ֲעֵליֶהם  לּו ּדִ ּלֹא ְיַקּבְ ְוִזְקֵני ַהּדֹור, ְוִיְהיּו ֻמְחָזִקים ִוידּוִעים ׁשֶ

ְלָחן )או"ח סימן  ן עֹוד ֶהָערְֹך ַהּשֻׁ ָבָריו. ְוַעּיֵ אן ּדְ ְעּתֹו. ַעד ּכָ ְלהֹוִכיָחם. ְוָלֵכן ָנָחה ּדַ

ֶזה  ְך ּבָ ּיָ ְצרֹו ּתֹוְקפֹו ַלֲעׂשֹות ׁשַ ּיִ א ׁשֶ ֲאִמין ֶאּלָ ָרֵאל ַהּמַ ִיׂשְ ַרק ּבְ ַתב, ּדְ ּכָ תרח סעף ז( ׁשֶ

ִעם  ֲהֵרי  ׁשֶ ּתֹוֵכָחה,  ֶהם  ּבָ ְך  ּיָ ׁשַ ֵאין  ֵאּלּו  ּבְ ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ַהּפֹוְקִרים  ֲאָבל  ּתֹוֵכָחה, 

ֶזה  ָבָריו. ְוַכּיֹוֵצא ּבָ אן ּדְ ָלל.5 ַעד ּכָ ֶהם ּכְ ַח ִעּמָ יקֹוְרִסים ֵאין ְלִהְתַוּכֵ יִנים ְוָהֶאּפִ ַהּמִ

ׁשּו"ת ְלהֹורֹות ָנַתן )ח"י  ן עֹוד ּבְ ם. ְוַעּיֵ ן ׁשָ ּה )או"ח סימן קנו סו"ס ט( ַעּיֵ ַתב ְלֵעיל ִמּנֵ ּכָ

ַרק  ּפָ ָאָדם ׁשֶ "ל ֵהם ַרק ּבְ אּור ֲהָלָכה ַהּנַ ְבֵרי ַהּבֵ ל ּדִ ּכָ ַתב, ׁשֶ ּכָ או"ח סימן יז אות ו( ׁשֶ

ֵני ַהּתֹוִעים. ְוִדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן.  הּוא ִמּבְ ֵמַעְצמֹו ֹעל ּתֹוָרה, ְולֹא ׁשֶ

ב(  פסוק  יב  פרק  )בראשית  ְחֵיי  ּבַ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ְלַמה  מֹוֵצאת,  ׁשּוָבה  ּתְ אן  ּוִמּכָ יח( 

ִסיִלים,  ּכְ ּלֹא ְלהֹוִכיָחם, ְוֵאּלּו ֵהם:  לֹֹמה ע"ה ׁשֶ ה ׁשְ ּוָ ּצִ ּתֹות ׁשֶ ּכִ לֹשׁ  ִתיָחה, ׁשָ ּפְ ּבַ

ֶכל  ְלׂשֵ ָיבּוז  י  ּכִ ר  ַדּבֵ ּתְ ַאל  ְכִסיל  ָאְזֵני  "ּבְ ָאַמר:  ׁשֶ הּוא  ִסיִלים,  ּכְ ִעים.  ְרׁשָ ֵלִצים, 

" )משלי ט, ח(.  ָנֶאּךָ ן ִיׂשְ ֱאַמר: "ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ּפֶ ּנֶ יָך" )משלי כג, ט(. ֵלִצים, הּוא ׁשֶ ִמּלֶ

ע מּומֹו" )משלי ט, ז(.  ֱאַמר: "יֵֹסר ֵלץ לֵֹקַח לֹו ָקלֹון ּומֹוִכיַח ְלָרׁשָ ּנֶ ִעים, הּוא ׁשֶ ְרׁשָ

ּתֹוֵכָחה,  ִלים  ּלֹא ְמַקּבְ ׁשֶ ָעם  ִרׁשְ ּבְ ְחָזִקים  ּמֻ ׁשֶ ַהְינּו  ַכר,  ּזָ ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ָהֵני  ּדְ אן.  ּכָ ַעד 

ָהַרב  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ְוָכָאמּור.  לֹוָזה.  ַהּנְ ם  ַדְרּכָ ּבְ ַהְמֻפְרָסִמים  ְוֵלִצים  ְכִסיִלים  ּדִ ּדּוְמָיא 

ן ֵאין  ּתֹות ֵאּלּו מֹוֲאִסים ַהּתֹוֵכָחה ַעל ּכֵ לֹשׁ ּכִ ׁשָ ִלי ְיָקר )ויקרא פרק יט פסוק יז(, ּדְ ּכְ

ה ְמֹפָרׁש  ֶזה. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ֻפְרָסִמים ּוֻמְחָזִקים ּבָ ּמְ אן. ְוַהְינּו ׁשֶ ִחּיּוב ְלהֹוִכיָחם. ַעד ּכָ

ה  ּזֶ ע מּומֹו" - מּום הּוא ַלּמֹוִכיַח ׁשֶ ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, "ּומֹוִכיַח ְלָרׁשָ "י ׁשָ ִדְבֵרי ַרׁשִ ּבְ

5.   ְוֵעיַני ָראּו ְוֹלא ָזר ַּכָּמה ְוַכָּמה ֵמַהּכֹוְפִרים ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל, ֵּכיַצד ְמַפְעַּפַעת ָּבֶהם ִׂשְנָאה ַעָּזה ְּכֶנֶגד 

ִצּבּור ׁשֹוְמֵרי ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ְוַהֲחָכִמים, ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל ִּבְפָסִחים )דף מט ע"ב( ְּגדֹוָלה ִׂשְנָאה ֶׁשּׂשֹוְנִאין 

ַעְכְּבֵרי  ָהֵני  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאת  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶׁשּׂשֹוְנִאין  ִמִּׂשְנָאה  יֹוֵתר  ָחָכם,  ְלַתְלִמיד  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי 

ַרִּׁשיֵעי ֶׁשְּמַזְּנִבים ֶאת ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים, ְמִסיִתים ּוַמִּדיִחים, ְולֹוֲעִגים ְלִדְבֵרי ֲחַז"ל, ֶׁשֻּכָּלם ֻמְחָזִקים ְּבִׂשְנָאה 

ְּגדֹוָלה ְלׁשֹוְמֵרי ַהּתֹוָרה ְוָכָאמּור.
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ֶרְך  ִמּדֶ ַהְמִסיִתים  ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָאסּור  ׁשֶ ַאְזָהָרה  ִהיא  ְוזֹו  לֹו,  ׁשֹוֵמַע  ְוֵאינֹו  ְמָחְרפֹו 

ע  ָרׁשָ ל  ּכָ לֹא  ּדְ ן,  ַקּמָ ָהא  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד  ּוְלָקְרָבם.  ְלהֹוִכיָחם  ֲאִפּלּו  ָרה  ַהְיׁשָ

ֶזה  ּכָ ע ׁשֶ ָרׁשָ ְחַזק ּכְ ּיֻ ֵדי ׁשֶ א, ּכְ ַרּבָ ְרֵכי ה'. ְוַאּדְ ִסית ִמּדַ ע ַהּמֵ א ַרק ָרׁשָ ֶזה ֶאּלָ ִנְכָלל ּבָ

אּפּו  ָר"א ּפַ ַתב ַהּגְ ּכָ ֶ ה ּשׁ ה. ֵצא ּוְלַמד ִמּמַ ֵאּלֶ י ֵאיָנם ּכָ ִאיְנׁשֵ ָצִריְך ְרָאָיה, ּוְסָתָמא ּדְ

ִמי  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ מֹוִכיַח  ֵאין  ׁשֶ ֵיׁש  ּדְ תוכחה(,  )ערך  יֹוֵעץ  ֶלא  ּפֶ ּבַ "ל  ַזּצַ

ִיְתלֹוְצצּו  מֹותֹו,  ּכְ ׁשֶ ים  ַלֲאָנׁשִ ְלהֹוִכיַח  ִאיׁש  ֵאיֶזה  ִיְרֶצה  ִאם  ׁשֶ ּתֹוֵכָחה,  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ

אֹותֹו  ּוְמָחְרִפים  ּומֹוִכיַח,  ְוׁשֹוֵפט  ר  ׂשַ ְלִאיׁש  ְמָך  ׂשָ ִמי  ְויֹאְמרּו,  יָצִנים  ַהּלֵ ָעָליו 

ּלֹא ְלהֹוִכיָחם ְוכּו', ֲאָבל לֹא יּוַכל ָאָדם  ה ִמְצָוה ׁשֶ ֵאּלֶ ים ּכָ ים אֹותֹו, ְוַלֲאָנׁשִ ּוְמַבּזִ

ָבב, ְוִאם  י ה' ִיְרֶאה ַלּלֵ ֵהם ֵליָצִנים, ּכִ ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים אֹו ׁשֶ ְיהּו ׁשֶ ַגּוַ לֹוַמר, ִקים ִלי ּבְ

ׁש ַעל ָהִאּסּוִרים,  ֵאינֹו חֹוׁשֵ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ּשׁ רּור ּכַ ּבָ לּוי, ִאם לֹא ׁשֶ לּוי, ְלָפֵנינּו ִמי ּגָ ְלָפָניו ּגָ

סימן  )חיו"ד  ֵנֶזר  ַאְבֵני  ׁשּו"ת  ּבְ ם  ּגַ ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ים.  ְמַלֲחׁשִ ְלקֹול  ַמע  ִיׁשְ ְולֹא 

ֵיׁש  ּדְ יק,  ּוַמּסִ ים  ָהַרּבִ ֶאת  ּוַמֲחִטיא  חֹוֵטא  ׁשֶ ֻמְפָלג  ע  ָרׁשָ אֹודֹות  ַאל  ִנׁשְ תסא(, 

ַמע  ּלֹא ִיׁשְ ְמָנא ָלן ׁשֶ ה, ּדִ עּותֹו ָהַרּבָ ִהיא, ַלְמרֹות ִרׁשְ ֶרְך ׁשֶ ָכל ּדֶ חֹוָבה ְלהֹוִכיחֹו ּבְ

ם.  ן ׁשָ נּו. ַעּיֵ ְלתֹוַכְחּתֵ

ְפִרי )פרשת דברים פיסקא ב( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,  ּסִ ָאְמרּו ּבַ ֶ ֶזה ָרִאיִתי ְלַמה ּשׁ יט( ּוִבְהיֹוִתי ּבָ

ּלֹא ְיֵהא  ֵדי ׁשֶ יָתה, ּכְ א ָסמּוְך ַלּמִ ָבִרים ֵאין מֹוִכיִחים ֶאת ָהָאָדם ֶאּלָ ָעה ּדְ ֵני ַאְרּבָ ִמּפְ

ְיֵהא  ּלֹא  ְוׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ׁש  ּיֵ ּוִמְתּבַ רֹוֵאהּו  ֲחֵברֹו  ְיֵהא  ּלֹא  ְוׁשֶ ּומֹוִכיחֹו,  ְוחֹוֵזר  מֹוִכיחֹו 

ַעד  לֹום.  ׁשָ ִליֵדי  ְמִביָאה  ַהּתֹוֵכָחה  ׁשֶ לֹום,  ׁשָ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ְפְרׁשּו  ּיִ ׁשֶ ּוְכֵדי  ָעָליו,  ִלּבֹו  ּבְ

א )דף א  א זּוַטְרּתָ ִסיְקּתָ ִאים )דברים פרק א פסוק ג(, ּוַבּפְ ּנָ ִמְדַרׁש ּתַ אן. ְוֵכן ְמֹבָאר ּבְ ּכָ

ְמעֹוִני )פרשת דברים רמז תת(.  ְלקּוט ׁשִ ע"ב(, ּוַבּיַ

ֵאין ְלהֹוִכיַח ְלׁשּום  ׁשֶ ְויֹאְמרּו  לּו  ַהּלָ ִדְבֵרי ֲחַז"ל  ּבְ ְסִריֵקי  ּבּוֵקי  ִיְתלּו  ּלֹא  ׁשֶ ּוְכֵדי 

ִמן ָהעֹוָלם,  ּתֹוֵכָחה  ִמְצַות  ּוָבְטָלה  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ְוִנְמֵצאת  ִמיָתתֹו,  ִלְפֵני  א  ֶאּלָ חֹוֵטא 

ָעָבר,  ָבר ָחָטא ּבֶ ּכְ ה ׁשֶ ל ּתֹוֵכָחה זֹו ַעל ַמֲעׂשֶ ּכָ ֶזה, ׁשֶ ְבֵרי ֲחַז"ל ּבָ י ֲאָבֵאר ּדִ ָאַמְרּתִ

ְפִרי  ּסִ ּה ָאְמרּו ּבַ ָהא ְלֵעיל ִמּנֵ ַדע, ּדְ ָעה, ּתֵ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ יְך ַלֲחֹטא ּבְ ַאְך לֹא ַמְמׁשִ

א ָסמּוְך  ה ֶאּלָ ּלֹא הֹוִכיָחם ֹמשֶׁ ד ׁשֶ ָנה" )דברים א, ג( ְמַלּמֵ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ )שם( "ַוְיִהי ּבְ

אן.  יָתה. ַעד ּכָ א ָסמּוְך ַלּמִ ָניו ֶאּלָ ּלֹא הֹוִכיַח ֶאת ּבָ ֲעֹקב, ׁשֶ י ָלַמד? ִמּיַ יָתה, ּוִמּמִ ַלּמִ

ֵאֶצל  ֹבָאר  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ּדּוְמָיא  ַנֲעׂשּו,  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ּבַ ַאְיִריַנן  ּדְ ָלַדַעת,  ָהְרֵאָת  ה  ַאּתָ

ל ְיצּוֵעי ָאִביו )בראשית מט, ד(,  ְלּבֵ ּבִ ֻדְגַמת ֵחְטא ְראּוֵבן ׁשֶ ָבִטים ּכְ ְ ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְוַהּשׁ

ֶהם ֵיׁש ָלחּוׁש  ּבָ ם )במדבר יד, כב(, ׁשֶ ֵ ר ֶאת ַהּשׁ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ּסּו ַעם ִיׂשְ ּנִ ֶ ְודּוְמָיא ַמה ּשׁ

ֶחְטאֹו  ּבְ ְוׁשֹוֶנה  ָהָאָדם  חֹוֵטא  ׁשֶ ֲעֵבָרה  ּבַ ַאְך  יָתה,  ַלּמִ ָסמּוְך  א  ֶאּלָ ְלהֹוִכיַח  ּלֹא  ׁשֶ
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ְתבּו  ּכָ ֵכן  ּדְ ּוְרֵאה  ׁשּור  ֵמֲעֵבָרה.  ּוְלַהְפִריׁשֹו  ְלהֹוִכיחֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ָעה,  ׁשָ ָכל  ּבְ

ְפֵתי  ֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַעל ַהּתֹוָרה )דברים א, ג(, ּוַבּשִׂ ב ְזֵקִנים ְלַרּבֹוֵתינּו ּבַ מֹוׁשַ ְלָבֵאר ּבְ

ַתב  ּכָ ְוֵכן  )דברים שם(,  ַהּתֹוָרה  ַעל  "ז  ְלַהּטַ ִוד  ּדָ ְבֵרי  ּדִ ּוְבֵסֶפר  נ(,  )שם אות  ֲחָכִמים 

ים  י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ַתב ַהּגָ ִוד ְלָהַרב ִחיָד"א )פרשת דברים סוף אות ה(, ְוֵכן ּכָ ֵני ּדָ ֵסֶפר ּפְ ּבְ

"י )דברים דף כג סע"ג( הּוְבאּו  רּוׁש ַרׁשִ ים ַעל ּפֵ ַחּיִ ּבַ ִסְפרֹו ּוָבַחְרּתָ  ּבְ "ל  ַזּצַ 'י  ָפָלאּגִ

א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַדְוָקא  ּדְ נז(,  עמוד  לב  )סימן  נר"ו  סֹוֵפר  ְלַהגרי"ח  ים  ַחּיִ ַטל  ֵסֶפר  ּבְ ָבָריו  ּדְ

ָבר ַעל ָהִאּסּור  ָעַבר ּכְ ׁשֶ ַלֲעֹבר ַעל ִאּסּור נֹוֵהג ּבֹו ִמְצַות "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח", ֲאָבל ּכְ

ה )דברים כאן פרשה א אות  ִמְדַרׁש ַרּבָ יָתה, ְוָהִכי ָאְמרּו ּבְ א ָסמּוְך ַלּמִ לֹא יֹוִכיֶחּנּו ֶאּלָ

אן.  ָעַבר. ַעד ּכָ א ְלׁשֶ לֹא הֹוִכיָחן ֶאּלָ ג(, ּדְ

"ם מּוָכח  ְבֵרי ָהַרְמּבָ ִמּדִ ים )שם(, ּדְ ֵסֶפר ַטל ַחּיִ ה ַהגרי"ח סֹוֵפר שליט"א ּבְ ְוִהְקׁשָ

"ם )הלכות  ֶזה ְלׁשֹון ָהַרְמּבָ ּדְ ָעָבר ֵיׁש ְלהֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו,  ּבֶ ָחָטא  ֶ ּשׁ ם ַעל ַמה  ּגַ ׁשֶ

א ִמְצָוה ָעָליו  ּתֹק ֶאּלָ ְוִיׁשְ ְטֶמּנּו  ִיׂשְ ֱחָטא ִאיׁש ְלִאיׁש לֹא  ּיֶ ׁשֶ ּכְ דעות פרק ו הלכה ו(, 

ֱאַמר  ּנֶ לֹוִני, ׁשֶ ָדָבר ּפְ ה ָחָטאָת ִלי ּבְ ְך ְוָכְך ְוָלּמָ יָת ִלי ּכָ ְלהֹוִדיעֹו ְולֹוַמר לֹו ָלָמה ָעׂשִ

ם  ּגַ ּתֹוֵכָחה  ִמְצַות  ּדְ ּה  ִמּנֵ ַמע  ׁשְ ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד  ֲעִמיֶתָך".  ֶאת  ּתֹוִכיַח  "הֹוֵכַח 

ָבָריו. אן ּדְ ָעָבר נֹוֶהֶגת ְוָצִריְך ִעּיּון. ַעד ּכָ ְלׁשֶ

ַדְוָקא ֵהיָכא  ָיא ִמיִדי, ּדְ ָלא ַקׁשְ א ּדְ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ֶזה ּבְ י ִנְרֶאה ְלָבֵאר ּבָ ְעּתִ ְוַלֲעִנּיּות ּדַ

ַמה  ֵאין  ּדְ ָאְמִריַנן  ְוָנא  ּגַ ְכַהאי  ּבִ ֶזה,  ִאּסּור  ַעל  ְוׁשּוב לֹא עֹוֵבר  ִאּסּור  ַעל  ָעַבר  ׁשֶ

ְגַלל  ָחָטא ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ׂשֹוְנאֹו ּבִ ׁשֶ ַעת ִמיָתה, לֹא ֵכן ּכְ ׁשְ א ּבִ ה, ֶאּלָ הֹוִכיחֹו ַעּתָ ּלְ

ב ְלהֹוִכיַח  ַחּיָ ּתֹק'', ּדְ ְטֶמּנּו ְוִיׁשְ "ם 'לֹא ִיׂשְ ְלׁשֹון ָהַרְמּבָ תּוב ּבִ ּכָ ה ֶזה ּוְכמֹו ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ָעֹון  ל ּבְ ְנָאה ַעל ֲחֵברֹו, ִנְכׁשָ ַעס ּוְקֵפיָדא ְוׂשִ ׁש לֹו ּכַ ּיֵ ׁשֶ ָכל ֵעת ּכְ ּבְ יָון ׁשֶ ֶאת ֲחֵברֹו ּכֵ

ֶנְגּדֹו הּוא ַהּגֹוֵרם לֹו ֵחְטא  ָחָטא ּכְ ָנא ֶאת ָאִחיָך" )ויקרא יט, יז(, ַוֲחֵברֹו ׁשֶ "לֹא ִתׂשְ ּדְ

יל  ּוַמְכׁשִ אֹותֹו,  ָנא  ׂשְ ּיִ ׁשֶ לֹו  ּגֹוֵרם  ֲחֵברֹו,  ֶנֶגד  ּכְ ָחָטא  ֶ ּשׁ ַמה  ְגַלל  ּבִ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֶזה, 

ָעָבר,  ה ּבֶ ָעׂשָ ֶ ם ַעל ַמה ּשׁ ׁש ְלהֹוִכיחֹו ּגַ ּיֵ אי ׁשֶ אֹוַרְיָתא, ְוָלֵכן ַוּדַ ָלאו ּדְ ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ

ׁש  ּיֵ ָכל ֶרַגע ָוֶרַגע, ׁשֶ א ֹהֶוה ְוִיְהֶיה ּבְ ֶנְגּדֹו ֵאינֹו ַנֲחַלת ֶהָעָבר ֶאּלָ ָחָטא ּכְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ ׁשֶ

הּו ָהִראׁשֹוִני.  ָלכֹות ְלַמֲעׂשֵ ַהׁשְ

חֹוֵטא  ְולֹא  ָבר  ּכְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ַאְיֵרי  ִאי  ּדְ ֶזה,  ּבָ ם  ְלַגְמּגֵ יּוַכל  ׁש  ְתַעּקֵ ְוַהּמִ כ( 

ֶזה  ׁשֹון  ּוִמּלָ ּומֹוִכיחֹו,  ְוחֹוֵזר  מֹוִכיחֹו  ְיֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָאַמר  ׁשֶ ֶזה  ַמהּו  ֵעת,  ָכל  ּבְ

ִכים  ּיָ רּו ׁשַ ֻהְזּכְ ָעִמים ׁשֶ ָאר ַהּטְ ָכל ׁשְ ֶחְטאֹו. ְועֹוד, ּדְ הּוא ַמֲחִזיק ֲעַדִין ּבְ ַמע ׁשֶ ַמׁשְ

חֹוֵטא ׁשּוב ָוׁשּוב?  ם ּבְ ּגַ
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ְטָלה  ּבָ ן  ּכֵ ְפׁשּוָטן, ִאם  ּכִ ר ֵהם  ְזּכָ ַהּנִ ְדָרׁש  ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ ִאם  ּדְ ַאל,  ׁש ֶאׁשְ ְתַעּקֵ ַהּמִ ְוַעל 

ָבָבא  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ֶזה  ַמהּו  ְועֹוד,  ַהּתֹוֵכָחה.  ִמְצַות  ְלַגְמֵרי  ְמַעט  ּכִ

ֵסֶפר  ן ּבְ ָעִמים? ּוְכָבר ֵהִעיר ּכֵ ְמִציָעא )דף לא ע"א( "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" - ֲאִפּלּו ֵמָאה ּפְ

ֵסֶפר ֵמִאיר  ְפִרי, ּוֵמֶהם ּבְ י ַהּסִ ָעְמדּו ַעל ֶזה ְמָפְרׁשֵ ִמְצַות ַהּתֹוֵכָחה )פרק א עמוד ג( ׁשֶ

ם,  ְוׁשָ ְבֵריֶהם.  ּדִ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ )שם(  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  ּוְבֵסֶפר  ל,  ִהּלֵ נּו  ַרּבֵ ם  ֵ ִמּשׁ )שם(,  ַעִין 

ה  ָעׂשָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִמי  ּבְ ַאְיֵרי  ְפִרי  ַבּסִ ּדְ ֶזה,  ּבָ ֵאר  ּבֵ ׁשֶ )שם(  ַרב  ֵבי  ּדְ ְלִסְפִרי  ָעָתק  יק  ַצּדִ

ּלֹא ַיְחֹזר ְלסּורֹו, ֲאָבל  א ְלַהְזִהירֹו ׁשֶ ָרֵאל ְוֵאין ַהּתֹוֵכָחה ֶאּלָ ִיׂשְ ּדְ ׁשּוָבה ּדּוְמָיא  ּתְ

ִתיב "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח"  ְבָהא ּכְ יָטא ּדִ ׁשִ ֻטְמָאתֹו ּפְ עֹוֶדּנּו ַמֲחִזיק ּבְ ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ִמי ׁשֶ

"ל  ַזּצַ זֹוֶנְנֶפְלד  ַהגרי"ח  יֵלּה  ִמּדִ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ָעִמים.  ּפְ ֵמָאה  ֲאִפּלּו 

ם. ּוְלִפי ֶזה ָצִריְך לֹוַמר  ן ׁשָ ים )בביאורי המקראות סימן תתקסא(. ַעּיֵ ְלַמת ַחּיִ ׁשּו"ת ׂשַ ּבְ

ׁשּוָבה  ָבר ּתְ ה ּכְ ָעׂשָ יָון ׁשֶ ּכֵ ּלֹא ַיְחֹזר ְויֹוִכיֶחּנּו ׁשּוב ָוׁשּוב, ַהְינּו ׁשֶ ָאְמרּו ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ ּדְ

ׁשּוָבה ּוַמה ּתֹוִעיל ּוַמה ּתֹוִסיף  ה ּתְ ם ִאם ֶיֱחָטא ׁשּוב, ֲהלֹא ׁשּוב ַיֲעׂשֶ ַעל ֶחְטאֹו, ּגַ

ּוְכמֹו  ֶנֶזק,  ֶזה  ּבָ ִיְהֶיה  ְוַאף  ם  ְלִחּנָ ַצֲערֹו  ּיְ ׁשֶ ָלחּוׁש  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוְבִיחּוד  ַהּתֹוֵכָחה,  לֹו 

ו  ֵעׂשָ ק ּבְ ְלָהה, ֵיֵלְך ְוִיְדּבַ ה ּבִ ִאם יֹוִכיַח ִלְראּוֵבן ַעל ַמֲעׂשֵ ׁש ַיֲעֹקב ָאִבינּו ׁשֶ ָחׁשַ ׁשֶ

ָבִרים ַעל  לּו ַהּדְ אי ִיְתַקּבְ ַוּדַ ּבְ "ל, לֹא ֵכן ֹקֶדם ִמיָתה, ׁשֶ ְפִרי ַהּנַ ּסִ ְמֹבָאר ּבַ ָאִחיו, ּכַ

)דברים  ַהּתֹוָרה  ַעל  ָהִריָב"א  ֵפרּוׁש  ּבְ ֶזה  ַעל  ָעַמד  ׁשֶ ּוְרֵאה  ׁשּור  ׁשֹוְמֵעיֶהם.  ֵלב 

ָבָריו, ּוַמה  ַתב ְוֶזה ּתֶֹרף ּדְ ר ּכָ ְזּכָ ְדָרׁש ַהּנִ ְבֵרי ַהּמִ ֵהִביא ּדִ פרק א פסוק ג(, ּוְלַאַחר ׁשֶ

ֵאינֹו  ּלֹא ְיֵהא מֹוִכיחֹו ְוחֹוֵזר ּומֹוִכיחֹו ָהִכי ָקָאַמר, ִאם יֹוִכיַח ָאָדם ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ ֶ ּשׁ

ה, ְוִנְמָצא  ִנּיָ ַעם ׁשְ ְלּתֹו הּוא ַיְחֹזר ְויֹוִכיֶחּנּו ּפַ ִאּוַ ֶנה ּבְ ְרֶאה ְוִיׁשְ ּיִ ׁשֶ יָתה ּכְ ָסמּוְך ַלּמִ

ָאְמרּו ֲחַז"ל "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח  ֶ י ַמה ּשׁ ּלֹא ִלְדַבר ִמְצָוה, ּכִ ם ׁשֶ ׁשֹו ַעל ִחּנָ הּוא ְמַבּיְ ׁשֶ

ָידֹו  ַעל  ָאה  ַהּבָ ֲעֵבָרה  ַבר  ּדְ ַעל  ְלהֹוִכיחֹו  ֶזהּו  ָעִמים  ּפְ ֵמָאה  ֲאִפּלּו  ֲעִמיֶתָך"  ֶאת 

א ָסמּוְך  ה ֵאין ְלהֹוִכיחֹו ֶאּלָ ָבר ָעׂשָ ּכְ ה, ֲאָבל ְלהֹוִכיחֹו ַעל ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ּנָ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ׁשֶ

ָלה ַעל ַהּתֹוָרה )שם(. ּבָ ָתב ְוַהּקַ ֵסֶפר ַהּכְ ן עֹוד ּבְ אן. ְוַעּיֵ יָתה. ַעד ּכָ ַלּמִ

ַאְיֵרי  ְפִרי  ַבּסִ ּדְ יֵלּה,  ִמּדִ ֵאר  ּבֵ ג(  עמוד  א  )פרק  "ל  ַהּנַ ַהּתֹוֵכָחה  ִמְצַות  ֵסֶפר  ּבְ ם  ּגַ

ה  ַהְרּבֵ ִהְפִסיד  ְוַגם  ֶהם  ּבָ ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  יו  ַמֲעׂשָ ַרת  ַאְזּכָ ל  ׁשֶ תֹוֵכָחה  ּבְ

ָערֹוְך  ְלֵאין  דֹול  ּגָ ַער  ַהּצַ ְוָלֵכן  ָהִראׁשֹוִנים  לֹונֹוָתיו  ׁשְ ּכִ ְיֵדי  ַעל  טֹוִבים  ָבִרים  ּדְ

נח  )דף  ְמִציָעא  ָבָבא  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ֶזה  ַעל  ִאּסּור  ם  ּגַ ְוֵיׁש  ָהֵהם.  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ַרת  ַהְזּכָ ּבְ

יָך ָהִראׁשֹוִנים, ְוָלֵכן לֹא יֹוִכיַח ַעל ִעְנָין  ׁשּוָבה ְזֹכר ַמֲעׂשֶ ע"ב( לֹא יֹאַמר ְלַבַעל ּתְ

ַעד  ְוִחּזּוק.  ֶפׁש  ַהּנֶ ּבֹון  ֶחׁשְ ִליֵדי  ִביֵאם  ּתְ ָרה  ַהַהְזּכָ ָאז  ׁשֶ ִמיָתה,  ַעת  ׁשְ ּבִ ַרק  ֶזה 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ
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ְועֹוִנים  ַהּמֹוִכיִחים,  אֹודֹות  ְטָעָנה  ּוְבִפיֶהם  ים,  ְמַלֲחׁשִ סֹוד  ּבְ ָאֹבא  ה  ְוַעּתָ כא( 

ׁשּו  ּדָ ּוְכָלל ֶזה  ִיְהיּו ְמִזיִדים.  ְוַאל  ִיְהיּו ׁשֹוְגִגין  מּוָטב  ּדְ ְואֹוְמִרים ֲהלֹא ָקְיָמא ָלן 

ַרּבּו  ָלל ֶזה ׁשֶ ֲהָבַנת ּכְ ילּו ּבַ ּכִ ָבר, ְולּו ָחְכמּו ַיׂשְ ל ּדָ פּוֵמּה ַעל ּכָ ָלא ּבְ ים, ּוַמְרּגְ ּבֹו ַרּבִ

ל ֵחְטא ְוָעֹון.  ן ַעל ּכָ ה עֹוֵסק, ְולֹא אֹוְמִרים ּכֵ ר ּוַבּמָ ַדּבֵ ים ְלָבֲארֹו ַעל ַמה ּמְ ַהְמָפְרׁשִ

ֶעֶנת  ָעִנים ֵהם ַעל ִמׁשְ אָתם, ִנׁשְ ים ֵמַחּטָ ּלֹא ְלהֹוִכיַח ֲאָנׁשִ ָלל ֶזה ׁשֶ ָעִנים ַעל ּכְ ׁשְ ְוַהּנִ

ן.  ֹבַאר ְלַקּמָ ּיְ ָקֶנה ָהָרצּוץ ּוְכמֹו ׁשֶ

ע"ב(6  קמח  )דף  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמָרא  ַהּגְ ִדְבֵרי  ּבְ ְוהּוא  ֶזה,  ִלְכָלל  ֶאְרֶאּנּו  צּוִרים  ּוֵמרֹאׁש 

ְמבֹוָאה,  ְיהּו ְוָאְזָלן ְוָיְתָבן ַאּפּוָמא ּדִ ְקָלן ֶחְצּבַ ׁשָ י ּדְ ּוְבֵביָצה )דף ל עמוד א(, ָהֵני ָנׁשֵ

ְוַאל  ׁשֹוְגִגין  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ מּוָטב  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָלֶהם  ָהַנח  ִמיִדי,  ְוָלא  ְלהּו  ָאְמִריַנן  ְוָלא 

ָנא  ׁשְ ָלא  ִהיא,  ְולֹא  ָלא.   - ְדאֹוַרְיָתא  ּבִ ֲאָבל  ָנן,  ְדַרּבָ ּבִ  - י  ִמּלֵ ְוָהֵני  ְמִזיִדין.  ִיְהיּו 

יֹום  ּתֹוֶסֶפת  ָהא  ּדְ ִמיִדי,  ְוָלא  ְלהּו  ָאְמִריַנן  ָלא  ָנן  ְדַרּבָ ּבִ ָנא  ׁשְ ְוָלא  ְדאֹוַרְיָתא  ּבִ

ָכה ְוָלא ָאְמִריַנן ְלהּו ְוָלא ִמיִדי.  ָחׁשְ תּו ַעד ׁשֶ אֹוַרְיָתא הּוא, ְוָאְכֵלי ְוׁשָ ּפּוִרים ּדְ ַהּכִ

)הלכות שביתת  "ם  ָהַרְמּבָ ַסק  ּפָ ְוֵכן  ע"ב(.  ס  )דף  ְתָרא  ּבָ ָבָבא  ּבְ עֹוד  ן  ְוַעּיֵ אן.  ּכָ ַעד 

ָכה, ְוֵהן ֵאיָנן יֹוְדעֹות  אֹוְכלֹות ְוׁשֹותֹות ַעד ֲחׁשֵ ים ׁשֶ עשור פ"א ה"ז( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ָנׁשִ

ָזדֹון,  ּלֹא ָיֹבאּו ַלֲעׂשֹות ּבְ ָיָדן, ׁשֶ ְצָוה ְלהֹוִסיף ֵמֹחל ַעל ַהּקֶֹדׁש, ֵאין ְמַמִחין ּבְ ּמִ ׁשֶ

ְוָהַנח ָלֶהן  יו,  ָנׁשָ ְוֶאָחד ְלַהְזִהיר  ל ֶאָחד  ּכָ ֵבית  ּבְ ְהֶיה ׁשֹוֵטר  ּיִ ׁשֶ ר  ֲהֵרי ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ַסק  אן ְלׁשֹונֹו. ְוֵכן ּפָ ל ַהּדֹוֶמה ָלֶזה. ַעד ּכָ ְהיּו ׁשֹוְגִגין ְוַאל ִיְהיּו ְמִזיִדין. ְוֵכן ּכָ ּיִ ׁשֶ

אֹוַרְיָתא,  ִמיִדי ּדְ ֲאִפּלּו ּבְ ַמע ּדַ ְלָחן ָערּוְך )או"ח סימן תרח סעיף ב(. ְוִלְכאֹוָרה ַמׁשְ ֻ ּשׁ ּבַ

הּו מּוָטב ִיְהיּו ׁשֹוְגִגין ְוַאל ִיְהיּו ְמִזיִדים.  ָאְמִריַנן ּבְ

ְמעּו ְלקֹול מֹוִכיִחים,  אי לֹא ִיׁשְ ַוּדַ ּבְ ים ׁשֶ אֹוָתם ָהֲאָנׁשִ ִאי ַאְיֵרי ּבְ ֶזה, ּדְ ן ּבָ ְוֵיׁש ְלַעּיֵ

ט  ַהּבֵ ְלֵעיל  ֵהֵבאנּו  ָבר  ּכְ ָהא  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ים  ֲאָנׁשִ ּכַ ּוֻמְחָזִקים  ִוידּוִעים 

טּות  ׁשְ ּוִמּפַ "ֲעִמיֶתָך".  ֶגֶדר  ּבְ ֵאיָנם  ּדְ ּתֹוֵכָחה  חֹוַבת  ְכַלל  ּבִ ֵאיָנם  ׁשֶ ּוְרֵאה,  ָיִמין 

ֹוְמִרים  ַהּשׁ ים  ֲאָנׁשִ ּבַ א  ֶאּלָ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ּבַ ַאְיֵרי  ָלא  ּדְ ַמע  ַמׁשְ ָמָרא  ַהּגְ ְבֵרי  ּדִ

ַמע  ַמׁשְ ָלא  ְלִדיְדהּו  ּדִ ִמים,  ְמֻסּיָ ִאּסּוִרים  ַעל  יִדים  ַמְקּפִ ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה 

ְּדַרָּבָנן  ְּבִאּסּוֵרי  ְּדַרק  ָׁשם  ַהֻּסְגָיא  ֶׁשַּמְסָקַנת  ָּכְתבּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ַּכָּמה  )שם(,  ְּבַׁשָּבת  ַּבֻּסְגָיא  ְוִהֵּנה    .6

ָאְמִריַנן מּוָטב ִיְהיּו ׁשֹוְגִגין ְוַאל ִיְהיּו ְמִזיִדין ְוִחּלּוף ָלֶזה ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבֵביָצה ְּדַמְּסִקיַנן ְּדַגם ִּבְדאֹוַרְיָתא. 

ְוֵכן ָּכַתב ָהַר"ן ְּבֵביָצה )דף טז ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה והך(, ְוֵכן ָּכַתב ַהַּתְׁשֵּב"ץ )ח"ב סימן מז(, ּוַבִּׁשָּטה ְמֻקֶּבֶצת 

ְּבֵביָצה )דף ל ע"א(, ְוֵכן ָּכַתב ְּבׁשּו"ת ַמֲהַר"ם ֶאְלַׁשַּקר )סימן לה(, ְּדָהִכי ִהיא ַהֻּנְסָחה ַהְמֻדֶּיֶקת. ַעֵּין ָׁשם. 

ּוְלָפֵנינּו ַהֻּסְגיֹות ָׁשוֹות. ּוְכָבר ָעַמד ַעל ֶזה ָהַרב ַהּמֹוִציא ָלאֹור הֹוָצַאת ְמכֹון ְירּוָׁשַלִים ְּבׁשּו"ת ַהַּתְׁשֵּב"ץ 

)שם הערה 4(. ַעֵּין ָׁשם. 
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ְלהּו ִאּסּוָרא. 

ַמע  ָלא ַמׁשְ ְך לֹוַמר ּדְ ּיָ ַ ּתֹוָרה, ַמה ּשׁ ה, ֲהלֹא ִאם הּוא ִאּסּור ְמֹפָרׁש ּבַ ּוְלִפי ֶזה ֻיְקׁשֶ

ְוֵכן  ּתֹוָרה.  ּבַ ים  ַהְמֹפָרׁשִ ִאּסּוִרים  ּבְ ַאְיֵרי  ָלא  ּדְ לֹוַמר  ְרָחְך  ּכָ ְוַעל  ִאּסּוָרא?  ְלהּו 

ְרִסיַנן  ָכה ְוָלא ּגָ ֲחׁשֵ ֵתי ַעד ׁשֶ ֵביָצה )שם ד"ה ואכלי( ְוָאְכֵלי ְוׁשָ "י ּבְ ִדְבֵרי ַרׁשִ ְמֹפָרׁש ּבְ

ֵבֵאר  ַתב, ּדְ ֵביָצה )פרק ד סימן ב אות ב( ּכָ ן ְנַתְנֵאל ַעל ָהרֹא"ׁש ּבְ ְרּבַ ָכה. ּוַבּקָ ֲחׁשֵ ֶ ִמּשׁ

אן.  ֶהְדָיא. ַעד ּכָ אֹוַרְיָתא ּבְ ִתיב ּבְ ָכה ּכְ ֲחׁשֵ ֶ ֲאִכיָלה ִמּשׁ ַהְינּו ַטְעָמא, ּדַ "ל, ּדְ ַהְרׁשַ ַהּמַ

ְרִסיַנן, ְוָלא  ָכה ּגָ ָחׁשְ תּו ַעד ׁשֶ ם )ד"ה וקא אכלי( ְוָקא ָאְכֵלי ְוׁשָ "א ׁשָ ּבָ ַתב ָהַרׁשְ ְוֵכן ּכָ

ּטֹוֶעה  ׁשֶ ֶאָחד  ְלָך  ֵאין  ָתָמא  ִמּסְ ּדְ ְרִסיַנן,  ּגָ ָכה  ָחׁשְ ׁשֶ ַעד  א  ֶאּלָ ָכה  ָחׁשְ ֶ ִמּשׁ ְרִסיַנן  ּגָ

ַעד  יַדְיהּו, ּדְ אי ָאְמִריַנן ְלהּו ּוָמִחיַנן ּבִ ְבִכי ַהאי ַוּדַ ָכה. ְועֹוד ּדִ ָחׁשְ ֶלֱאֹכל ְלַאַחר ׁשֶ

י ָהָכא,  א ּכִ ָרׁשָ א ָאֵתי ִמּדְ ֵאינֹו ְמֹבָאר ִמן ַהּתֹוָרה ֶאּלָ ֶ ַמה ּשׁ א ּבְ אן לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ּכָ

ַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם" )עיין ראש  ּפּוִרים "ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ּתְ יַנן ּתֹוֶסֶפת יֹום ַהּכִ ָדְרׁשִ ּדְ

ְמִזיִדין.  ְולֹא  ְוׁשֹוְגִגין  ְלהּו  ְוִקיל  י  ְלִאיְנׁשֵ ְלהּו  ַמע  ַמׁשְ ָלא  ְוָהא  השנה דף ט ע"א(, 

ַר"ן )שם  ן עֹוד ּבָ אן. ְוַעּיֵ ָכה ָאְמִריַנן ּוָמִחיַנן ּוָמְרִטיַנן. ַעד ּכָ ָחׁשְ ֶ ֲאָבל ִאּלּו ָאְכָלן ִמּשׁ

ִדְבֵרי  ִאיִרי )שם ד"ה דבר(, ְוֵכן ְמֹבָאר ְלֶהְדָיא ּבְ ַתב ַהּמְ דף טז ע"ב מדפי הרי"ף(, ְוֵכן ּכָ

ס"ב(,  )פ"ד  ֵביָצה  ּבְ ָהרֹא"ׁש  ָבָריו  ּדְ ֵהִביא  ע"א(,  קמז  דף  יו"ט  )הלכות  ָהִעּטּור  ַעל  ּבַ

ִמיִדי  ּבְ ֲאָבל  ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  ּדְ ִעּנּוי  ּתֹוֶסֶפת  גֹון  ּכְ א,  ָרׁשָ ִמּדְ ָאֵתי  ּדְ ִמיִדי  ּבְ ַדְוָקא  ּדְ

אן.7 ְוֵכן  י. ַעד ּכָ ָפְרׁשֵ יַנן ְלהּו ַעד ּדְ הּו ְוָעְנׁשִ ֶהְדָיא, ָמִחיַנן ּבְ אֹוַרְיָתא ּבְ ְכִתיָבא ּבְ ּדִ

ְרֵכי  ּדַ ּבַ ם  ּגַ ים.  ְמָפְרׁשִ ֵיׁש  ם  ֵ ִמּשׁ היא(  ולא  ד"ה  )שם  ֵביָצה  ּבְ ֶצת  ְמֻקּבֶ ה  ּטָ ִ ּשׁ ּבַ ַתב  ּכָ

ּה )שם סעיף  ַהּגָ ָוֵתּה ּבַ ַעל ָהִעּטּור ּוָפַסק ּכְ ְבֵרי ּבַ ה )או"ח סימן תרח אות א( ֵהִביא ּדִ ֹמשֶׁ

ָהִאּסּוִרים  ָאר  ִבׁשְ ּדְ ר )סימן לה(,  ּקַ ֶאְלׁשַ ֲהַר"ם  ַהּמַ ִדְבֵרי  ּבְ ְמֹבָאר  ְוֵכן  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ב(. 

ָרֵאל  ֶהן ָלא ָאְמִריַנן ָהַנח ָלֶהם ְלִיׂשְ ת ְוָגֵזל ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּבָ גֹון ֵחֶלב ְוָדם ְוׁשַ ִרים ּכְ ּכָ ַהּנִ

ְבָדָבר  תֹוְלדֹות ָאָדם )פתיחה אות ו(, ּדִ ָל"ה ּבְ ְ ַתב ַהּשׁ ם. ְוֵכן ּכָ ן ׁשָ מּוָטב ִיְהיּו ְוכּו'. ַעּיֵ

יחּו, ְוַעל ֶזה חֹוָבה  ּגִ ֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ְולֹא ַיׁשְ יַנן ּדְ ֶהְדָיא, ָחְיׁשִ ּלֹא ְמֹבָרר ִאּסּורֹו ּבְ ׁשֶ

7.  ְוַאל ְּתִׁשיֵבִני ִמְּתׁשּוַבת ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר )מהדורה קמא סימן צו( אֹודֹות ַהְמַגְּלִחים ְזָקָנם ְּבַתַער ֶׁשֵאיָנם 

ִנְפָסִלים ְלֵעדּות, ֵּכיָון ְּדָלא ְׁשִמיַע ֵלּה ִאּסּוָרא ַעל ַאף ַּדֲהָוה ָּדָבר ְמֹפָרׁש ַּבּתֹוָרה. ִּדְבֵעדּות ָהִעָּקר הּוא 

ֶׁשָהָאָדם יֹוֵדַע ֻחְמַרת ַמֲעָׂשיו ְוֶׁשִּנְפָסל ִמּׁשּום ָּכְך ְלֵעדּות ַּכְמֹבָאר ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )חו"מ סימן לד סעיף כד(, 

ּוַבְּתׁשּוָבה ָׁשם, ְוִאם ַאף ַעל ִּפי ֵכן חֹוֵטא – אֹות הּוא ֶׁשֹּלא ִמן ַהִּיּׁשּוב ְוֵאינֹו ַּבר ֵעדּות, ְוֹכל ְּדָלא ְׁשִמיַע ֵלּה 

ְּדִנְפָסל ְּבֵעדּות ֵמֲחַמת ֶזה, ִּדְלַדְעּתֹו ֵאין ִאּסּור ָּבֶזה ֹלא ִנְפָסל. ֹלא ֵכן ְּבִמְצַות ּתֹוֵכָחה, ֶׁשַהִחּיּוב ְלַהְפִריׁש 

ֶאת ַהחֹוְטִאים ּוְלַלֵּמד ּתֹוִעים ִּביָנה, ַוֲאִפּלּו ְּבעֹוִׂשים ְּבׁשֹוֵגג. ּוָפׁשּוט. 
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ְרֵסם  ְתּפַ ּנִ ָבר ׁשֶ ְהיּו ׁשֹוְגִגין. ֲאָבל ּדָ ּיִ ּום מּוָטב ׁשֶ ָמע, ִמּשׁ ּלֹא ִנׁשְ ָבר ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר ּדָ ׁשֶ

ָבָריו. ְוֵכן  אן ּדְ ָעִמים. ַעד ּכָ ִאּסּורֹו ְונֹוַדע ּוְמֹבָרר, ֲאַזי הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֲאִפּלּו ֵמָאה ּפְ

ֵדי ֶחֶמד )כרך ז אספ"ד  ּשְׂ ּבַ ן עֹוד  ַתב ָהַרב ַיד ַמְלָאִכי )כללי הדינים סימן שפט(. ְוַעּיֵ ּכָ

רּוָרה )סימן תרח ס"ק  ָנה ּבְ ׁשְ ּמִ ַתב ּבַ מערכת ה סימן ב אות ג עמוד 023 ד"ה ובמאי(. ְוֵכן ּכָ

ִמְצַות  ל  ׁשֶ ֵדר  ַהּגָ ּדְ ַרׁש,  ּפֵ ׁשֶ ה )דף ב ע"ב ד"ה ואיהי(  ֻסּכָ ּבְ ר  ַלּנֵ ָערּוְך  ּבֶ ן עֹוד  ְוַעּיֵ ו(. 

ֵהם  ׁשֶ ֲהַגם  יָניו,  ּדִ ְרֵטי  ּפִ ָאר  ׁשְ ּבִ ְוַגם  ּתֹוָרה  ּבַ ַהְמֹפָרׁש  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ַהְינּו  אֹוַרְיָתא  ּדְ

ֵאינֹו ְמֹפָרׁש  ָבר ׁשֶ ְבָכל ּדָ ַע )שם(, ּדִ ֵני ְיהֹוׁשֻ ַתב ַהּפְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה. ּוְדלֹא ּכְ ָרׁשָ ִנְלָמִדים ִמּדְ

אן.  ֶזה ֵאינֹו. ַעד ּכָ ּה מּוָטב ִיְהיּו ׁשֹוְגִגין ּדְ אֹוַרְיָתא ָאְמִריַנן ּבֵ ּתֹוָרה ֲאִפּלּו הּוא ִמּדְ ּבַ

ָתב סֹוֵפר )או"ח סימן נז(. ּוְבׁשּו"ת ַהר ְצִבי )ט"ל הרים - צובע סימן  ׁשּו"ת ּכְ ן עֹוד ּבְ ְוַעּיֵ

ּלֹא  ת, ִאם יֹוֵדַע ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָפֶתיָה ּבְ ה ַהּצֹוַבַעת ׂשְ ָ ּלֹא ְלהֹוִכיַח ִאּשׁ ֵיׁש ְלָהֵקל ׁשֶ ַתב, ּדְ א( ּכָ

ת  ּבָ ׁשַ ַמְלֲאכֹות  ָכל ל"ט  ּדְ ָהַאֲחרֹוִנים  ַמת  ַהְסּכָ ּכְ ד  ְלַצּדֵ ׁש  ּיֵ ְוׁשֶ ְלתֹוַכְחּתֹו.  ַמע  ׁשְ ּתִ

ָבָריו. ּוִמיהּו  ם ּדְ ן ׁשָ ּתֹוָרה ְלִעְנַין ִחּיּוב ּתֹוֵכָחה. ַעּיֵ ָדָבר ַהְמֹפָרׁש ּבַ ִבים ּכְ לֹא ֶנְחׁשָ

רֹוֶצה  ָאב ׁשֶ ם, ּבְ ַאְיֵרי ׁשָ ְגָמא ּדְ ְמעּו ְלתֹוַכְחּתֹו, ְוַכּדֻ ּלֹא ִיׁשְ ֵברּור ׁשֶ ּיֹוֵדַע ּבְ ׁשֶ ל ֶזה ּכְ ּכָ

ֹאֶמר  יַע  ַיּבִ ׁשּו"ת  ּבְ ן עֹוד  ְוַעּיֵ ָאִמיָנא.  ָקא  יָרּה  ּוַמּכִ ּוְביֹוְדָעּה  יתֹו,  ּבֵ ֶאת  ְלהֹוִכיַח 

)ח"א או"ח סימן מ אות יט(. 

ּתֹוָרה,  ּבַ ַהְמֹפָרׁש  ִאּסּור  ְמקֹום  ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ ִראׁשֹוִנים  ֵיׁש  ּדְ ֲאַכֵחד,  ְולֹא  כב( 

ַעת  ּדַ נֹוָטה  ִנְרֶאה  ְוֵכן  ְמִזיִדים,  ִיְהיּו  ְוַאל  ׁשֹוְגִגין  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ מּוָטב  ּדְ ָלל  ַהּכְ ֶנֱאַמר 

ִרים  "ץ )ח"ב סימן מז(, ּוִמיהּו, ִזְכרּו ׂשָ ּבֵ ׁשְ ֵביָצה )דף טז ע"ב מדפי הרי"ף( ְוַהּתַ ָהַר"ן ּבְ

יֹום  תֹוֶסֶפת ּבְ ּתֹוָרה ְלֶהְדָיא ּכְ ּלֹא ְמֹפָרׁש ּבַ ָדָבר ׁשֶ ְוָקא ּבְ ַהְינּו ּדַ אֹוֵמר ּדְ ֵיׁש ִמי ׁשֶ ּדְ

ת )דף  ּבָ ׁשַ ַדַעת ַהּתֹוָספֹות ּבְ ק ּבְ ּפֵ אּור ֲהָלָכה )סימן תרח ד"ה אבל( ִמְסּתַ ּפּוִרים, ּוַבּבֵ ַהּכִ

ָר"א. ְואכמ"ל. ם ַהּגְ ׁשֵ ַתב ּבְ ּכָ ֶ ם ַמה ּשׁ ן ׁשָ נה ע"א ד"ה אע"ג( ִאי ְסִביָרא ְלהּו ָהִכי ְוַעּיֵ

ה )פרשת צו פרשה ז סימן  ִמְדַרׁש ַרּבָ ָצאנּו ּבְ ּמָ ֶ ה ּשׁ ָתם ִמּמַ ּטָ ְוִנְרֶאה ְלָהִביא ְרָאָיה ְלׁשִ

ָרֵאל  ין ִיׂשְ ַתן ַאֲהרֹן ּבֵ ּנָ ְנָאה ׁשֶ עֹוֵרר ְמָדִנים" )משלי י, יב(, ׂשִ ְנָאה ּתְ ָבר ַאֵחר "ׂשִ א( ּדָ

ד  ְמַלּמֵ י  ַאּסִ י  ַרּבִ ָאַמר  יִנין.  ּדִ יֵני  ּדִ ֲעֵליֶהם  עֹוְרָרה  ִהיא  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶהם  ְלֵבין 

ֶלא יֹוֵעץ  ה צּוָרתֹו. ּוַבּפֶ ּנֶ רּוׁש: ְמׁשַ ָנם ּופֹוֲחסֹו ִלְפֵניֶהם ]ּפֵ ָהָיה ַאֲהרֹן נֹוֵטל ָקְרּבָ ׁשֶ

הּוא  ׁש.  ַמּמָ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ עּו  ּדְ ָלֶהם:  ְואֹוֵמר  ִלְפֵניֶהם[  ְוׁשֹוֲחטֹו  ֵאר,  ּבֵ ּתֹוֵכָחה  ֵעֶרְך 

ה" )שמות לב, כא(, ָאַמר לֹו: מּוָטב  ה ְלָך ָהָעם ַהּזֶ ה ָאַמר ְלַאֲהרֹן "ֶמה ָעׂשָ ּמֹשֶׁ ׁשֶ

ָדָבר  ּבְ ֲאִפּלּו  ּדַ ן,  ַקּמָ ָהא  אן.  ּכָ ַעד  ְמִזיִדים.  ִיּדֹונּו  ְוַאל  ׁשֹוְגִגין  ּדֹונּו  ּיִ ׁשֶ ָלֶהן  ָהָיה 

ֶזה ֵיׁש  ּתֹוָרה, ָאְמִריַנן מּוָטב ִיְהיּו ׁשֹוְגִגין ְוַאל ִיְהיּו ְמִזיִדין. ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ַהְמֹפָרׁש ּבַ

ְעָיה לֹא ָרָצה לֹוַמר  יׁשַ יָבמֹות )דף מט ע"ב( ּדִ ָמָרא ּבִ ּגְ ָאְמרּו ּבַ ֶ ה ּשׁ ְלָהִביא ְרָאָיה, ִמּמַ
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ָלא ְסִביָרא  ה ַעל ָהֵני ִרְבָוָתא ּדְ הּו ֵמִזיד. ּוָבֶזה ֻיְקׁשֶ ּלֹא ַיֲעׂשֵ הּוא רֹוֵצַח ׁשֶ ה ׁשֶ ֶ ִלְמַנּשׁ

ְלהּו ָהִכי. 

ֵהִביא  ׁשֶ ד(  אות  תרח  סימן  )או"ח  יֹוֵסף  י  ְרּכֵ ּבִ ּבַ ִחיָד"א  ְלָהַרב  ָחִזיִתי  ּקֶֹדׁש  ּבַ ְוֵכן 

ֲעֵבָרה  עֹוְבֵרי  ַעל  יָפה  ּקִ ּתַ ֵדנּו  ּיָ ׁשֶ ָמַתי  ַרק  ּדְ ְוֵתֵרץ,  ְזֵאִבי  ַמֲהִר"י  ם  ֵ ִמּשׁ זֹו  ָיא  ֻקׁשְ

ְכַהאי  יָפה ֵאין ְלהֹוִכיַח ּבִ ּקִ ֵאין ָיֵדנּו ּתַ ן, ַאְך ּכֹל ׁשֶ ֵלי ִמּנָ ָלא ְמַקּבְ ֵיׁש ְלהֹוִכיַח ַאף ּדְ

ֵאין  ֶזה ׁשֶ ּבָ יר  ָהָיה לֹו ְלַאֲהרֹן ְלַהּכִ ּדְ ֵלי. ּוְלִפי ֶזה ִניָחא  ָלא ְמַקּבְ ּדְ יִדיִעיַנן  ּדִ ְוָנא  ּגַ

ְעָיה ֶאת  ּלֹא הֹוִכיַח ְיׁשַ ַעם ׁשֶ יָפה ֲעֵליֶהם. ְוֶזהּו ַהּטַ ּקִ ֵאין ָידֹו ּתַ יָון ׁשֶ ְלהֹוִכיָחם, ּכֵ

ְבֵרי  ּדִ ַעל  ִהְקׁשּו  ֶ ּשׁ ַמה  ם  ׁשָ יֹוֵסף  י  ְרּכֵ ּבִ ּבַ י  ַנּמִ ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ]ְוַעל  ְוָכָאמּור.  ה  ֶ ְמַנּשׁ

ֶהם -  ִאם ִמחּו ּבָ לּוי ְוָידּוַע ְלָפַני, ׁשֶ ָאַמר הקב"ה ּגָ ת )דף נה ע"א(, ּדְ ּבָ ׁשַ ָמָרא ּבְ ַהּגְ

ְלהֹוִכיָחם  ֵיׁש  אֹוַרְיָתא  ּדְ ְבִמיִדי  ּדִ ּה  ּוְדִעּמֵ ָהִעּטּור  ַעל  ּבַ ּוְלַדַעת  ֵמֶהם,  לּו  ְיַקּבְ לֹא 

ֵכיָון  ָבָריו ִניָחא, ּדְ ֶזה? ּוְלִפי ּדְ ׁשּוָבה ֵיׁש ּבָ ָבָריו, ַמה ּתְ לּו ּדְ ּלֹא ְיַקּבְ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ַאף ׁשֶ

ֶחֶמד  ֵדי  ּשְׂ ּבַ ן עֹוד  ְוַעּיֵ ְלהֹוִכיָחם[.  ְצִריִכים  ֲעֵליֶהם לֹא  יָפה  ּקִ ּתַ ָיָדם  ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ

)סימן תרח  ֲהָלָכה  אּור  ּוַבּבֵ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ )כרך ז אספ"ד מערכת ה סימן ב אות ב עמוד 023( 

לֹֹמה ַעל  ָחְכַמת ׁשְ ֶזה ַהגר"ש ְקלּוֶגר ּבְ ב ּבָ ֵ ַתב ְלַיּשׁ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ ן עֹוד ּבְ ד"ה מוחין(. ְוַעּיֵ

ְלָחן ָערּוְך )שם(.  ֻ ַהּשׁ

ל  ּלֹא ְיַקּבֵ ּיֹוֵדַע ּבֹו ׁשֶ ֵהיָכא ׁשֶ ֵאר ְלֵעיל, ּדְ ִהְתּבָ ֶ י ַמה ּשׁ טּות ִנְרֶאה לֹוַמר, ַעל ּפִ ּוְבַפׁשְ

לֹא ֻהְצַרְך  ַלל ֲעִמיֶתָך, ִניָחא, ּדְ ָצא ִמּכְ ּיָ ׁשֶ עֹו ֵאין ְלהֹוִכיחֹו  ִרׁשְ ּבְ ְחָזק  ּמֻ ּתֹוֵכָחה ׁשֶ

ה ֵהם ְלהּוִטים ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּמָ ֲהֵרי ָהָיה ָצִריְך ִלְראֹות ּכַ ַאֲהרֹן ְלהֹוִכיָחם, ׁשֶ

ג(,  סימן  י  צו פרשה  )פרשת  ה  ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ֶזה  ֲעבּור  ּבַ חּור  ֶאת  ָהְרגּו  ׁשֶ ַעד 

ְעָיה  ּלֹא הֹוִכיַח ְיׁשַ ֶ א )פרשת בהעלותך דף קא ע"ב(. ְוֵכן ִניָחא ַמה ּשׁ א זּוַטְרּתָ ִסיְקּתָ ּוַבּפְ

ֵאין  ְוָנא  ּגַ ַהאי  ּכְ ּוְבֹכל  ֵפהּו.  ְוִיְרּדְ ָנֵאהּו  ְוִיׂשְ ל,  ְיַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ָיַדע  אי  ַוּדַ ּדְ ה  ֶ ְמַנּשׁ ֶאת 

ֵסֶפר  ם  ׁשֵ ּבְ מה(  עמוד  ט  )פרק  ַהּתֹוֵכָחה  ִמְצַות  ֵסֶפר  ּבְ ְלָתֵרץ  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ְלהֹוִכיחֹו. 

ם.  ן ׁשָ מּוֵאל )שמעתא דתוכחה פרק ב סימן י – יא(. ַעּיֵ ֵטי ׁשְ ּפְ ִמׁשְ

י  ִמּלֵ ָהֵני  ּדְ וכמה(,  ד"ה  ע"ב  כ  )דף  ַמּכֹות  ּבְ ָהִריְטָב"א  ַתב  ּכָ ָתם,  ּטָ ְלׁשִ ם  ּגַ ְואּוָלם   

ָבָריו  אן. ְוֵהִביא ּדְ ִאּסּור ָלאו. ַעד ּכָ ּפּוִרים ֲאָבל לֹא ּבְ תֹוֶסֶפת יֹום ַהּכִ ה ּכְ ִאּסּור ֲעׂשֵ ּבְ

ֶחֶמד  ֵדי  ׂשְ ָהַרב  ה  ֲאֻרּכָ ּבַ ְדָבָריו  ּבִ ל  ּוִפְלּפֵ )כללי הדינים סימן שפט(  ַמְלָאִכי  ַיד  ָהַרב 

ׁשּו"ת ַהר ְצִבי )יו"ד  ן עֹוד ּבְ )כרך ז אספ"ד מערכת ה' סימן ב אות א, ואות ג עמוד 023(, ְוַעּיֵ

סימן יט ד"ה ויש להוסיף(. 

ָסֵפק  ּבְ ֲאָבל  ּנּו,  ִמּמֶ לּו  ְיַקּבְ ּלֹא  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ יֹוֵדַע  ּבְ ְוָקא  ּדַ ֶזהּו  רֹות,  ּבְ ַהּדִ ּוְלָכל  כג( 
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אן  ְבָרכֹות )דף לא סוע"ב( ִמּכָ ן עֹוד ּבִ ָנן. ְוַעּיֵ ְדַרּבָ לּו ָצִריְך ִלְמחֹות ֲאִפּלּו ּבִ א ְיַקּבְ ּמָ ׁשֶ

ֵאר  ְבָרכֹות )שם בע"ב ד"ה דבר(, ְוֵכן ִמְתּבָ ֲחֵברֹו ְוכּו', ּוְבִדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות ּבִ ָלרֹוֶאה ּבַ

ְתָרא )דף ס ע"ב ד"ה מוטב(,  ת )דף נה ע"א ד"ה ואע"ג( ּוְבָבָבא ּבָ ּבָ ׁשַ ִדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות ּבְ ּבְ

ד  )פרק  ֵביָצה  ּבְ ָסִקים  ּפְ ּבַ ָהרֹא"ׁש  ַתב  ּכָ ְוֵכן  שהיו(.  ד"ה  ע"א  ד  )דף  ָזָרה  ּוַבֲעבֹוָדה 

ֵגן ַאְבָרָהם )סימן תרח סק"א(,  ַהּמָ ָבָריו  ּדְ ְוֵהִביאּו  ּוִבְתׁשּוָבה )כלל ו סימן ג(,  סימן ב( 

ן  ֵביָצה )דף ל ע"א סוד"ה ולא היא( ְוַעּיֵ ֶצת ּבְ ה ְמֻקּבֶ ּטָ ִ "ץ )ח"ב סימן מז(, ּוַבּשׁ ּבֵ ׁשְ ּוַבּתַ

ּה.  י ְסָפִרים ּבָ י סֹוְפִרים ּוִמּפִ ן ִמּפִ ּיֵ ּצִ ֶ ֵסֶפר ַיד ַמְלָאִכי )כללי הדינים סימן שץ(, ַמה ּשׁ ּבְ

ן  ְוַעּיֵ ּיּון )ס"ק ד(.  ַהּצִ ַער  ׁשַ ּבְ ם  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ רּוָרה )סימן תרח ס"ק ג(  ּבְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ ַסק  ּפָ ְוֵכן 

עֹוד  ן  ְוַעּיֵ כשם(.  ד"ה   223 עמוד  ו  אות  ב  סימן  ה'  מערכת  באספ"ד  ז  )כרך  ֶחֶמד  ֵדי  ּשְׂ ּבַ

ִצּבּור  ן ּבְ ּכֵ ְבֵרי ָקְדׁשֹו. ְוָכל ׁשֶ יב ַעל ּדִ יב )ח"ב סימן רכח( ְוֵיׁש ְלָהׁשִ ְבֵרי ַיּצִ ׁשּו"ת ּדִ ּבְ

ֶזה  ַתב ּבָ ּכָ ַמע ָלֶזה, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבּור ִיׁשְ ֵחֶלק ֵמַהּצִ אי ׁשֶ ּדַ ּוַ ּתֹוִלים ְואֹוְמִרים ׁשֶ דֹול, ׁשֶ ּגָ

ַעת ַרּבֹוֵתינּו ַקְדָמֵאי  ן ּדַ ּכֵ ׁשּו"ת ִמְנַחת ִיְצָחק )ח"א סימן קכח ד"ה ומ"ש מעכת"ה(, ׁשֶ ּבְ

ֵמִזיד.  ֵעת  ּכָ ִיְהֶיה  ּדְ ַמע  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ּבּור  ֵמַהּצִ ְלֵחֶלק  ָלחּוׁש  ְוֵאין  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ּוָבְתָרֵאי. 

ר  ַדּבֵ ּיְ ְך מּוָטב ִיְהיּו ׁשֹוְגִגין, ׁשֶ ּיָ ְבִצּבּור לֹא ׁשַ ֶלא יֹוֵעץ )ערך תוכחה(, ּדִ ּפֶ ַתב ּבַ ְוֵכן ּכָ

ה )או"ח ח"ב סימן לו  רֹות ֹמשֶׁ ׁשּו"ת ִאּגְ ַתב ּבְ אן. ְוֵכן ּכָ ְלֵמָאה ְוִאם לֹא, ְלֶאָחד. ַעד ּכָ

לּו ָצִריְך לֹוַמר ָלֶהם  ַקּבְ ּיְ ם ִמי ׁשֶ ם ּגַ ִאם ֵיׁש ׁשָ ׁשּוט, ׁשֶ ִנְרֶאה ּפָ ד"ה ובדבר להכריז(, ּדְ

ִביל ִקְלקּול ֵאּלּו  ִבׁשְ לּו ְוִיְהיּו ְמִזיִדין, ּדְ ֵאיֶזה ֵמֶהם לֹא ְיַקּבְ דּוַע ׁשֶ ּיָ ָאסּור ַאף ׁשֶ ׁשֶ

ּלֹא יֹוִדיעּום  ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ לּו, ׁשֶ ַקּבְ ּיְ ֵמִזיד ֵאין ְלַקְלֵקל ְלֵאּלּו ׁשֶ ֵמִזיד ְוֵיָעְנׁשּו ּכְ ַעְברּו ּבְ ּיַ ׁשֶ

י  ׁשֵ ְמַקּדְ ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן  אן.  ּכָ ְוִקְלקּול. ַעד  ִאּסּור  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ ׁשֹוֵגג  ּבְ ַיַעְברּו 

ם.  ן ׁשָ ם )ח"א סימן נה(, ּוְבׁשּו"ת ְלהֹורֹות ָנַתן )ח"י או"ח סימן יט אות כ(. ַעּיֵ ֵ ַהּשׁ

ֶצת  ה ְמֻקּבֶ ּטָ ִ ּשׁ ם ּבַ ֵביָצה )דף ל ע"א(, ְוהּוָבא ּגַ ֵהִביא ָהִריְטָב"א ּבְ ֶ ם ְלַרּבֹות, ַמה ּשׁ ּגַ

ּוִבְכָלָלם ִר"י  ים  ְרַפּתִ ם ַרּבֹוָתיו ַהּצָ ׁשֵ ּבְ ֵהִעיד  ים ׁשֶ ַנּזִ ּכְ דֹול ֵמַאׁשְ ּגָ ם ַרב  ׁשֵ ּבְ )שם(, 

א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָלֶהם  ָהַנח  ּדְ לּו  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ֶנֶאְמרּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵמרֹוֶטְנּבּוְרק,  ְוָהַר"ם 

ַלּתֹוָרה  ְסָיג  ַלֲעׂשֹות  ָראּוי  ָבִרים  ּדְ ה  ַכּמָ ּבְ ין  ִקּלִ ּמְ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֲאָבל  ְלדֹורֹוָתם, 

ֵמִזיד.  ּבְ ְולֹא  ׁשֹוֵגג  ּבְ לֹא  ִליַעְברּו  ָלא  ּדְ ַעד  ְלהּו  ְוָקְנִסיַנן  ּוָמִחיַנן  ָנן  ְדַרּבָ ּבִ ֲאִפּלּו 

רּוץ  ַהּדֹור ּפָ ְכׁשֶ ַתב ּדִ ּכָ ׁשּו"ת ֲחַת"ם סֹוֵפר )או"ח סימן קכב( ׁשֶ ן עֹוד ּבְ אן. ְוַעּיֵ ַעד ּכָ

נּו  ַמן ַרּבֵ ן ִמּזְ ּכֵ ְתֵרּה ׁשֶ ֲעֵני ַאּבָ ּנַ ֵיׁש ְלהֹוִסיף ֹאֶמץ ְלַהֲחִמיר ְולֹא ְלָהֵקל. ַוֲאָנן ַמה 

אי  ר יֹוְבלֹות, ְוַהּדֹורֹות הֹוְלִכים ָהלֹוְך ְוָחסֹור, ּוְבַוּדַ ָעה ָעׂשָ ָהִריְטָב"א ָעְברּו ַאְרּבָ

ְותֹוָרתֹו  ה'  אֹוְיֵבי  ֵהם  ַער  ַ ּשׁ ּבַ ָהאֹוְיִבים  ֶאת  ְוִלְגּדֹר  ְלהֹוִכיַח  ֹכחֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ֶזה ְללֹא ׁשּום ָסֵפק.  ב ּבָ ֻחּיָ ּמְ ַהחֹוְטִאים ּוַמֲחִטיִאים ׁשֶ
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ְלֵהָחֵנק  ַהּתֹוֵכָחה ָהרֹוִצים  ּמֹוְנֵעי  ׁשֶ ֹמַע,  ְוִלׁשְ י ִלְראֹות  ּתֹוַמְמּתִ ִנׁשְ ֹאד  ּמְ ּוַמה  כד( 

ֶתר ָהרֹא"ׁש  ֵסֶפר ּכֶ ַתב ּבְ ּכָ ֶ דֹול )עיין פסחים דף קיב ע"א(, ְוהּוא ַמה ּשׁ ִאיָלן ּגָ ִנְתִלים ּבְ

ר ָקׁשֹות ּוְדָבִרים  ּלֹא ְלַדּבֵ אלֹוִז'ין )אות קמג( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּתֹוֵכָחה ׁשֶ ם ַהגר"ח ִמּוָ ׁשֵ ּבְ

אן ְלׁשֹונֹו.  הֹוִכיַח. ַעד ּכָ טּור ִמּלְ ר ַרּכֹות ּפָ ָמִעים. ְוִאם ֵאין ָיכֹול ְלַדּבֵ ים ֵאיָנם ִנׁשְ ָקׁשִ

ָהא ָלא ָקָאַמר  ּלֹא ְלהֹוִכיַח, ּדְ טֹור ּגֹוֵרף ׁשֶ ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ּפְ ְצאּו ּבְ י ַמה ּמָ ְולֹא ָיַדְעּתִ

יָלא ִאם  ּוִמּמֵ ַמע לֹו.  ִיׁשְ ֲחֵברֹו לֹא  ְלהֹוִכיַח ֶאת  ים  ָקׁשִ ְדָבִרים  ּבִ ָיֹבא  ִאם  ׁשֶ א  ֶאּלָ

ֶדֶרְך זֹו  א ּבְ ׁשּום ֹאֶפן לֹא ָיכֹול ְלהֹוִכיחֹו ֶאּלָ ּנֹותֹו ּבְ ּלֹא ָיכֹול ְלׁשַ ד ִטְבעֹו ׁשֶ הּוא ִמּצַ

ם ֶאת ִמְצַות ּתֹוֵכָחה.  ּלֹא ָיכֹול ְלַקּיֵ ְכַלל ָאנּוס, ׁשֶ ֲהֵרי הּוא ּבִ הֹוִכיַח, ּדַ טּור הּוא ִמּלְ ּפָ

ִסְפרֹו  אִליהנֹוב ּבְ ין ּדָ ית ּדִ מּוֵאל ַאב ּבֵ י ׁשְ ְלִמידֹו ַרּבִ ִדְבֵרי ּתַ ַהְרָחָבה ּבְ ְוֵכן ְמֹבָאר ּבְ

י  ְלּתִ ִקּבַ ְך  ּכָ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ׁשֶ ָראּוי  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  יא(  סימן  הישר  דרך  )מאמר  מּוֵאל  ׁשְ ִמְנַחת 

ה ָקׁשֹות  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ אלֹוִז'ין נּוחֹו ֵעֶדן, ׁשֶ ֵמַרּבֹוַתי ּוִבְפָרט ֵמָהַאְדמֹו"ר מוהר"ח ִמּוָ

ר ַרּכֹות, ְוֵתֶכף  ֵאין ִטְבעֹו ְלַדּבֵ ים ְוטֹוִבים, ּוִמי ׁשֶ ְדָבִרים ַרּכִ ָמִעים, ְוַרק ּבִ ֵאיָנם ִנׁשְ

ְצַות ַהּתֹוֵכָחה.  טּור ִמּמִ ְמעּו לֹו ֲאַזי הּוא ּפָ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ י ָעֶול, ּוִבְפָרט ּכְ ִיְכֹעס ַעל עֹוׂשֵ

ַעל ַהּמֹוִכיַח ֵיׁש ְלהֹוִכיַח  ֵסֶפר ַהְיֵרִאים )סימן רכג( ּדְ ְכָבר ִהְזִהיר ּבְ ָרא ּדִ אן. ְוִאּבְ ַעד ּכָ

אן.  ּה. ַעד ּכָ לּו ִמּנֵ ִליַקּבְ י ֵהיִכי ּדְ ת )דף לד ע"א(, ּכִ ּבָ ׁשַ ָאְמרּו ּבְ מֹו ׁשֶ ְנִעימּות ְוַנַחת ּכְ ּבִ

ְנִתיבֹות עֹוָלם )נתיב  ֲהַר"ל ּבִ ַתב ַהּמַ יִקים )שער הכעס(. ְוֵכן ּכָ ָאְרחֹות ַצּדִ ַתב ּבְ ְוֵכן ּכָ

ְבֵרי ֹנַעם ְוִדְבֵרי ְסָבָרא ְמֹאד  ר ִעם ַהחֹוֵטא ּדִ דֹוָלה ְלַדּבֵ ָצִריְך ָחְכָמה ּגְ התוכחה פ"ג( ּדְ

ן  ְוַעּיֵ ם.  ן ׁשָ ַעּיֵ ֶלא יֹוֵעץ )ערך תוכחה(.  ּפֶ ּבַ ִלּבֹו. ְוֵכן ִהְזִהיר  ּבְ ִנְכָנִסים  ָבִרים  ּדְ ַעד ׁשֶ

ְפָסִחים )דף קיג ע"ב ד"ה ומי שאינו כועס(. ן ְיהֹוָיָדע ּבִ ּבֶ עֹוד ּבַ

ית  ֵראׁשִ ֶפר  ּסֵ ּבַ ם  ּגַ ְוהּוָבא  )פרשת קדושים דף פו ע"א(  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ָמָצאנּו  ּוְכָבר 

ֶתר,  ּסֵ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ָצִריְך ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהחֹוֵטא ּבַ ַבּפַ ָחְכָמה )שער הענווה פרק ה( ּדְ

ּזַֹהר  ּוק, ּוָבְרִביִעית ָהַנח לֹו. ְועֹוד ִאיָתא ּבַ ּשׁ ית ּבַ ִליׁשִ ְ ְפֵני ְקרֹוָביו, ּוַבּשׁ ה ּבִ ִנּיָ ְ ּוַבּשׁ

יף, ָלא ֵייָמא ֵלּה ְוָלא יֹוִכיַח ֵלּה  ּסִ ִיּכַ ר ָנׁש ּדְ הּוא ּבַ ִאי ֲהָוה ָיַדע ּדְ דֹוׁש )שם(, ּדְ ַהּקָ

ין  ין ַאְחִריִנין, ּוְבגֹו ִאּנּון ִמּלִ ִמּלִ י ּבְ ּתֵ ִמׁשְ ַמאן ּדְ ּה ּכְ א ֵייָמא ַקּמֵ ִסְתָרא, ֶאּלָ ֲאִפּלּו ּבְ

ֵבק  ּתְ ַגְרֵמּה ְוִיׁשְ ִאיהּו ָיַדע ּבְ ִגין ּדְ ְך ְוָכְך, ּבְ ֲעַבד ַההּוא חֹוָבא, הּוא ּכָ ר ַמאן ּדַ ַיְדּכַ

ְבֵרי ַהּזַֹהר. אן ּדִ ֵמַההּוא חֹוָבה. ַעד ּכָ

ל  ַקּבֵ ּמְ ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ֵמַהִני ִאם ֵיׁש ּבַ י ַטְרפֹון, ּתְ ָאַמר ַרּבִ ֶ י ַמה ּשׁ ֶזהּו ַנּמִ ּוְלִפי ֶזה ְיֹבַאר ּדְ

ין ֵעיֶניָך. ּוַמה  יָך, ָאַמר לֹו ֹטל קֹוָרה ִמּבֵ ּנֶ ין ׁשִ ּתֹוֵכָחה, ִאם ָאַמר לֹו ֹטל ֵקיָסם ִמּבֵ

ֶזה  ּדְ ְלהֹוִכיַח.  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֵיׁש  ִאם  ֵמַהִני  ּתְ ֲעַזְרָיה,  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶ ּשׁ

הֹוֵגן, אֹוֵמר לֹו ֹטל  ּיֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח ְולֹא מֹוִכיחֹו ּכַ ֵאין ִמי ׁשֶ ֵמַאַחר ׁשֶ ֶזה, ּדְ לּוי ּבָ ּתָ
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ּלֹא  ׁשֶ ּמֹוִכיחֹו  ׁשֶ ַהּתֹוֵכָחה  ֶעֶצם  ּבְ חֹוֵטא  ׁשֶ לֹו  אֹוֵמר  ׁשֶ ְלִפי  ֵעיֶניָך,  ין  ִמּבֵ קֹוָרה 

ֲעָרִכין )דף טז ע"ב( "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" ָיכֹול ֲאִפּלּו  ָאְמרּו ֲחַז"ל ּבַ ֶ ָדֵמי ְלַמה ּשׁ הֹוֵגן ּדְ ּכַ

ר  ּבֵ ּדִ ָמֵלא  ְקָרא  ּמִ ׁשֶ ֲהֵרי  ָעָליו ֵחְטא".  א  ִתּשָׂ ְלמּוד לֹוַמר "לֹא  ּתַ ָניו?  ּפָ ים  ּנִ ּתַ ִמׁשְ

ֶאֶבן  ָר"א ּבְ ַתב ַהּגְ ֵכן ּכָ ּמֹוִכיַח. ׁשּור ּוְרֵאה ּדְ ׁשֶ יַע ְלֵחְטא ּכְ ּלֹא ַיּגִ תּוב ְוִהְזִהיר ׁשֶ ַהּכָ

ּמֹוִכיַח  ׁשֶ  – ֶאָחד  מֹוִכיִחים,  ִמיֵני  ֵני  ׁשְ ִנְמָצִאים  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  כ(  י,  )משלי  ֵלָמה  ׁשְ

ֵמּהַ  ָאַמר ּתָ ִלים, ְוֶזהּו ׁשֶ ָבָריו ִמְתַקּבְ ן ֵאין ּדְ ה אֹוָתם, ְוַעל ּכֵ ים ּוְמַבּזֶ ְדָבִרים ָקׁשִ ּבִ

טֹוִבים  ְדָבִרים  ּבִ א  ּבָ ֶהָחָכם  ֲאָבל  ְלהֹוִכיַח,  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֵיׁש  ִאם  ֲאִני 

ָבָריו. אן ּדְ ְוִנחּוִמים, ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה. ַעד ּכָ

ָקֵאי  ּדְ ַסק  ּפָ פ"ו ה"ח(  דעות  )בהלכות  "ם  ָהַרְמּבָ ה  ִהּנֵ ּדְ טּוָבא,  ן  ְלַעּיֵ ֵיׁש  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 

ֶתר,  ּסֵ ּבַ ּבֹו  ָחַזר  לֹא  ִאם  ַמִים,  ׁשָ ִדְבֵרי  ּבְ ֲאָבל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ ַרק 

ְחֹזר  ּיַ ׁשֶ ַעד  ָפָניו  ּבְ אֹותֹו  ּוְמָחְרִפים  ֶחְטאֹו,  ּוְמַפְרְסִמין  ים,  ַרּבִ ּבָ אֹותֹו  ַמְכִליִמים 

ַמה  אן. ּוְלִפי ֶזה ָצִריְך לֹוַמר ּדְ ָרֵאל. ַעד ּכָ ִיׂשְ ּבְ ִביִאים  ל ַהּנְ ָעׂשּו ּכָ מֹו ׁשֶ ַלּמּוָטב ּכְ

ין  ִמְצֹות ּבֵ ם ּבְ י ּגַ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ִאי ַנּמִ ִמְצֹות ּבֵ ַתב ַהגר"ח ִמּוֹולֹוִז'ין ַאְיֵרי ּבְ ּכָ ֶ ּשׁ

ֹאֶפן ָהָראּוי,  ּבָ ִריְך ְלהֹוִכיחֹו  ּצָ ׁשֶ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֶתר  ּסֵ ּבַ א ְלהֹוִכיחֹו  ּבָ ּוְכׁשֶ קֹום  ַלּמָ ָאָדם 

ְוַרק  ַנַחת.  ּבְ ָיׁשּוב ְלהֹוִכיָחם  ּלֹא ׁשֹוְמִעים  ׁשֶ ַוֲהַגם  ה.  ּוְנִעיָמה ְקדֹוׁשָ ָיָפה  ָפה  ׂשָ ּבְ

ם ְלַאַחר ַהּתֹוָכחֹות ָהַרּבֹות ִנְכָלִלים  ֲאָוה, ּגַ ֶרֶגל ּגַ ּפֹוְרִקים ֹעל ְלַגְמֵרי ּבְ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ִרים.   ְזּכָ "ם ַהּנִ ִדְבֵרי ָהַרְמּבָ ֵהם ּבְ

ְבֵרי  ׁשּו"ת ְלהֹורֹות ָנַתן )ח"י או"ח סימן יז אות ה(, ֶאת ּדִ ַתב ְלָבֵאר ּבְ כה( ּוְבֶדֶרְך זֹו ּכָ

יָון  ּבּום, ּכֵ ין מּוָמִרים ִלְפֹטר ִמּיִ ּיֹום ּדִ ֵאין ּכַ ַתב, ּדְ ּכָ ַהֲחזֹון ִאיׁש )יו"ד סימן ב אות כח( ׁשֶ

ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ְלהֹוִכיַח ַעד  ָצִריְך ְלהֹוִכיָחם ֹקֶדם, ְוֶאְצֵלנּו הּוא ֹקֶדם ּתֹוֵכָחה ׁשֶ ּדְ

ֲעָרִכין,  רּו ּבַ ֻהְזּכְ יְמרֹות ׁשֶ ַנת ַהֲחזֹון ִאיׁש ַלּמֵ ּוָ ֵאין ּכַ ְבֵרי ַהֲחזֹון ִאיׁש. ּוֵבֵאר, ּדְ אן ּדִ ּכָ

ִמְצַות  ֶאְמרּו ַרק ְלֵזרּוז ּבְ ּנֶ ם ַאֲחֵרי ָהֵני ֵמיְמרֹות ׁשֶ ֶמת ִמְצַות ַהּתֹוֵכָחה ּגַ אי ַקּיֶ ַוּדַ ּדְ

ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ַנת  ּוָ ּכַ א  ֶאּלָ ַהּמֹוִעיל.  ֹאֶפן  ּבָ ה  ּנָ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַהּתֹוֵכָחה 

ֵלי ַהּקֶֹדׁש,  ל ְמַחּלְ ָלל ׁשֶ ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ִלְמחֹות ֶנֶגד ַהּכְ יֹוְדִעים ְלהֹוִכיַח, ַהְינּו ׁשֶ

"ם  ַרְמּבָ ִדין ּתֹוֵכָחה ַהְמֹבָאר ּבְ יָעה ְלָאְזָנם ּכְ נּו ַמּגִ ֵאין ֶמָחָאֵתנּו ְותֹוַכְחּתֵ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ַנַחת ּוְבָלׁשֹון  ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו ּבְ ה ָצִריְך ְלהֹוִכיחֹו ּבֵ ִחּלָ ַבּתְ )בהלכות דעות פ"ו ה"ז(, ּדְ

ן  ַעּיֵ א.  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ַלֲהִביאֹו  ְלטֹוָבתֹו  א  ֶאּלָ לֹו  אֹוֵמר  ֵאינֹו  ׁשֶ ְויֹוִדיעֹו  ה,  ַרּכָ

ִדין  ִבים ָאנּו ְלהֹוִכיָחם ּכְ ׁש ָלנּו ֲעֵליֶהם ִמְצַות ּתֹוֵכָחה, ְוַחּיָ ּיֵ יָטא ׁשֶ ׁשִ ם. ֲאָבל ּפְ ׁשָ

ּתֹוַכְחּתֹו  ל  ִקּבֵ ְולֹא  ְוִאם הֹוִכיחֹו  ה,  ַרּכָ ּוְבָלׁשֹון  ַנַחת  ּבְ ר לֹו  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ּתֹוֵכָחה 

ם  ּגַ ַאְתִרין  ּבְ ְואֹוֵקי  ּה  ִמּנֵ ְודּון  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  עכו"ם.  ּכְ ינֹו  ּדִ ׁשֶ מּוָמר  הּוא  ֲהֵרי 
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ִרים ְלֵעיל. ְזּכָ ְלִדְבֵרי ַהגר"ח ִמּוֹולֹוִז'ין ַהּנִ

ֻקְנְטֵרס  ּבְ ֶחֶסד  ַאֲהַבת  ֵסֶפר  סֹוף  ּבְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש  ָבִרים  ַהּדְ ּוִבְכַלל  כו( 

ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  ְטׁש  לּוּבְ ֵמָהִעיר  "ל  ַזּצַ יֹוָנָתן  י  ַרּבִ ם  ֵ ִמּשׁ יז(  )אות  ָטָבא  ִניָתא  ַמְרּגָ

ְוַאף  ָנא,  ִתׂשְ לֹא  ּדְ או  ִמּלָ ֵהר  ּוְלִהּזָ לֹום  ָ ַהּשׁ ַאַחר  ְוִלְרּדֹף  ֲחֵברֹו  טֹוַבת  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ּלֹא  ל ְזַמן ׁשֶ ֹנאותֹו ּכָ ִלין )סימן יג( ִלׂשְ מּור ֵיׁש ִאּסּור ְלַדַעת ַמֲהַר"ם ִמּלּוּבְ ע ּגָ ָרׁשָ ּבְ

ל  א ִאם ָהָיה לֹו מֹוִכיַח ָהָיה ְמַקּבֵ ּמָ ּיֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח, ׁשֶ ה ִמי ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ הֹוִכיחֹו, ְוֵאין ּבַ

ֲחזֹון ִאיׁש )יו"ד סימן  ָבָריו ּבַ ָבָריו. ְוהּוְבאּו ּדְ אן ּדְ ַרם לֹו ְוכּו'. ַעד ּכָ ְוִטְבעֹו ָהָרע ּגָ

ים  ה ֲאָנׁשִ ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ לּו  ּתָ ָבִרים ָהֵאּלּו  ּדְ ּבַ ב אות כח, ובאבה"ע סימן קיח אות ו(8, ְוַגם 

ׁש ְלָקְרָבם ּוְלָאֳהָבם ְולֹא ְלָהִעיר  ּיֵ ִעים, ְוַאף ׁשֶ ֵאין ְלהֹוִכיַח ֶאת ָהְרׁשָ ּבּוֵקי ְסִריֵקי ׁשֶ

ה ֵאין ִמי  ַבּדֹור ַהּזֶ יְמָרא ּדְ ר ַהּמֵ ׁשֶ ה ֳאָפִנים ּפֵ ַכּמָ ַאְרנּו ְלֵעיל ּבְ לּום. ּוְכָבר ּבֵ ָלֶהם ּכְ

ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַבד ֹזאת ֵיׁש לֹוַמר עֹוד, ּכְ ֵאָרה, ּוִמּלְ ם ּבְ ָ ם ּוִמּשׁ ן ׁשָ כֹול ְלהֹוִכיַח. ַעּיֵ ּיָ ׁשֶ

ֵאין  ׁשֶ הֹוִכיחּום,  ָבר  ּכְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ּכַ ִבים  ֶנְחׁשָ ֵאיָנם  ּדְ ְלֵעיל,  ָנַתן  ְלהֹורֹות  ׁשּו"ת  ּבְ

הֹוִכיָחם ׁשּוב ָוׁשּוב  ַמַעת ֲאֵליֶהם, ַאְך ֵאין ֶזה ּפֹוֵטר ֶאת ָהָאָדם ִמּלְ נּו ִנׁשְ ּתֹוַכְחּתֵ

ַיֲערֹות  ּבְ "ל  ַזּצַ יץ  ׁשִ ַאְיּבְ ַהגר"י  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ּוְלַמד  ֵצא  ְתׁשּוָבה.  ּבִ יֵבם  ׁשִ ּיְ ׁשֶ ַעד 

ֵמּהַ ֲאִני ִאם  ָאְמרּו ּתָ ֶ ַמה ּשׁ ַבׁש )ח"א דרוש יא עמוד רפה – רפו הוצאת אבן ישראל(, ּדְ ּדְ

ָמע ְלָדָבר  ׁשְ ָבר ַהּנִ ין ּדָ יל ּבֵ יר ּוַמְבּדִ ּכִ ּמַ ַהְינּו ׁשֶ כֹול ְלהֹוִכיַח ּדְ ּיָ ה ִמי ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ֵיׁש ּבַ

ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֵאין ִחּלּוִקים ֵאּלּו  ָמע )עיין מ"ש בזה לעיל אות יב(, ַאְך ּבַ ֵאינֹו ִנׁשְ ׁשֶ

אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַאַחת  ַעם  ּפַ יֹוִכיַח  ִאם  ֶזה  ל  ּכָ ָאְמָנם  ּתֹוֵכָחה.  ׁשּום  ִלים  ְמַקּבְ ּלֹא  ׁשֶ ְלִפי 

רֹות  ָבָריו ַיֲעׂשּו ּפֵ ּדְ אי ׁשֶ ַוּדַ ְהֶיה ּתֹוֶעֶלת, ַאְך ִאם ַיְחֹזר ְויֹוִכיֵחם ׁשּוב ָוׁשּוב ּבְ לֹא ּתִ

ּוֶבֱאמּוָנה  ְלהֹוִכיַח,  ִמיד  ּתָ ֶחְפִצי  ַעל  ַני  ּבָ ְתְמהּו  ּתִ ַאל  ּוְלָכְך  ִמיִדית,  ּתְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ

ָעה  י ׁשָ נֹוַתי ֲעֵלי ֶאֶרץ לֹא ִנְבַחר ְולֹא ֵהיִטיב ִלּבִ ָכל ָיַמי ּוׁשְ י ּבְ ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ּכִ

ָעה זֹו  ים ֵמָעֹון ְוַגם ָלֶכם ׁשָ יב ַרּבִ ֲאִני עֹוֵמד ְלהֹוִכיַח ּוְלָהׁשִ ָעה זֹו ׁשֶ ַאַחת ֶאֶפס ׁשָ

ֹמַע  ִלׁשְ ֵתנּו  ִוּיָ ּגְ ְוִקּיּום  ים  ַהַחּיִ ְכִלית  ּתַ ֶזה  י  ּכִ ָאֶרץ,  ֲעֵלי  ְיֵמיֶכם  ל  ִמּכָ ִנְבֶחֶרת  ִהיא 

ֶזהּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ִעים  ָהְרׁשָ ֶאת  אֹוֵהב  ׁשֶ ִמי  א  ַרּבָ ְוַאּדְ ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  מֹוִכיַח.  קֹול  ּבְ

ְהֶיה ַאֲחִריָתם ֲעֵדי אֹוֵבד,  ּלֹא ּתִ ַחת, ְוׁשֶ ַ ּמֹוִכיָחם ּוַמְזִהיָרם ְלַבל ֵיְרדּו ַלּשׁ ַרק ִמי ׁשֶ

ר ַאֲהַבת  ִעּקַ ַבׁש )ח"א דרוש י עמוד רסט הוצאת אבן ישראל(, ּדְ ַיֲערֹות ּדְ ַתב ּבְ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ַבר ֲעֵבָרה, ְוִאם לֹא ַמְפִריׁשֹו  ְפִריׁש ֶאת ֲחֵברֹו ִמּדְ ּמַ ְצִחית ׁשֶ ֶפׁש ִהיא ָהַאֲהָבה ַהּנִ ַהּנֶ

ָהר ְוֵאינֹו מֹוֶחה?  ּנָ רֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו טֹוֵבַע ּבַ ה ׁשֶ דֹול ִמּזֶ ּומֹוִכיחֹו ֲהֵיׁש ְלָך ׂשֹוֵנא ּגָ

8.   ְוֵיׁש ְלָהִעיר ְּבִדְבֵרי ַהֲחזֹון ִאיׁש ֶׁשָּנַקט ֶׁשָּכַתב ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָׁשם ֶׁשִּמְצָוה ֶלֱאֹהב ֶאת ָהְרָׁשִעים, ּוְלָפֵנינּו 

ֹלא ִנְזַּכר ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ְלָׂשְנָאם, ְוַהֶהְבֵּדל ָרחֹוק ִּכְרֹחק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב. ְוֵיׁש ְלַעֵּין.
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ִמחּו  ְולֹא  ָהעֹוְבִרים  ַרּבּו  י  ּכִ )יומא דף ט ע"ב(,  ִני  ׁשֵ ַבִית  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ זֹו 

ַסק ְלעֹוָלם,  ִחּיּוב ַהּתֹוֵכָחה לֹא ּפָ י, ׁשֶ ל ָהֵני ִמּלֵ ָבָריו. ָחִזיַנן ִמּכָ אן ּדְ יֵדיֶהם. ַעד ּכָ ּבִ

ּה.  ְמעּו ֶאת ַהּתֹוֵכָחה ּוָמְרדּו ּבָ ָ ּשׁ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ יָבם ּכַ ָכל ַהּיֹוֵתר ֵאין ְלַהֲחׁשִ ּלְ א ׁשֶ ֶאּלָ

"ל  ְבֵרי ָהַאֲהַבת ֶחֶסד ַהּנַ ָרצּו ְלהֹוִכיַח ִמּדִ ֶ ה ּשׁ ב אֹוְרָחא ָאֹבא ָאִעיָרה, ִמּמַ כז( ְוַאּגַ

ה  ּמָ ָבָריו ַהֲחזֹון ִאיׁש, ֵיׁש ְלָהִעיר ִמּכַ ֵהִביא ּדְ ִעים ּוְכמֹו ׁשֶ ִמְצָוה ֶלֱאֹהב ֶאת ָהְרׁשָ ּדְ

ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ּוְכַמֲאַמר  דֹוֵרנּו,  ּבְ ם  ּגַ ִעים  ָהְרׁשָ ֹנא ֶאת  ִלׂשְ ָצאנּו חֹוָבה  ּמָ ׁשֶ ְמקֹומֹות 

ֵנאִתים  ְנָאה ׂשְ ְכִלית ׂשִ ָנא ּוִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט: ּתַ ְנֶאיָך ה' ֶאׂשְ ע"ה "ֲהלֹוא ְמׂשַ

ים ּגּוָפא  ְבֵרי ֶהָחֵפץ ַחּיִ ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי" )תהילים קלט, כא – כב(, ְוֶזה ָיָצא ִראׁשֹוָנה ּדִ

ַעל  ְתקֹוְמִמים  ַהּמִ יקֹוְרִסים  ָהֶאּפִ אֹוָתם  ּדְ ַתב,  ּכָ ׁשֶ ולא(  )סימן א ד"ה  ֲהָלָכה  אּור  ּבֵ ּבַ

ִעְנְיֵני ָהִעיר ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיֲעִבירּו ֶאת ָהָעם  נֹות ּבְ ּקָ ַהּתֹוָרה ְורֹוִצים ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּתַ

ּיּוַכל.  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ֲעָצָתם  ּוְלָהֵפר  ֶהם  ִעּמָ ּוְלִהְתקֹוֵטט  ֹנאָתם  ִלׂשְ ִמְצָוה  ה'  ֵמְרצֹון 

ָרֵאל  ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ ָרֵאל )ריש פרק ד( ׁשֶ ִסְפרֹו ַאֲהַבת ִיׂשְ ַתב עֹוד ּבְ ָבָריו. ְוֵכן ּכָ אן ּדְ ַעד ּכָ

ִדְבֵרי ַהֲחזֹון  אן. ְוֵכן ְמֹבָאר ּבְ ְנאֹו. ַעד ּכָ ת ִמְצָוה ְלׂשָ ֵרי ַהּדָ י"ג ִעּקָ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבְ ׁשֶ

ה  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ינֹוק  ּתִ ְלאֹותֹו  הֹוִכיחּו  ׁשֶ ְלַאַחר  ּדִ ו(  אות  א  סימן  )יו"ד  ּה  ִמּנֵ ְלֵעיל  ִאיׁש 

עֹו ֲהֵרי הּוא ֵמִזיד  ִרׁשְ ַאר ּבְ הּוא ָראּוי ָלׁשּוב, ִאם ִנׁשְ עּור ׁשֶ ִ ִפי ַהּשׁ לּו ִעּמֹו ּכְ ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ

אן  ּכָ ַעד  ִנים,  ּיָ ַהּדַ ִהְתּבֹוְננּות  ְלִפי  לּות הּוא  ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ עּור  ְוׁשִ מּוָמר.  ּכְ ְוִדינֹו  מּור  ּגָ

ְנָאם,  ִעים אֹו ְלׂשָ ל ָהְרׁשָ ָלִלי ֶלֱאֹהב ֶאת ּכָ ין ּכְ ֶזה ּדִ ֵאין ּבָ ְרֵחנּו לֹוַמר ׁשֶ ָבָריו. ְוַעל ּכָ ּדְ

סט(.  סימן  )ח"ד  ְפֶאֶרת  ּתִ ֶרת  ַאּדֶ ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ְלגּופֹו.  ָלדּון  ֵיׁש  ִמְקֶרה  ּוְבָכל 

ים ֵהם  ְרֵכי ַהַחּיִ ים ִמּדַ גֹון ֵאּלּו ַהּפֹוְרׁשִ ֵמִזיד ּכְ ים ּבְ ֲחִטיא ֶאת ָהַרּבִ ּמַ אי ִמי ׁשֶ ּוְבַוּדַ

א  ַרּבָ ְוַאּדְ ּתֹוֶעֶלת,  ְללֹא  ן  ּכֵ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ּוְבִיחּוד  ְנָאם,  ְלׂשָ ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ְכַלל  ּבִ

ְוַאֲחִריָתם  ָמָתם,  ְלִנׁשְ ְואֹוי  ָלֶהם  ְואֹוי  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ְלַהֲחִטיא  ֵדי  ּכְ מֹוִציִאים ָממֹון 

ִתיָרה  ַהּסְ ב  ֵ ְלַיּשׁ ה(  אות  לו  סימן  )חי"ז  ֱאִליֶעֶזר  ִציץ  ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן  אֹוֵבד.  ֲעֵדי 

ן  ַעּיֵ ְנָאם.  ְלׂשָ ִמְצָוה  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ֲחִטיִאים  ַהּמַ ֵאּלּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ִדְבֵרי  ּבְ

יַע ֹאֶמר )ח"ח  רּו )ח"ט סימן נה(, ּוְבׁשּו"ת ַיּבִ ׁשּו"ת ָאז ִנְדּבְ ן עֹוד ּבְ ָבָריו. ְוַעּיֵ ם ּדְ ׁשָ

ָאר  ת ּוׁשְ ּבָ ִחּלּול ׁשַ יִכים ּבְ ַההֹוִרים ַמְמׁשִ ׁשֶ ַגם ּכְ ן ּדְ ם ּכֵ יק ּגַ חיו"ד סימן כא אות ט(, ַמּסִ

ַמִים ַעל ְיֵדיֶהם, אּוַלי  ם ׁשָ ְתַאֵהב ׁשֵ ּיִ בֹוד, ְוׁשֶ ֶהם ּכָ ִנים ִלְנֹהג ּבָ ֲעֵברֹות, ְצִריִכים ַהּבָ

ל ֶזה  לֹום. אּוָלם ּכָ ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ י ַהּתֹוָרה ּדְ ְמעּו ְוָיׁשּובּו. ּכִ ִיׁשְ

יר ֶאת ָהֱאֶמת ְוָלׁשּוב ְלצּור  כּו ְלַהּכִ ּזָ ַההֹוִרים ֵאיָנם ַמְפִריִעים ִלְבֵניֶהם ׁשֶ ׁשֶ ְך ּכְ ּיָ ׁשַ

ָאִרים  ׁשְ ּנִ ׁשֶ חֹות  ַהּפָ ְלָכל  )אֹו  רּוָחם.  ְוֹעז  ם  ִלּבָ ֹאֶמץ  ַעל  אֹוָתם  ּומֹוִקיִרים  ם,  ַמֲחַצְבּתָ

ְוצֹוְרִרים  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָחְזרּו  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ֲאָבל ִאם ֵהם עֹוְיִנים אֹוָתם  יֶהם(.  ַלּפֵ ּכְ ים  ֲאִדיׁשִ
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ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ יקֹוְרִסים  ְוָהֶאּפִ יִנים  ַהּמִ ְכַלל  ּבִ ֵהם  ֲהֵרי  ת,  ַלּדָ ְנָאָתם  ׂשִ ְגַלל  ּבִ ָלֶהם 

ה  ֵאּלֶ ֵרד ְלַגְמֵרי ֵמהֹוִרים ּכָ ן ִיּפָ ַהּבֵ ר ָעִדיף ׁשֶ בֹוד. ְוִאם ֶאְפׁשָ ָדם, ּוְמָנָעם ה' ִמּכָ ְלַכּבְ

ּה.  ָבָריו. ְודּון ִמּנֵ אן ּדְ ִעיר ַאֶחֶרת. ַעד ּכָ ְוָידּור ּבְ

ֵהִביאּו  ַלל ָהָעם ׁשֶ ה ִהְפִליגּו ְוִהְרִחיקּו אֹוָתם ַהּמֹוְנִעים ֶאת ַהּתֹוֵכָחה ִמּכְ כח( ְוַכּמָ

ְלִעיִגין  נּו ַהּמַ ִריֵצי ַעּמֵ ַרּבּו ּפָ ֵכיָון ׁשֶ ַתב, ּדְ ּכָ ׁשּוַבת ַמֲהִר"י ַוְיל )סימן קנז( ׁשֶ ְרָאָיה ִמּתְ

ָיָדם  ּתֹוָרה ּוְבלֹוְמֶדיָה ְוֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ַלּמֹוִכיִחים, ִאם ָהִיינּו מֹוִחים ּבְ ּוַמְלִעיִבין ּבַ

ָאַמר  ּדְ ְוָהא  ְמֹאֵדנּו.  ְוַעל  ּגּוֵפנּו  ַעל  ָעֵלינּו  עֹוְמִדים  ָהיּו  ׁשֶ ָנה  ְלַסּכָ ְלֵמיַחׁש  א  ִאּכָ

ָבָריו  ָנה. ּוָפַסק ּדְ א ַסּכָ ֵליּכָ ָידֹו ִלְמחֹות ְוֵאינֹו מֹוֶחה ְוכּו' ַהְינּו ֵהיָכא ּדְ ׁש ּבְ ּיֵ ִמי ׁשֶ

א(.  סעיף  יב  סימן  וחו"מ  מח,  סעיף  שלד  וסימן  א  סעיף  קנז  סימן  )יו"ד  "ּה  ַהּגָ ּבַ ָהַרָמ"א 

ַהּתֹוֵכָחה.  ִחּיּוב  ֵמֲעֵליֶהם  ק  ְלַסּלֵ ּכָֹחם  ָכל  ּבְ ְסִמיָכה  סֹוְמִכים  ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ְוַעל 

ֵאיְך  ַהּבֹוֵרא  ָאֵלם  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ין  ּדִ יֹום  ּבְ ֲענּו  ּיַ ַמה  ְלַאֲחִריָתם,  ָיִבינּו  ילּו  ּכִ ַיׂשְ ָחְכמּו  ְולּו 

ַתב  ָבר ּכָ ָנה ּכְ ׁש ַסּכָ י, ּוַבֲחׁשַ ׁש ֲאִמּתִ ֵאין ּבֹו ׁשּום ֲחׁשָ הּו ׁשֶ ל ּדְ ׁש ּכָ ם ֵמֲחׁשַ ּתֶ ׁשְ ֲחׁשַ

ּלֹא  ּנּו ׁשֶ יֹוֵתר ּוִמְתָיֵרא ִמּמֶ ע ּבְ ם ְוָרׁשָ הּוא ִאיׁש ַאּלָ ׁשֶ ּכְ ֵסֶפר ַהִחּנּוְך )מצוה רלט( ׁשֶ ּבְ

ְנַחת ִחּנּוְך )ס"ק  ּמִ ֶזה. ְוָכַתב ּבַ ִאיׁש ּכָ ִמְצָוה זֹו ּבְ ב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ַיֲעֹמד ָעָליו ְוַיַהְרֶגּנּו, ׁשֶ

ָבר  ּדָ ַרק  ׁשֶ ן,  ַקּמָ ָהא  ֶנֶפׁש.  ּקּוַח  ּפִ ְפֵני  ּבִ ָהעֹוֵמד  ָבר  ּדָ ְלָך  ֵאין  ּדְ ׁשּוט,  ּפָ הּוא  ּדְ ג(, 

ְמְסֵרם  ּיִ ׁשֶ ל ֶהְפֵסד ָממֹון ּכְ ׁש ׁשֶ ֲחׁשָ ַנע. ַוֲאִפּלּו ּבַ זֹו ֵיׁש ְלִהּמָ ּכָ ָנה ׁשֶ ֶגֶדר ַסּכָ הּוא ּבְ ׁשֶ

ַמ"ע )חו"מ סימן יב ס"ק ה(, ּוְמֹבָאר  ּסְ ְמֹפָרׁש ּבַ ן ֵיׁש ַעל ָמה ִלְסֹמְך, ּכַ ם ּכֵ ְלכּות, ּגַ ַלּמַ

ן  ַעּיֵ פח(,  סימן  מהדו"ת  ב  )חלק  אְטֶמר  ִמּסַ ִריְנַוְלד  ּגְ ְיהּוָדה  ִזְכרֹון  ׁשּו"ת  ּבְ ה  ֲאֻרּכָ ּבַ

ת ָיִאיר )סימן קמא( ְלָהִביא ְרָאָיה  ׁשּו"ת ַחּוֹ ַתב ּבְ ּכָ ֶ א ֵעיֶניָך ְלַמה ּשׁ ט ְוׂשָ ם. ]ְוַהּבֵ ׁשָ

ּוְלַחד  ִנּדּוי,  ָעֶליָך  ּגֹוְזַרִני  ה  ַאּתָ ּתֹודֹוס  ִאְלָמֵלא  ָאְמרּו  ׁשֶ ע"א(  נג  )דף  ָסִחים  ִמּפְ

ְמִניַעת  ֲאִפּלּו  ּדַ ַמע  ּוַמׁשְ ֲחָכִמים,  ַתְלִמיֵדי  ּבְ ּתֹוֵמְך  ָהָיה  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ָאַמר  ּדְ ַמאן 

ַנּדֹותֹו. ַעד  אי ִלְמֹנַע ִמּלְ ַ ק ָממֹוָנם ַרׁשּ ַרם ֶהּזֵ ן ַעל ּגְ ּכֵ ל ׁשֶ ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּכָ ֶרַוח ּדְ

ְצָוה  ַנע ִמּמִ יו ּוְלִהּמָ ַמֲעׂשָ ֵאין ִלְמחֹות ּבֹו ּבְ ל ָמקֹום ֵאין ְרָאָיה ׁשֶ ָבָריו. ּוִמּכָ אן ּדְ ּכָ

ה  ֶכת ֻסּכָ ֵסֶפר ֲחׁשּוֵקי ֶחֶמד ַעל ַמּסֶ ן עֹוד ּבְ הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח, ּוָפׁשּוט[. ְוַעּיֵ אֹוַרְיָתא ּדְ ּדְ

ֶזה  לֹות ּבָ ָנה, ֵאין ְלִהּתָ ׁש ַסּכָ ּלֹא ֻהְחַזק ַהֲחׁשַ ְסָתָמא ּכֹל ׁשֶ ל ָמקֹום ּבִ )דף ב ע"ב(. ּוִמּכָ

ַכר ָהַרב  ּזָ ֶ ה ּשׁ ל ִמְצַות ּתֹוֵכָחה. ֵצא ּוְלַמד, ִמּמַ ּלֹא ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהחֹוְטִאים, ּוְלַבּטֵ ׁשֶ

כֹור ׁשֹור  ְבֵרי ָהַרב ּבְ יק ָעַתק ּדִ ׁשּוָבה )יו"ד סימן שלד ס"ק יט( ִעְנָין ֶזה, ְוַצּדִ ְתֵחי ּתְ ּפִ

ִמי ָלֶהם  ָרא ּדָ ים ּוְכֶהּתֵ ׁשּו ַרּבִ ה ּדָ ִמּזֶ ַתב, ּדְ ּכָ ֶכת סֹוָטה )דף מז ע"ב( ׁשֶ יו ְלַמּסֶ ִחּדּוׁשָ ּבְ

ב  ּגַ יפּות, ַאף ַעל  ּקִ ּתַ ָאר  ׁשְ ָרָרה, אֹו  ׂשְ ְוָיד ְקָצת ֵאֶצל ׁשּום  ם  ר לֹו ׁשֵ ַלֲחֹנף ַלֲאׁשֶ

ִדְבֵרי ַמֲהִר"י ַוְיל  מּור הּוא, ּדְ פּוג ּתֹוָרה, ּוֶבֱאֶמת ָטעּות ּגָ ן ּתָ ָקא. ַעל ּכֵ ִרי ֶהּזֵ ָלא ּבָ ּדְ
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ָרא  ְלּתָ "לֹא ָתגּורּו" ֵמִעּקָ ּטַ יָמא ָהִכי ּבִ ָקא, ְוִאי ָלא ּתֵ ָבִרי ֶהּזֵ י ִאם ּבְ לֹא ֶנֶאְמרּו ּכִ

א ָמקֹום ִליָרא, ְוֶהֱאִריְך  ְדִאּכָ י ִאם ּבִ אי לֹא ֶנֱאַמר "לֹא ָתגּורּו" )דברים א, יז( ּכִ ַוּדַ ּדְ

ין  ית ּדִ ֱאֶמֶרת ַעל ּבֵ ְצַות לֹא ָתגּורּו ַהּנֶ ם ָזַכר ִמּמִ ָ ּשׁ ָבָריו. ַוֲהַגם ׁשֶ אן ּדְ ֶזה. ַעד ּכָ ּבָ

ּלֹא ֶנֶאְמרּו  ּה ְלָכל ִחּיּוב ַהּתֹוֵכָחה ׁשֶ )עיין סוטה דף מז ע"ב, וסנהדרין דף ו ע"ב(, ּדּון ִמּנֵ

יב )ליקוטים והשמטות  ְבֵרי ַיּצִ ׁשּו"ת ּדִ ן עֹוד ּבְ ָקא. ְוַעּיֵ ָבִרי ֶהּזֵ א ּבְ ְבֵרי ַמֲהִר"י ַוְיל ֶאּלָ ּדִ

ַעל  סימן קיב אות ה(. ּוְבׁשּו"ת ְלהֹורֹות ָנַתן )ח"ה סימן סח אות יח(. ְוֵעיֵנינּו ָהרֹואֹות ׁשֶ

ְכבֹוָדם,  ְגעּו ּבִ ים ִאם ּפָ אֹוָתם ָהֲאָנׁשִ ים, ּוְפָעִמים ּומֹוִחים ּבְ ׁשִ בֹוד ַעְצָמם לֹא חֹוׁשְ ּכְ

עֹוד  ן  ְוַעּיֵ ִקית.  ְנּדָ ּפֻ ּכַ ּכֶֹהֶנת  ְהֶיה  ּתִ ְולֹא  ׁשּוָעל,  ה  ַנֲעׂשָ ֲאִרי  ַמִים  ׁשָ בֹוד  ּכְ ּוְבִעְנְיֵני 

ְמחֹות  ִמּלִ ׁש  ָחׁשַ ׁשֶ ְלַרב  ה  ְמֻגּלָ ּתֹוֵכָחה  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ָיִאיר )סימן קמא( ַמה  ת  ַחּוֹ ׁשּו"ת  ּבְ

ָאר  ְ חֹוַבת ַהּתֹוֵכָחה מּוֶטֶלת ַעל ָהַרב ְטֵפי ִמּשׁ ם. ּוְבִיחּוד ׁשֶ ן ׁשָ עֹוֵבר ֲעֵבָרה. ַעּיֵ ּבְ

ן  ֵדי ֶחֶמד )כרך ה באספ"ד מערכת ה' אות ב עמוד 713( ַעּיֵ ֶזה ַהּשְׂ ֶהֱאִריְך ּבָ י ּוְכמֹו ׁשֶ ִאיְנׁשֵ

נּות  א ָהַרּבָ ּסֵ ב ַעל ּכִ ּיֹוׁשֵ ִמי ׁשֶ ָתב סֹוֵפר )אבה"ע סימן מז(, ּדְ ׁשּו"ת ּכְ ַתב ּבְ ם. ְוֵכן ּכָ ׁשָ

ֵקם  ְוִיּנָ ָנֵאהּו  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ׁש  חֹוׁשֵ ׁשֶ ְלִמי  ם  ּגַ ְויֹוִכיַח  ם,  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ א ַעל  ֶאּלָ ֵאין לֹו ָלחּוׁש 

ַתב  ֶזה ּכָ ים ִסיַמן נז[. ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ֹאַרח ַחּיִ ְתׁשּוָבה ּבְ ַתב ּבִ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ ן עֹוד ּבְ ּנּו. ]ְוַעּיֵ ִמּמֶ

ִזים ְלַהְרֵהר ַאֲחֵרי  ׁש ְמַהְנּדְ ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ ׁשּו"ת ִמְנַחת ֶאְלָעָזר מּוְנַקאְטׁש )ח"ג סימן עו(, ּדְ ּבְ

עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה,  ְמחֹות ּבְ ֲהגּו ְלָהֵקל ִמּלִ ּנָ ַתב ָהַרָמ"א )שם( ׁשֶ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ַרב ָהִעיר ַעל ּפִ

ֵני ְמִסירּות ְוַכּיֹוֵצא,  ֶזהּו ַרק ַהְינּו ִאם ָהַרב ִמְתָיֵרא ִמּפְ ֶזהּו ַטֲעַנת ֶהֶבל ּדְ ׁשּוט ּדְ ּפָ

אן.  ּכָ ַעד  ָרָכה.  ּבְ ָעָליו  ֹבא  ּתָ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ְוִנּדָ ה  ְוָעׂשָ ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ּבִ ָעַמד  ִאם  ֲאָבל 

ל ִמְצַות  ֵדי ְלַבּטֵ "ל ּכְ ׁשּוַבת ַמֲהִר"י ַוְיל ַהּנַ ֵאין ִלְסֹמְך ַעל ּתְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ׁשֶ ַאּתָ

ַתְבנּו ְלֵעיל )סוף אות  ּכָ ֶ ַמה ּשׁ ן עֹוד ּבְ ְבֵרי ָקְדׁשֹו. ְוַעּיֵ ַנת ּדִ ּוָ אי ֵאין זֹו ּכַ ַוּדַ ּבְ ּתֹוֵכָחה, ׁשֶ

ֵאָרה. ם ּבְ ָ ת ָיִאיר ּוִמּשׁ ְבֵרי ַהַחּוֹ יג( ּדִ

ל ְלעֹוָלם, ְוֹזאת  ּטֵ ַטל ְולֹא ִיְתּבַ ל ָהָאמּור: ִחּיּוב ִמְצַות ַהּתֹוֵכָחה לֹא ּבָ ַהּמּוָרם ִמּכָ

יַצד מֹוִכיִחים  ּכֵ ֵהא ֻמְחֶלֶפת. ּוִמיהּו ַעל ַהּמֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו ִלְלֹמד  ַהּתֹוָרה לֹא ּתְ

א.  ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ְתׁשּוָבה ּבְ ָרִכים ַהְמֹבָאִרים ּבִ תֹוַכְחּתֹו, ּוַבּדְ ֵהא ּתֹוֶעֶלת ּבְ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ִלים ּתֹוָכחֹות, ֵאין ִחּיּוב  ּלֹא ְמַקּבְ ִעים ַהְמֻפְרָסִמים ׁשֶ ְוָאְמָנם אֹוָתם ַהּכֹוְפִרים ָהְרׁשָ

ַלֲעׂשֹות  ָלמֹו  ֶסל  ּכֵ ם  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ְלהֹוִכיָחם,  ּלֹא  ׁשֶ ָעִדיף  ָעִמים  ַהּפְ ּוְברֹב  ְלהֹוִכיָחם, 

ַח  ַיד ׂשֹוְנֵאנּו ְלַנּגֵ ן ֶחֶרב ּבְ ּלֹא ִלּתֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ ַבר ה', ְוֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ יֹון ִמּדְ ֵליָצנּות ּוִבּזָ

ְצֹות. ֶאת ׁשֹוְמֵרי ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ב ְלהֹוִכיַח.  יקּוהּו לֹו אֹו ְלָממֹונֹו לֹא ְמֻחּיָ ּזִ ּיַ י ׁשֶ ׁש ֲאִמּתִ ׁש ֲחׁשָ ּיֵ ְכׁשֶ עֹוד ֵיׁש ָלַדַעת, ּדִ

ְוָנא ְוָתֹבא  ְכַהאי ּגַ ם ּבִ ׁש ָלֶזה ְוֵיׁש לֹו ְלהֹוִכיַח ּגַ ה ֵאין ַלְחֹשׁ ִהּלָ ל ָמקֹום ְלַרב ַהּקְ ּוִמּכָ
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ְרֶאה  ַנת ְנָפׁשֹות  ְוצי"מ ְוימ"ן ָאֵמן. ְוַהּנִ ׁש ַסּכָ ֶזה ֲחׁשַ ֵאין ּבָ ָרָכה, ּוִבְלַבד ׁשֶ ָעָליו ּבְ

י. ַתְבּתִ י ּכָ ְעּתִ ַלֲעִנּיּות ּדַ



אפרים כחלון, נולד בעיר נתניה, ישראל, 
למד והתחנך בתלמוד תורה "עוללים". 
בגיל 13 נכנס לישיבת "נחלת דוד" בפתח תקווה. במהלך 
לימודיו בישיבה עד נישואיו עם הרבנית שרה שתחיה, 
סיים את התלמוד בבלי מספר פעמים, וכן את התלמוד 
את  הוציא  ואף  והלכה,  תורה  שיעורי  מסר  ירושלמי. 

ספרו הראשון "אך טוב לישראל", עוד לפני היותו בן 20.

של  משפטיך"  "יורו  במוסדות  ודיינות  רבנות  בלימודי  החל  נישואיו,  לאחר 
ולומד  לרבנות,  סמיכה  קיבל  בירושלים,  אב"ד  משה  בן  גדעון  ר'  הגאון  הרב 

באינטנסיביות לקבלת הסמכתו כדיין.

טוב  "אך  סדרת  ביניהם:  משלו,  ספרים   7 פרסם  כחלון  הרב  השנים,  במהלך 
טוב"-  "דורש  סדרת  ורלוונטים.  מגוונים  הלכה  בנושאי  שו"ת  לישראל"- 
ישראל  מועדי  השבוע,  פרשיות  על  מעניינים  וסיפורים  עיניים  מאירי  חידושים 
עשרות  ערך  בנוסף,  ועוד.  אסתר,  מגילת  על  פירוש  שונים,  יהודים  ואירועים 
ספרים אחרים עבור רבנים גדולים, וספרו החדש "אך טוב לישראל-חלק ג" יצא 

לאור באדר תשע"ח.

בשנת תשע"ו יסד יחד עם הרב ירון ראובן, את ארגון "בעזרת השם". הרב כחלון 
לה,  ומחוצה  בארץ  הרצאות  נותנים  אינטרנטיים,  שיעורים  מוסרים  ראובן  והרב 

והשפיעו על  חייהם של רבים, לחזרה בתשובה והתקרבות לחיי תורה. 

בסיעתא דשמיא, ישנן כיום מעל 1,000 הרצאות מקוונות בנושאים שונים, כולל 
הלכה, מוסר, אנטי-מיסיונרים, פרשת השבוע, פרקי אבות, תיקון המידות ועוד. 

המכילים  דיסקים  חינמי(  באופן  )גם  ומפיץ  לאור  מוציא  השם"  "בעזרת  ארגון 
שיעורי תורה, ספרי הלכה, פוסטרים הקשורים לנושאים תורניים, וערכות קירוב 
אנשים  מלווה  השם"  "בעזרת  ארגון  בנוסף,  תורה.  ושיעורי  ספרים  המכילות 
ואף  רגשית  תמיכה  הדרכה,  שיעורים,  בנתינת  הדרך,  כל  לאורך  גיור  בתהליך 
מימון כלכלי לגיור דרך בתי דין אורתודוקסיים מוכרים,  ומסייע בכל הנצרך, כדי 

לעזור לבעלי תשובה וגרי-צדק להתקרב לתורה ומצוות.

סיוע  כדוגמת  השם"  "בעזרת  ארגון  מנהל  וחסד  תורה  של  רבים  פרויקטים 
מזון  מוצרי  חלוקת  נזקקות,  למשפחות  עזרה  התורה,  לומדי  אברכים  למשפחות 

בחגים, מלחמה במסיון, הדפסת והוצאת ספרי קודש ועוד.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר:
www.beezrathashem.org

  RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org
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