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ְּב ִענְ יָ ן

חֹובת ַההֹוכָ ָחה ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה
ַ
ַהנּ וֹ ְׂש ִאים ַה ִ ּנדּ וֹ נִ ים
ְמקוֹ רוֹ ת ְל ִח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְּ /ת ֵמ ַהנִ י ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה ְּ /ת ֵמ ַהנִ י
ימרוֹ ת ְ ּ /פ ֻל ְ ּג ָתא דְּ ַת ָ ּנ ֵאי ְ ּב ִח ּיוּ ב
יח ּ ֵ /באוּ ר ָהנֵ י ֵמ ְ
ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ָ /העוֹ ֶלה ִל ְג ֻד ָ ּלה נִ ְמ ָח ִלים לוֹ ֲעוֹנוֹ ָתיו ִ /מ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְּכ ִמ ְצ ַות ַה ָ ּצ ַלת
יחים ַ /ה ְּכ ָלל דַּ ֲה ָל ָכה ְּכ ָב ְת ָר ֵאי ַ /ה ַּט ַעם דְּ לֹא ְמ ָב ְר ִכים ַעל ִמ ְצ ַות
נְ ָפ ׁשוֹ ת ֵ /זרוּ ז ַל ּמוֹ ִכ ִ
יחא ֵאין ּתוֹ ַכ ַחת – ֵ ּבאוּ ר ַ /ה ּ ׁשוֹ ֵמר
ַה ּתוֹ ֵכ ָחה  /הוֹ ָכ ַחת חוֹ ֵטא ְ ּב ֵמ ִזיד ּ ְ /ב ִע ְק ְב ָתא דִּ ְמ ׁ ִש ָ
יח ֶאת ֲח ֵברוֹ ָהעוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה? ּ /תוֹ ֵכ ָחה ִל ׁ ְש ָמ ּה
ֵח ֶלק ִמ ִּמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרה ַה ִאם ְמ ֻח ָ ּיב ְלהוֹ ִכ ַ
ַו ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ִ ּ /פ ְל ּפוּ ל ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ׁ ִש"י ְ ּב ֵפרוּ ׁשוֹ ַעל ֶזה ּ /תוֹ ֵכ ָחה ְ ּב ִמ ְצוֹת ֵ ּבין ָא ָדם
יכן ּתוֹ ֵכ ָחה? ַ /ה ַּט ַעם ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ֵכ ָחה ֲה ָל ָכה ְּכ ַרב ִ /מ ְצ ָוה ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר
ַל ֲח ֵברוֹ ַ /עד ֵה ָ
ָּד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמע – ֵ ּבאוּ רוֹ  /יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֲח ֵברוֹ לֹא ְי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ִאם ֵי ׁש ְלהוֹ ִכיחוֹ /
ית ָך" – ׁ ֶש ִע ְּמ ָך ַ ּב ּתוֹ ָרה
"את ֲע ִמ ֶ
יח ְל ַה ּכוֹ ת ַלחוֹ ֵטא? – וּ ְב ֶה ָע ָרה ֶ /
ַה ִאם ֻמ ָּתר ַל ּמוֹ ִכ ַ
שוֹ נַ ֲא ָך אוֹ ִישְׂ נָ ֲא ָך  /הוֹ ָכ ַחת מוּ ָמר ְל ַה ְכ ִעיס ְועוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה
– ֵ ּבאוּ ר  /הוֹ ָכ ַחת ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ּ ׂ

"י ְר ֲהבוּ ַה ַ ּנ ַער ַ ּב ָ ּז ֵקן" /
ָז ָרה וּ ְמ ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבת  /הוֹ ָכ ַחת מוּ ָמר ְל ֵת ָאבוֹ ן ֵ ּ /פרוּ ׁש ַה ָּכתוּ ב ִ
יגים ְ ּב ִד ְב ֵרי ֲח ַז"ל ִ /ח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְל ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּבוּ ָ ׁ /שלֹשׁ ִּכ ּתוֹ ת
הוֹ ָכ ַחת ַה ַּמ ְל ִע ִ
יתה – ֵ ּבאוּ ר  /מוּ ָטב ִי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְו ַאל
יחין ֶא ָ ּלא ָסמוּ ְך ַל ִּמ ָ
יחן ֵ /אין מוֹ ִכ ִ
ׁ ֶש ֵאין ְלהוֹ ִכ ָ
ִי ְהיוּ ְמ ִז ִידין – ֵ ּבאוּ רוֹ ַ /מה ִ ּנ ְק ָרא ִא ּסוּ ר ַה ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה ּ /תוֹ ַכ ַחת ָה ָאב ְל ֵביתוֹ /
ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן וּ ַמ ֲעשֵׂ ה ָה ֵע ֶגל ַ /ה ַּט ַעם ׁ ֶש ּלֹא הוֹ ִכ ַ
יח ְי ׁ ַש ְע ָיה ַה ָ ּנ ִביא ֶאת ְמנַ ּ ׁ ֶשה ְּ /כ ׁ ֶש ָ ּי ֵדנוּ
יח ְלעוֹ ְב ֵרי ֲע ֵב ָרה ַאף ׁ ֶש ּלֹא ְמ ַק ְ ּב ִלים ּ ְ /ב ִא ּסוּ ר ָלאו לֹא אוֹ ְמ ִרים מוּ ָטב
יפה ֵי ׁש ְלהוֹ ִכ ַ
ַּת ִ ּק ָ
ִי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ַּ /כ ּיוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְי ִר ַידת ַהדּ וֹ רוֹ ת לֹא אוֹ ְמ ִרים מוּ ָטב ִי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְ ּב ָכל ַ ּג ְונָ א /
יח ִאם לֹא יוֹ ֵד ַע ֵא ְ
יצד
יח ּ ֵ -באוּ ר ֵּ /כ ַ
יך ְלהוֹ ִכ ַ
דִּ ְב ֵרי ַהגר"ח ִמוָּ אלוֹ ִז'ין ׁ ֶש ּ ָפטוּ ר ִמ ְ ּלהוֹ ִכ ַ
יח? ִ /אם מוּ ָמר ּפוֹ ֵטר ַּכ ּיוֹ ם ִמ ִ ּי ּבוּ ם? ּ /תוֹ ֵכ ָחה ּ ַפ ַעם ַא ַחת ֵאין ָ ּב ּה ּתוֹ ֶע ֶלת ַ /מ ִהי
ְלהוֹ ִכ ַ
ַה ּ ִׂשנְ ַאת ִח ָ ּנם ָה ֲא ִמ ִּתית ַ /ה ִאם ֵי ׁש ֶל ֱאהֹב ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ְ ּבדוֹ ֵרנוּ ?  /הוֹ ִרים ִח ּלוֹ נִ ִ ּיים
ִאם ֵי ׁש ְל ַכ ְ ּב ָדם? ּ /תוֹ ֵכ ָחה ַ ּב ֲח ׁ ַש ׁש ַס ָּכנַ ת גּ וּ פוֹ אוֹ ָממוֹ נוֹ ְ /ל ִה ָּמנַ ע ִמ ִ ּנדּ וּ י ְלתוֹ ְמ ֵכי
ַה ּתוֹ ָרה ִ /ח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְל ַרב יוֹ ֵתר ִמ ּ ׁ ְש ָאר ֲאנָ ׁ ִשים

ְׁש ֵא ָלה

יש
ׁ ָש ַמ ְע ִּת'י ְ ּבאוֹ ְמ ִרים ִליַ ,א ְך לֹא טוֹ ָבה ַה ּ ׁ ְשמוּ ָעהֶ ׁ ,ש ַּכ ּיוֹ ם ֵאין ִח ּיוּ ב הוֹ ָכ ָחה ִא ׁ
יהם ִמ ַּכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ַה ּמוּ ָב ִאים ְ ּב ִד ְב ֵרי ֲח ַז"לֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְר ֶאה
ְל ֵר ֵעהוּ ְ ,ו ַט ֲע ָמם ְו ַר ֲאיוֹ ֵת ֶ
יצד ֶא ְפ ׁ ָשר
ִּכ ְב ָיכוֹ ל ׁ ֶש ִה ְת ַ ּב ְּט ָלה ִמ ְצ ַות ְוחוֹ ַבת ּתוֹ ֵכ ָחהָ .ו ֶא ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ְּכ ׁ ָש ָעה ֲח ָדאֵּ ,כ ַ
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לוֹ ַמר ָחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ִה ְת ַ ּב ְּט ָלה ִמ ְצ ָוה זוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְּתלוּ ָיה ְ ּב ָמקוֹ ם אוֹ ִ ּב ְז ַמןֲ ,הלֹא לֹא
ִי ְת ַ ּב ֵּטל ְלעוֹ ָלם ֲא ִפ ּלוּ אוֹ ת ַא ַחת ִמ ּתוֹ ָר ֵתנוּ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְ ,ו ָכאן ָמ ֲחקוּ ִצוּ וּ י ְמפ ָֹר ׁש
ְ ּב ָא ְמ ָרם ׁ ֶש ּלֹא ַמ ְת ִאים ְלדוֹ רוֹ ת ַא ֲחרוֹ נִ יםְ .ו ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֱעבֹר ּ ָפ ַר ׁ ְש ָּתא ָּדא ְו ֶא ְתנְ ַי ּה,
יהם ִּכ ְב ָיכוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ְט ָלה חוֹ ַבת ּתוֹ ֵכ ָחה,
ְו ָא ִביא ֶאת ָּכל ַה ְּמקוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶאה ִמדִּ ְב ֵר ֶ
ְ
ישוּ ָעתוֹ ִ ,ל ְכבוֹ ד ה' ִי ְת ָ ּב ַרך ְו ִל ְכבוֹ ד לוֹ ְמ ֵדי
וּ נְ ָב ֲא ֵרם ַא ַחת ְל ַא ַחתּ ְ ,ב ֶע ְז ַרת ַה ּ ׁ ֵשם וּ ִב ׁ
יח ֵ ּיםְ ,ו ֶזה ַה ִח ִ ּלי ְ ּב ֶע ְז ַרת
יחים ָ ּב ָעם ,ה' ִי ׁ ְש ְמ ֵרם ִו ַ
ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְו ִצ ּבוּ ר ַה ּמוֹ ִכ ִ
צוּ ִרי ְוגוֹ ֲא ִלי.

ׁשּובה
ְּת ָ
יש ֶאת ֵר ֵעהוּ  ,וּ ִמ ְק ָרא ָמ ֵלא ִּד ֵ ּבר ַה ָּכתוּ ב "הוֹ ֵכ ַח
יח ִא ׁ
א) ְּכ ָבר ִצוַּ ְתנוּ ַה ּתוֹ ָרה ְלהוֹ ִכ ַ
ית ָך" (ויקרא יט ,יז) ,וּ ַב ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ָב ָבא ְמ ִצ ָ
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
ּתוֹ ִכ ַ
יעא (דף לא ע"א) ָּד ְר ׁשוּ
"הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
יח" – ֲא ִפ ּלוּ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמיםְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ַ ּב ֲע ָר ִכין (דף טז ע"ב) ,וּ ְב ִמ ְד ַר ׁש
ַּתנְ חוּ ָמא (פרשת משפטים סימן ז) ,וּ ַב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (פרשת קדושים דף פה ע"ב) ְמב ָֹאר,
"לֹא ִתשְׂ נָ א ֶאת ָא ִח ָ
ית ָך ְוגוֹ '"
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
יך ִ ּב ְל ָב ֶב ָך" (ויקרא יט ,יז) "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ּ ִפ ּקוּ ָדא דָּ א ְלאוֹ ָכ ָחא ְל ַההוּ א דְּ ָח ֵטי ְל ִמ ְח ֵזי ֵל ּה ְר ִחימוּ ַס ִ ּגיא דְּ ָר ִחים ֵל ּהּ ְ ,ב ִגין
דְּ ָלא ִי ְת ֲענַ ׁש ִאיהוּ ְּ ,ד ָהא ְ ּב ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יח"
"כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֶי ֱא ַהב ה' יוֹ ִכ ַ
יך הוּ א ְּכ ִתיב ִּ
(משלי ג ,יב) ,וּ ְכ ָמה ְּד ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּ א ָע ִביד ְואוֹ ַכח ְל ַמאן דְּ ָר ִחים ֵל ּה ָה ִכי יוֹ ִליף
ַ ּבר נָ ׁש ֵמ ַההוּ א ָא ְר ָחא ְויוֹ ַכח ְל ַח ְב ֵר ּה ְוכוּ 'ַ .עד ָּכאן .וּ ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ָמנוּ ָה ָּכל
מוֹ נֵ י ַה ִּמ ְצוֹת ְו ַה ּפוֹ ְס ִקיםַ .א ְך ְל ַצ ֲע ֵרנוּ ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִ ּבים ָּכ ְב ָדה ָא ְזנָ ם ִמ ּ ׁ ְשמוֹ ַע אוֹ ָע ֵרל
ִל ָ ּבם ִמ ְ ּל ַה ֲא ִמין ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְ ּבי"ג ִע ָ ּק ִרים (עיקר ט)ֶ ׁ ,ש ּזֹאת ַה ּתוֹ ָרה לֹא ִּת ְה ֶיה
ָמ ְח ֶל ֶפת ְוגוֹ '.
ְו ֶזה ְל ׁשוֹ ן ָה ַר ְמ ָ ּב"ם ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצוֹת (מצות עשה רה)ֲ ,אנַ ְחנוּ ְמ ֻצוִּ ים ׁ ֶש ּלֹא נַ ְמ ֶרה
ְולֹא נַ ֲעזֹב זוּ ָל ֵתנוּ ֵמ ֻא ָּמ ֵתנוּ ׁ ֶש ַ ּי ְמ ֶרהְ .ו ִאם ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְל ַה ְמרוֹ תַ ,ח ָ ּי ִבים ָאנוּ ְלהוֹ ִכיחוֹ
ְו ַל ֲה ׁ ִשיבוֹ ְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּלֹא ָי ָצא ָע ָליו ֵעדוּ ת ְי ַח ֵ ּיב ָע ָליו דִּ יןְ .והוּ א ָא ְמרוֹ ִי ְת ַע ֶ ּלה
ית ָך"ְ .ונִ ְכנָ ס ַ ּב ִ ּצוּ וּ י ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ַ ּנ ֲא ׁ ִשים ְק ָצ ֵתנוּ ִל ְק ָצ ֵתנוּ ְּכ ׁ ֶש ֶ ּי ֱח ָטא
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
"הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
יש ִמ ֶּמנּ וּ ְל ִא ׁ
ִא ׁ
שב לוֹ ָעוֹן ֲא ָבל נִ ְצ ַטוִּ ינוּ ְלהוֹ ִכיחוֹ ְ ּב ַמ ֲא ָמר
ישְ ,ולֹא נִ ּטֹר לוֹ ְונַ ְח ׁ ֹ
ש ֵאר דָּ ָבר ַ ּב ֶ ּנ ֶפ ׁשַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ָה ַר ְמ ָ ּב"ם (בהלכות דעות
ַעד ׁ ֶש ּלֹא ִי ּ ׁ ָ
ְ
ְ
פרק ו הלכה ז)ָ ,הרוֹ ֶאה ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ָח ָטא אוֹ ׁ ֶש ָה ַלך ְ ּב ֶד ֶרך לֹא טוֹ ָבה ִמ ְצ ָוה ְל ַה ֲח ִזירוֹ
ַל ּמוּ ָטב וּ ְלהוֹ ִדיעוֹ ׁ ֶשהוּ א חוֹ ֵטא ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו ָה ָר ִעיםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר "הוֹ ֵכ ַח
ֹאמר
ית ָך"ְ .ו ֵכן ָּת ִמיד ַח ָ ּיב ָא ָדם ְלהוֹ ִכיחוֹ ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֵּכהוּ ַהחוֹ ֵטא ְוי ַ
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
ּתוֹ ִכ ַ

4

חובת ההוכחה בזמן הזה
לוֹ ֵאינִ י ׁשוֹ ֵמ ַעְ ,וכֹל ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּב ָידוֹ ִל ְמחוֹ ת ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶחה הוּ א נִ ְת ּ ָפשׂ ַ ּב ֲעוֹן ֵא ּלוּ
ֵּכ ָיון ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ִל ְמחוֹ ת ָ ּב ֶהםַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ו ַע ֵ ּין ִ ּב ׁ ְשמוֹ נָ ה ּ ְפ ָר ִקים ָל ַר ְמ ָ ּב"ם
שש ָּכ ַתב ׁ ֶש ַאל ָל ָא ָדם ְל ִהדָּ ֵבק ְל ַג ְמ ֵרי ְ ּב ִמדַּ ת ַה ַ ּב ְ ּי ׁ ָשנוּ תֶ ׁ ,ש ִאם לֹא ֵכן לֹא
(פרק ד) ׁ ֶ
יח ֶאת ַהחוֹ ְט ִאיםְ .ו ֵכן ָמנָ ה ַה ְּס ַמ"ג (עשין סימן יא)ְ ,ו ַה ְּס ַמ"ק (מצוה קיב)ְ .ו ַע ֵ ּין
יוֹ ִכ ַ
ְ
ְ
עוֹ ד ַ ּב ּ ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּ ך ַ ּב ַה ָ ּג ּה (או"ח סימן תרח סעיף ב) ,וּ ְב ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּ ך ָה ַרב (שם סעיף ו).
יח
יח ְולֹא מוֹ ִכ ַ
ְו ָא ְמרוּ ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דף נד ע"ב) ְּד ָכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָידוֹ ַה ְ ּיכ ֶֹלת ְלהוֹ ִכ ַ
נִ ְת ּ ָפס ְ ּבאוֹ תוֹ ָעוֹןְ .ו ֵכן ּ ָפ ַסק ָה ַר ָמ"א ַ ּב ַה ָ ּג ּה (יו"ד סימן קנז סעיף א).
ב) ְו ִה ֵ ּנה ִא ָ
יתא ַ ּב ֲע ָר ִכין (דף טז ע"ב) ַּתנְ ָיאָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ןְּ :ת ֵמ ַהנִ י ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר
ָ
יסם ִמ ֵ ּבין ׁ ִש ֶ ּניךָ ,א ַמר לוֹ טֹל קוֹ ָרה ִמ ֵ ּבין
ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהִ ,אם ָא ַמר לוֹ טֹל ֵק ָ
ֵעינֶ ָ
יח.
יךָ .א ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיהְּ :ת ֵמ ַהנִ י ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
ְו ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נוּ ִריֵ :מ ִעיד ֲאנִ י ָע ַלי ׁ ָש ַמ ִים ָו ָא ֶרץ ׁ ֶש ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָע ִמים ָל ָקה
יתי קוֹ ֵבל ָע ָליו ִל ְפנֵ י ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יבא ַעל ָי ִדיֶ ׁ ,ש ָה ִי ִ
ֲע ִק ָ
יאל ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶשהוֹ ַס ְפ ִּתי ּבוֹ
ָ
ָ
"אל ּתוֹ ַכח ֵלץ ּ ֶפן ִישְׂ נָ ֶא ּך הוֹ ַכח ְל ָח ָכם ְו ֶי ֱא ָה ֶב ּך" (משלי
ַא ֲה ָבהְ ,ל ַק ֵ ּים ַמה ּ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
ט ,ח)ַ .עד ָּכאןְ .ו ַה ִּמ ְת ּבוֹ נֵ ן ִי ְר ֶאהֶ ׁ ,ש ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ָּת ַמ ּה ׁ ֶש ֵאין ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלים
יח
ילא ַמה ַּט ַעם ְלהוֹ ִכ ַ
יחים ֵהם ַ ּב ֲע ֵלי ֲע ֵב ָרה ,וּ ִמ ֵּמ ָ
ּתוֹ ֵכ ָחה ַ ּבדּ וֹ רְ ,ל ִפי ׁ ֶש ַ ּגם ַה ּמוֹ ִכ ִ
ְּכ ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ְ ּבלוּ ַה ּתוֹ ֵכ ָחהְ ,ו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיה הוֹ ִסיף ְּת ֵמ ַהנִ י ִאם ֵי ׁש ִמ ׁ ֶ
ישהוּ
יחְ .ו ַעל
יח ,דְּ ַמ ׁ ְש ַמע ֲא ִפ ּלוּ ׁ ֶשהוּ א ַצדִּ יק ִמ ָּכל ָמקוֹ ם לֹא יוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
יאל
יבא ִל ְפנֵ י ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יח ֶאת ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַּת ְר ַו ְיהוּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נוּ ִריֶ ׁ ,שהוֹ ִכ ַ
ְוכוּ ' ,וּ ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ּ ָפ ִליג ַעל ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ְו ַעל ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיהֶ ׁ ,ש ֵּכן
יבאְ .ועוֹ ד ְּד ֵי ׁש
יח ֶאת ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֶה ְר ָאה ָל ֶהם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִמי ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי הוֹ ִכ ַ
יבאְ ,ו ֵאין ִלנְ הֹג ָ ּב ֶזה ֲענָ ָוה
יח ֶאת ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יחֶ ׁ ,ש ֵּכן הוּ א הוֹ ִכ ַ
ַ ּגם ִמי ׁ ֶש ָראוּ י ְלהוֹ ִכ ַ
לֹא ְראוּ ָיה.
יאל ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי
וּ ֵמ ַע ָּתה ִאם נְ ׁ ַשוֵּ י ּ ְפ ֻל ְ ּג ָתא ָ ּב ֶזה ,נַ ּ ִפיק ,דְּ ַד ַעת ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִ
יבא –
יבאְ ,ו ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נוּ ִרי ְו ַר ִ ּבי ֲעק ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נוּ ִרי ַעל (ר"עַ ),ר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יח ,וּ ְכנֶ ְג ָּדם ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ְו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיה ׁ ֶש ֵאין
ֻּכ ְ ּלהוּ ְס ִב ָירא ְלהוּ דְּ ֵי ׁש ְלהוֹ ִכ ַ
[ו ַע ֵ ּין ְ ּב ֵס ֶפר חוֹ בוֹ ת ַה ְ ּל ָבבוֹ ת (שער ח שער
יח .וּ ְכ ָלל ְ ּב ָי ֵדנוּ דַּ ֲה ָל ָכה ְּכ ָהרֹב ְ
ְלהוֹ ִכ ַ
ּ
ַ
ּ
ּ
יח ְלק ֵים
שש ָּכ ַתב ְ ּב ַמ ֲע ַלת ִה ְת ּבוֹ ְדדוּ ת ׁ ֶשלֹא ִי ָּמ ֵלט ׁ ֶשלֹא ַי ְצ ִל ַ
חשבון הנפש פרק ג) ׁ ֶ
ָ
ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחה ְּכ ׁ ֶשהוּ א ִעם ֲאנָ ׁ ִשיםְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְת ּבוֹ ֵדדּ ָ ,ב ְט ָלה ֵמ ָע ֶליך חוֹ ַבת ַה ִ ּצוּ וּ י
ַ ּב ּטוֹ ב ְו ָה ַא ְז ָה ָרה ִמן ָה ָרע ְ ּב ִלי ָס ֵפקְ ,והוּ א דָּ ָבר ָק ׁ ֶשה ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ָותוֹ וּ ְל ַה ׁ ְש ִלים
חוֹ ָבתוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ֲח ַז"לָ :ה ֲעבוֹ ָדהִ ,אם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה,
(ריב"נ)
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קונטרס הוכח תוכיח
יחַ .עד ָּכאןְ .ו ֵי ׁש
ְו ָא ְמרוּ ְק ָצ ָתםָ :ה ֲעבוֹ ָדהִ ,אם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
אשוֹ נָ ה דְּ ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה לֹא ָז ַכר
ימ ָרא ָה ִר ׁ
ְל ַד ְקדֵּ ק דְּ ַעל ַה ֵּמ ְ
ְו ָא ַמר ָא ְמרוּ ְק ָצ ָתםְ ,ו ִא ּלוּ ַעל ַה ֵּמ ְ
ימ ָרא דְּ ִאם ֵי ׁש ִמי ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה ,נָ ַקט ָא ְמרוּ
ְק ָצ ָתםְ .ו ֵי ׁש ְל ָה ׁ ִשיב].
ְונִ ְר ֶאה ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּ ת ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּנ ְקטוּ ַ ּגם ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ְו ַגם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיה ְל ׁשוֹ ן
ק ִשׁי ָה ִענְ ָיןְ .ו ֵכן
ְּת ֵמ ַהנִ י ְוכוּ 'ֶ ׁ ,ש ּלֹא ָא ְמרוּ ֵּכן ִל ְפ ַסק ֲה ָל ָכהֶ ,א ָ ּלא ַרק ָּת ְמהוּ ַעל ֹ
נִ ְר ֶאה ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ּ ָפ ַסק ָה ִרי"ף ְ ּב ָב ָבא ְמ ִצ ָ
יעא (דף יז ע"א מדפי הרי"ף) ַא ַחר ׁ ֶש ֵה ִביא ָּכל
ימ ָרא
ימרוֹ ת ֵמ ַה ּ ׁ ַש"ס ְ ּב ִח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְּכ ַהאי ֵמ ְ
דִּ ְב ֵרי ַה ֻּס ְג ָיא ַה ַ ּנ"לֵ ,ה ִביא ַּכ ָּמה ֵמ ְ
את ּה ָלאו
ִ ּב ְכ ֻת ּבוֹ ת (דף קה ע"ב) ָא ַמר ַא ַ ּב ֵ ּייַ :האי צוּ ְר ָבא דְּ ַר ָ ּבנָ ן ְּד ָר ֲח ֵמי ֵל ּה ְ ּבנֵ י ָמ ֵ
ִמ ּ ׁשוּ ם דִּ ְמ ַע ֵ ּליֶ ,א ָ ּלא ִמ ּ ׁשוּ ם דְּ ָלא מוֹ ַכח ְלהוּ ְ ּב ִמ ֵ ּלי דִּ ׁ ְש ַמ ָ ּיאְ .ו ַהאי ּ ְפ ֻל ְ ּג ָתא דְּ ַב ֲע ָר ִכין
יכן ּתוֹ ֵכ ָחה? ַרב ָא ַמר ַעד ַה ָּכ ָאה ,וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָא ַמר ַעד ְק ָל ָלה ְוכוּ '.
(דף טז ע"ב)ַ ,עד ֵה ָ
יח ַ[ו ֲה ַגם ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ָז ַכר
וּ ַמ ׁ ְש ַמע ,דְּ לֹא ּ ָפ ַסק ִה ְל ְכ ָתא ְּכ ָהנֵ י ִר ְב ָו ָתא ְּד ָס ְב ֵרי דְּ ֵאין ְלהוֹ ִכ ַ
עוֹ ד ַהאי דִּ ינָ א דִּ ְג ָמ ָרא ִ ּב ָ
יבמוֹ ת (דף סה ע"ב) ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה ַעל ָא ָדם לוֹ ַמר
דָּ ָבר ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמעָּ ,כ ְך ִמ ְצ ָוה ַעל ָא ָדם ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר ָּד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמע .ר' ַא ָ ּבא אוֹ ֵמר
חוֹ ָבהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ
"אל ּתוֹ ַכח ֵלץ ּ ֶפן ִישְׂ נָ ֶא ָּך" (משלי ט ,ח)ַ .עד ָּכאןְּ .כ ָבר ִי ְת ָ ּב ֵאר ִענְ ָין
ֶזה ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ְל ַק ָּמן (אות יב) ַעל ִמי נֶ ֱא ַמר ַהאי דִּ ינָ אְ ,ו ׁ ֶש ּלֹא סוֹ ֵתר ֶאת ִח ּיוּ ב וּ ִמ ְצ ַות
ַה ּתוֹ ֵכ ָחה]ְ ,ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ֵלב דָּ ִוד ְל ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ָּד ִוד ֶפ ְל ְּד ַמן ַז ַ ּצ"ל (סימן ה אות
ח ,ובאות יב) ִ ּב ְת ׁשוּ ַבת ָה ַרב ַה ָ ּגאוֹ ן ר' יוֹ ֵסף ַ ּב ֲא ַב"ד אב"ד דְּ ִווין ַז ַ ּצ"לַ ,מה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב
ְל ָב ֵאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ָה ִרי"ףְ .ואכמ"ל.
ג) ְו ָא ְמנָ ם ֵי ׁש ְל ַע ֵ ּין ,דְּ ִאם ּ ָפ ְס ִקינַ ן ִה ְל ְכ ָתא דְּ ִא ָּכא חוֹ ַבת ּתוֹ ֵכ ָחהְ ,ל ׁ ֵשם ָמה ָז ַכר שַׂ ר
יהם ׁ ֶש ֵאין
ַר ֵ ּבנוּ ָה ִרי"ף ְל ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ְו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיה דְּ ַמ ׁ ְש ַמע ִמ ִּד ְב ֵר ֶ
ִ
יח ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים? ְו ַעל ָּכ ְר ָח ְך לוֹ ַמר דִּ ְס ִב ָירא ֵל ּה ְּד ֵאינָ ם חוֹ ְלקים
ְלהוֹ ִכ ַ
ּ
יח
יהם ֵהם ְּכ ַא ְז ָה ָרה ְו ֵזרוּ ז ָל ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּבא ְלהוֹ ִכ ַ
ַאדִּ ינָ א ְּדחוֹ ַבת הוֹ ָכ ָחהֶ ,א ָלא דִּ ְב ֵר ֶ
ּ
יחֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָּכ ֵאלוּּ
יחְ ,ו ֵכן ׁ ֶש ֵי ַדע ְל ִמי ְלהוֹ ִכ ַ
ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ׁ ָש ֵלם ְ ּבאוֹ תוֹ ָה ִענְ ָין ׁ ֶש ָ ּבא ְלהוֹ ִכ ַ
ׁ ֶש ֵאין ְלהוֹ ִכ ָ
יחםְ ,ו ַאדְּ ַר ָ ּבא ּ ָפ ְקרוּ ְט ֵפיִ ,ויב ַֹאר ְל ַק ָּמן (אות טו והלאה) .וּ ֵמ ַע ָּתה,
ּ
יחְ ,ו ֵי ׁש ִמי ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֵמ ַע ְלתוֹ ְכחוֹ ָתיו ַו ַּדאי ׁ ֶש ְּמ ֻח ָיב הוּ א
ִאם ֵי ׁש ָא ָדם ָה ָראוּ י ְלהוֹ ִכ ַ
ַ
ּ
ְלהוֹ ִכ ַ
יחְ .ו ֵכן ְמ ָב ֵאר ַחד ִמ ַ ּק ָּמ ֵאי ְ ּב ׁ ִש ַּטת ַהק ְדמוֹ נִ ים (בערכין שם) ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ִ ,אם
ָ
ּ
ּ
ֵ
ּ
יסם
יחֶ ׁ :שלֹא ְי ֵהא ּבוֹ ׁשוּ ם דּ ִֹפיֶ ׁ ,ש ִאם אוֹ ֵמר ְלך טֹל ק ָ
ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶזה ׁ ֶש ָיכוֹ ל ְלהוֹ ִכ ַ
ָ
ִמ ֵ ּבין ׁ ִש ֶ ּנ ָ
יך ָיכוֹ ל ְל ָה ׁ ִשיב לוֹ ְולוֹ ַמר לוֹ טֹל קוֹ ָרה ִמ ֵ ּבין ֵעינֶ יךְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאין ַ ּבדּ וֹ ר
שא ָע ָליו
יח ָּכ ָראוּ יֶ ׁ :ש ּלֹא יִ ּ ָ ׂ
ַה ֶ ּזה ָא ָדם ְ ּבלֹא ּד ִֹפיִ .אם ֵי ׁש ַ ּב ּדוֹ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
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ֵח ְטא ַעל ִל ּב ּון ּ ָפנִ יםִ .אם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהְּ :כ ִד ְכ ִתיב "הוֹ ַכח ְל ָח ָכם
יבא אוֹ ֵמר ִאם ֵי ׁש ַ ּב ּדוֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי
ְו ֶי ֱא ָה ֶב ָּך" (משלי ט ,ח)ָ .א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ַמה ּ ׁ ֶשר' ֲע ִק ָ
יבא
ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהֵ ,מ ִעיד ֲאנִ י ָע ָליו ׁ ֶש ִ ּק ֵּבל ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ָל ָקה ֲע ִק ָ
ֶ ּבן יוֹ ֵסף ַעל ָי ִדי ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶשהוֹ ַס ְפ ִּתי לוֹ ַא ֲה ָבהְ ,ל ַק ֵ ּים ַמה ּ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר "הוֹ ַכח ְל ָח ָכם
ְו ֶי ֱא ָה ֶב ָּך"ַ .עד ָּכאןָ .הא ַק ָּמןֶ ׁ ,ש ֵאין ָ ּב ֶזה ּ ְפ ַסק ֲה ָל ָכהֶ ,א ָ ּלא חוֹ ַבת ֵזרוּ ז וּ ְז ִהירוּ ת
יחְ .ו ַגם
יח ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ׁ ָש ֵלם ְ ּב ַהנְ ָהגוֹ ָתיו ַה ְי ׁ ָשרוֹ תְ ,ולֹא ְי ַב ֵ ּי ׁש ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ְלהוֹ ִכ ַ
ַעל ַה ּמוֹ ִכ ַ
ְּכ ַל ּ ֵפי ַהחוֹ ֵטאּ ,כֹל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלנוּ ַצד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַמע ְ ּבקוֹ ל ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ַ -ו ַּדאי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְלהוֹ ִכיחוֹ ,
אשוֹ נִ ים
יבא גּ וּ ֵפ ּה ,דִּ ְל ִג ְר ָסתוֹ ְו ִג ְר ַסת עוֹ ד ִר ׁ
ְו ֵכן מוּ ָכח ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַעל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יבא גּ וּ ֵפ ּה ָה ָיה
הוּ א ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר דְּ ֵאין ִמי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה ,וּ ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהְ .ו ֵכן נִ ְר ֶאה ִמדִּ ְב ֵרי ַר ֵ ּבנוּ ֵ ּג ְר ׁשוֹ ם (שם) ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ׁשֶ ׁ ,ש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה:
יחן ַ ּב ּדוֹ ר ַה ֶ ּזה ְל ָא ָדם ִמ ָ ּיד שׂ וֹ נְ אוֹ ַ .עד ָּכאןְ .ו ַה ְינוּ ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּתנּ וּ ִט ְב ֵעי ְ ּבנֵ י
ׁ ֶש ִאם מוֹ ִכ ָ
ָא ָדםַ ,א ְך לֹא ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנה ִח ּיוּ ב ַה ִּמ ְצ ָוהְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ַמ ֲה ַר"ם ִמינְ ץ (סימן צט).
וּ ְב ֶד ֶר ְך זוֹ ָּכ ַתב ְל ָב ֵאר ָה ַרב ִא ְמ ֵרי ִבינָ ה
ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּ ב ְ ּב ַסנְ ֶה ְד ִרין (דף יד ע"א) ,דְּ ַר ִ ּבי ֵז ָירא ָה ָיה נֶ ְח ָ ּבא ׁ ֶש ּלֹא ִי ְס ְמכוּ הוּ ְל ַר ָ ּבנוּ ת
ְו ַי ֲעלוּ הוּ ִל ְג ֻד ָ ּלה ,דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ְלעוֹ ָלם ָה ָיה ִק ֵ ּבל ְו ִק ֵ ּים (נִ ְס ָּתר וּ ִמ ְת ַק ֵ ּים ׁ ֶש ָה ַר ָ ּבנוּ ת
ְמ ַק ֶ ּב ֶרת ֶאת ְ ּב ָע ֶל ָיה – ַר ׁ ִש"י) ֵּכ ָיון דְּ ׁ ָש ַמע ְל ָהא ְּד ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֵאין ָא ָדם עוֹ ֶלה
ִל ְג ֻד ָ ּלה ֶא ָ ּלא ִאם ֵּכן מוֹ ֲח ִלין ָּכל ֲעוֹנוֹ ָתיוַ ,א ְּמ ֵצ ּה ֵל ּה ַא ַ ּנ ְפ ׁ ֵש ּהִ .ויב ַֹאר ַעל ּ ִפי ָה ָאמוּ ר
ַ ּב ֲע ָר ִכין (דף טז ע"ב) ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ָּת ֵמ ַּה ֲאנִ י ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה
ִמ ּ ׁשוּ ם דְּ ָא ַמר ֵל ּה טֹל קוֹ ָרה ִמ ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך .וּ ְל ִפי ֶזה ִמ ְּת ִח ָ ּלה ָה ֵוי ַר ִ ּבי ֵז ָירא ִק ֵ ּבל ְו ִק ֵ ּים
ֹאמרוּ טֹל קוֹ ָרה ִמ ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך ֲא ָבל ֵּכ ָיון
יח ְו ָי ֵרא ׁ ֶש ּי ְ
ִמ ּ ׁשוּ ם דְּ ַעל ַה ָ ּנשִׂ יא מוּ ָטל ְלהוֹ ִכ ַ
ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ְל ִא ָיד ְך דְּ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר דְּ מוֹ ֲח ִלין לוֹ ֲעוֹנוֹ ָתיו ִאם ֵּכןֵ ,אין ְיכוֹ ִלין ַל ֲה ׁ ִשיבוֹ
יהם ׁ ֶש ִה ְת ַ ּב ְּט ָלה ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה.
טֹל קוֹ ָרהַ .עד ָּכאן .וּ מוּ ָכח ׁ ֶש ֵאין ְל ָפ ֵר ׁש ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
(דרושים מבעל דברי משפט דרוש לראש השנה)

יכ ְטנְ ׁ ְש ֵטיין ַז ַ ּצ"ל ְ ּב ִס ְפרוֹ ַמשְׂ ִּכיל ֶאל דָּ ל,
ד) ְו ָאנ ִֹכי ָהרוֹ ֶאה ְל ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ִה ֵ ּלל ִל ְ
(חלק שני כלל ג פרט ד דף כה ע"ב)ֶ ׁ ,ש ָּכ ַתב ׁ ָשם ְ ּב ֻמ ְס ָ ּגר ַעל דִּ ְב ֵרי ֲח ַז"ל ְּד ָת ֵמ ַּה ֲאנִ י ִאם
ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה ְ ּב ֶזה ַה ָ ּל ׁשוֹ ן :נִ ׁ ְש ָ ּבע ֲאנִ י ִ ּב ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ֵאין
ימ ָרא זוֹ ִּכ ְפ ׁשוּ טוֹ  ,וּ ְב ַודַּ אי ֵי ׁש דְּ ָב ִרים ְ ּבגוֹ  ,דְּ ִאם ֵּכן לֹא ִה ַ ּנ ְח ָּת ַ ּבת ְל ַא ְב ָר ָהם
ַּכוָּ נַ ת ֵמ ְ
ְ
ָ
ּ
ָא ִבינוּ ָחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ,וּ ְת ִהלוֹ ת ְל ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַרך לֹא ַא ְל ָמן ִישְׂ ָר ֵאל ֵמ ֱאלֹקיו ְ ּב ָכל דּ וֹ ר
יחֶ .א ָ ּלא ַע ָּתה נִ ְת ַק ֵ ּיםַ ,מה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה,
ָודוֹ ר ַו ֲא ִפ ּלוּ ַ ּבדּ וֹ ר ׁ ֶשל ִע ְ ּקבוֹ ת ָמ ׁ ִש ַ
יה -
"ו ֲע ֻצ ִמים ָּכל ֲה ֻר ֶג ָ
יע ְלהוֹ ָר ָאהַ ,
ילה" ֶ -זה ַּת ְל ִמיד ׁ ֶש ּלֹא ִה ִ ּג ַ
"ר ִ ּבים ֲח ָל ִלים ִה ּ ִפ ָ
ַ
ֶזה ַּת ְל ִמיד ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
יח ַעל
יע ְלהוֹ ָר ָאה ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶרה (עבודה זרה דף יט ע"ב)ְ ,ו ֵאינוֹ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַ
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ַהדּ וֹ ר ָּכ ָראוּ יְ ,ל ַה ְד ִר ְ
יך וּ ְלנַ ֵהל ֲענִ ֵ ּיי ַה ּצֹאן ִי ְה ֶיה ֵמ ֵא ֶיזה ַט ַעם ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיהִּ .כי ֶ ּב ֱא ֶמת ֵי ׁש
ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם וּ ָמקוֹ ם ֲא ִפ ּלוּ ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת ָה ֵא ּלוּ ַּ ,כ ָּמה ְו ַכ ָּמה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵה ָּמה ְּת ֵא ִבים
וּ ְצ ֵמ ִאים ,וּ ִמ ׁ ְש ּתוֹ ְק ִקיםִ ,ל ׁ ְשמ ַֹע דְּ ַבר ד' ְותוֹ ַכ ְח ּתוֹ ֲ ,א ָבל ֵאין ַמ ִ ּגיד ָל ֶהםַ .עד ָּכאן
ְּד ָב ָריוְ .ועוֹ ד ָּכ ַתב ׁ ָשםַ ,ה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרה "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
יח" (ויקרא יט ,יז)ֲ ,א ִפ ּלוּ ֵמ ָאה
ּ ְפ ָע ִמיםֲ ,א ִפ ּלוּ ַּת ְל ִמיד ָל ַרב (בבא מציעא דף לא ע"א)ְ ,ו ִאי ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ֶש ָה ֱא ֶמת נֶ ְע ֶּד ֶרת,
ְו ָת ֵמ ַּה ֲאנִ י ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה? ֲהלֹא ָק ְי ָמא ָלן ֵאין הוֹ ְל ִכין ְ ּב ִפ ּקוּ ַח
נֶ ֶפ ׁש ַא ַחר ָהרֹב ,וּ ֻמ ָּתר ְל ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבתֲ ,עבוּ ר ְס ֵפק ַח ֵ ּיי ׁ ָש ָעה ׁ ֶשל ִמעוּ ָטא ְּד ִמעוּ ָטא,
יאם ְל ַח ֵ ּיי עוֹ ָלםְ .ונוֹ ָסף ַעל ֶזהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה
ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְל ַה ָ ּצ ַלת נְ ָפ ׁשוֹ ת ַל ֲה ִב ָ
יעת ֵ ּבית ַר ָ ּבם
ׁ ֶש ֵה ָּמה ְּכ ׁשוֹ ְג ִגין ַו ֲאנוּ ִסים ,וּ ְכ ִתינוֹ ק ַה ִ ּנ ׁ ְש ֶ ּבה ֵ ּבין ַה ָ ּנ ְכ ִריםֶ ׁ ,ש ֲא ִפ ּלוּ ְי ִד ַ
שם ִּד ְב ֵרי ָק ְד ׁשוֹ ְ .ו ֵה ִביא דְּ ָב ָריו ְ ּב ׁשוּ "ת ִמנְ ַחת ִי ְצ ָחק (ח"ד סימן
לֹא ָה ָיה ָל ֶהם ַע ֵ ּין ׁ ָ
אט ֶמר (חלק ב
עט אות ט) ְוהוֹ ִסיףֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר ָּכ ַתב ִ ּב ְת ׁשוּ ַבת ִז ְכרוֹ ן ְיהוּ ָדה ְ ּג ִרינְ ַו ְלד ִמ ַּס ְ
מהדו"ת סימן פח)ַ ,על ַה ְמ ַל ֵּמד ְזכוּ ת ְ ּב ִמעוּ ט ּתוֹ ֵכ ָחהִ ,מ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ֲא ָמר ׁ ֶשל ָּת ֵמ ַּה ֲאנִ י
ְוכוּ ' ַה ַ ּנ"לְ ,ועוֹ ד ַמ ֲא ָמ ִרים ָּכ ֵא ֶ ּלהָּ ,תפוּ ג ּתוֹ ָרה ָחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ .עד ָּכאן ְּד ָב ָריו.
ְו ִה ֵ ּנה ַמה ּ ׁ ֶשדִּ ָּמה ָה ַרב ֶאת ִח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְל ַה ָ ּצ ַלת נְ ָפ ׁשוֹ תְּ ,כ ָבר ְק ָדמוֹ ַ ּב ִּמנְ ַחת
ִחנּ וּ ְך (מצוה רלט) ׁ ֶש ָּכ ַתב ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ  ,נִ ְר ֶאה ִלי ׁ ֶשחוּ ץ ִמ ִּמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחהִ ,מ ְת ַח ֵ ּיב עוֹ ד
ְ ּבלֹא ַת ֲעשֶׂ ה ְּד"לֹא ַת ֲעמֹד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך"ְּ ,דלֹא ָ ּג ַרע ַהחוֹ ֵטא ִמ ּטוֹ ֵב ַע ַ ּב ָ ּנ ָהר ,דְּ עוֹ ֵבר
ַעל לֹא ַת ֲעמֹדְ ,ו ַגם עוֹ ֵבר ַעל ִמ ְצ ַות ַ
"ו ֲה ׁ ֵשבֹתוֹ לוֹ " (דברים כב ,ב) ְ -ל ַר ּבוֹ ת ֲא ֵב ַדת
גּ וּ פוֹ (סנהדרין דף עג ע"א)ַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה דְּ ִאם ָיכוֹ ל ְל ַה ִ ּצילוֹ ֵמ ֲע ֵב ָרה דְּ הוּ א
ֲא ֵב ַדת נַ ְפ ׁשוֹ ְוגוּ פוֹ ר"לּ ְ ,ב ַודַּ אי ַח ָ ּיב ְל ַה ֲח ִזירוֹ ַל ּמוּ ָטב וּ ְל ַה ִ ּצילוֹ ַ ,עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ .
ַא ָּתה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעתֶ ׁ ,ש ִח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ָ ּגדוֹ ל ׁ ִש ְב ָע ַת ִיםַ ,על ָּכל ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ַה ִ ּציל
ֶאת נֶ ֶפ ׁש ַהחוֹ ֵטא.
ה) ַו ֲהלוֹ ם ָר ִא ִ
יתיְ ,ל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּ ב ְ ּב ׁשוּ "ת ִמנְ ַחת ִי ְצ ָחק (ח"ד סימן עט אות ח) ׁ ֶש ָּת ַמ ּה
ּ
ַעד ְמאֹד ַעל דִּ ְב ֵרי ֶה ָח ֵפץ ַח ִיים ַז"ל ְ ּב ֵבאוּ רוֹ ְלתוֹ ַרת ּכ ֲֹהנִ ים (פרשת קדושים פ"ד ה"ט)
יח,
ְו ֶזה ּת ֶֹרף ְּד ָב ָריוָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ָה ֲעבוֹ ָדה ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְלהוֹ ִכ ַ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיה ָה ֲעבוֹ ָדה ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ֵא ְ
יחים,
יך מוֹ ִכ ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נוּ ִרי ְוכוּ ' ַע ֵ ּין ׁ ָשםְ ,ו ָכ ַתב ַעל ֶזה ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ַז"לִ :אם ֵּכןְּ ,כ ׁ ֵשם
ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה לוֹ ַמר דָּ ָבר ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמעָּ ,כ ְך ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר ָּד ָבר ׁ ֶש ּלֹא נִ ׁ ְש ָמע ,חוּ ץ ִמ ָּד ָבר
ְ
ַה ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה ,דִּ ְב ָכל ַ ּג ְונֵ י ָצ ִר ְ
ש ְל ָחן ָערוּ ך (או"ח סימן תרח
יתא ַ ּב ּ ׁ ֻ
יך לוֹ ַמר לוֹ ִּ ,כ ְד ִא ָ
סעיף ב) ַע ֵ ּין ׁ ָשם ַ ּב ַה ָ ּג ּהַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריו .דְּ נִ ְר ֶאה ִמ ֶ ּזה ְּדנָ ַקט ָה ִענְ ָין ִּכ ְפ ׁ ָשטוֹ  ,וּ ְל ִפי ֶזה
יח ִאם ָ ּברוּ ר ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ְ ּבלוּ ,
ְל ַמאן דְּ ָא ַמר דְּ ַאף דִּ ְב ָד ָבר ַה ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרהֵ ,אין ְלהוֹ ִכ ַ
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ִּכ ְד ַמ ׁ ְש ַמע ִמדִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דף נה ע"א ד"ה ואע"ג)ְ ,ו ַה ְּס ַמ"ג (עשין סימן יא),
ֱה ִב ָ
יאם ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְ ּברוּ ָרה ַ ּב ֵ ּבאוּ ר ֲה ָל ָכה (סימן תרח ד"ה אבל)ֻ ,ה ְּת ָרה ָה ְרצוּ ָעה ָחס
ְו ׁ ָשלוֹ ם ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזהְ ,ו ִהיא ְּכנֶ ֶגד ַה ְמב ָֹאר ַ ּב ּ ׁ ַש"ס וּ פוֹ ְס ִקים .וּ ְפ ׁ ִש ָ
יטא ְּד ַכוָּ נַ ת ַר ּבוֹ ֵתינוּ
יהם ,דְּ ִאם
יחיםֶ ׁ ,ש ְ ּי ַק ּ ׁ ְשטוּ ַע ְצ ָמם ְּת ִח ָ ּלהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ְ ּבלוּ דִּ ְב ֵר ֶ
ָ ּב ֶזהַ ,רק ְל ָז ֵרז ַה ּמוֹ ִכ ִ
ֹאמרוּ ָל ֶהם טֹל קוֹ ָרה,
יהם ֵאינָ ם נִ ׁ ְש ָמ ִעיםֶ ׁ ,ש ּי ְ
לֹא ֵכן ֵהם ַהגּ וֹ ְר ִמים ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶשדִּ ְב ֵר ֶ
ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ֲע ָר ִכין (דף טז ע"ב)ֶ ׁ ,ש ַ ּגם ׁ ָשם מוּ ָב ִאים ִּד ְב ֵרי ַה ַּת ָ ּנ ִאים ַה ַ ּנ"לְ .ו ֵכן ִמ ְת ָ ּב ֵאר
יח ,וּ ִמי ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהִ ,היא ִהיא,
ְ ּב ִד ְב ֵרי ָה ִע ּיוּ ן ַי ֲעקֹב (שם) ,דְּ ִמי ׁ ֶש ּיוּ ַכל ְלהוֹ ִכ ַ
דְּ ָכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים ,דְּ ָב ָריו נִ ׁ ְש ָמ ִעיםִּ ,כ ְד ִא ָ
יתא ִ ּב ְב ָרכוֹ ת (דף ו ע"ב) ַע ֵ ּין
ׁ ָשםֲ ,א ָבל לֹא ׁ ֶש ָחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַק ְל ָק ָל ָתם ַּת ָ ּקנָ ָתם ִל ְפטֹר ִמ ּתוֹ ֵכ ָחה ִמ ַּט ַעם ֶזהְ .ו ַע ֵ ּין ׁ ָשם
יחין ְ(רצוֹ נוֹ לוֹ ַמר ִּד ְב ַו ַּדאי
ָ ּב ִע ּיוּ ן ַי ֲעקֹב ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ֶזה ַה ָ ּל ׁשוֹ ן :וּ ִמ ָּכל ָמקוֹ םַ ,מה ּ ׁ ֶש ּמוֹ ִכ ִ
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ֲעלוֹ ת ַעל ַהדַּ ַעתֶ ׁ ,ש ּלֹא יוֹ ִכיחוּ )ֵ ,י ׁש לוֹ ַמר ַעל דֶּ ֶר ְך דְּ ָא ְמ ִרינַ ןְּ ,ד ֵאין ֻמ ְמ ִחין
יחי ָע ְב ִדינַ ן ׁ ְש ִליחוּ ָתא ְּד ַק ָּמ ֵאיַ .עד ָּכאן
ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה ָלדוּ ןֲ ,א ִפ ּלוּ ָה ִכי ְ ּב ִמ ִידי דִּ ׁ ְש ִכ ֵ
ימרוֹ ת
ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת ְלהוֹ רוֹ ת נָ ַתן (ח"י או"ח סימן יז אות ה)ְּ ,ד ָכל ָהנֵ י ֵמ ְ
דְּ ַת ָ ּנ ֵאי ַ ּב ֲע ָר ִכיןַ ,ודַּ אי ׁ ֶש ֵאין ְמ ַב ְּטלוֹ ת ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכל ַה ּפוֹ ְס ִקים ָּכ ְתבוּ
ימרוֹ ת ְּד ָהנֵ י ַּת ָ ּנ ֵאי,
יח ,וּ מוּ ָכח ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְמ ִציאוּ ת ְלתוֹ ֵכ ָחה ַ ּגם ַא ֲח ֵרי ַה ֵּמ ְ
ׁ ֶש ַח ָ ּי ִבין ְלהוֹ ִכ ַ
ְ
רוזַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוָ .הא ַק ָּמן ׁ ֶש ֵאין ְל ָפ ֵר ׁש ַה ְּד ָב ִרים
ְו ָהנֵ י ַּת ָ ּנ ֵאי ָא ְמרוּ ֵּכן ַרק ְ ּב ֶד ֶרך ֵז ּ
ְ
ילה.
יח ְ ּבדוֹ ֵרנוּ ָח ִל ָ
ִּכ ְפ ׁשוּ ָטן ׁ ֶש ּלֹא ָצ ִריך ְלהוֹ ִכ ַ
ְו ַל ִּמ ְת ַע ְ ּק ׁ ִשים ִל ְפסֹק ָ ּב ֶזה ְּכ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ְו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיה נֶ ֶגד ָּכל ַ ּב ֲע ֵלי
ַה ַּת ְלמוּ ד ַא ַען ְואוֹ ַמרֲ ,הלֹא ִמ ָּכל ׁ ְש ָאר ַה ּ ׁ ַש"ס מוּ ָכח דְּ לֹא ְס ִב ָירא ָלן ָה ִכי ,וּ ְכ ָלל
ש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק (חלק ד
ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ָי ֵדנוּ ַּד ֲה ָל ָכה ְּכ ָב ְת ָר ֵאי ְו ַכ ֻּמ ְז ָּכר ִ ּב ְת ׁשוּ בוֹ ת ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ׁ ַ
ְ
ילך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב
שער ב סימן לא)ַ ,ו ֲה ַגם ְּד ֵאין ֲה ָל ָכה ְּכ ָב ְת ָר ֵאי ֶא ָ ּלא ֵמ ַא ַ ּב ֵ ּיי ְו ָר ָבא ְו ֵא ָ
יעא (פרק א סימן מט)ָ ,הא ְ ּב ָכל ַה ַּת ְלמוּ ד ְו ַה ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ֻמ ְז ָּכרוֹ ת
ֹא"ש ְ ּב ָב ָבא ְמ ִצ ָ
ָהר ׁ
ֵמ ְ
יתאָ ,א ַמר ַא ַ ּב ֵ ּייַ :האי
ימרוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְ ּב ִענְ ַין ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ,וּ ִב ְכ ֻת ּבוֹ ת (דף קה ע"ב) ִא ָ
צוּ ְר ָבא ֵמ ַר ָ ּבנָ ן דִּ ְמ ַר ֲח ִמין ֵל ּה ְ ּבנֵ י ָמ ָתאָ ,לאו ִמ ּ ׁשוּ ם ִּד ְמ ַע ֵ ּלי ְט ֵפיֶ ,א ָ ּלא ִמ ּ ׁשוּ ם דְּ ָלא
מוֹ ַכח ְלהוּ ְ ּב ִמ ֵ ּלי דִּ ׁ ְש ַמ ָ ּיאְ .ועוֹ ד ְּד ַר ּבוֹ ֵתינוּ ַה ּפוֹ ְס ִקים לֹא ּ ָפ ְסקוּ ֵּכןְ .ולוּ ִי ְה ֶיה ֶא ָ ּלא
ָס ֵפק ְ ּב ִח ּיוּ ב ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ָרה ָהא ָא ְז ִלינַ ן ְל ֻח ְמ ָרא.
יתי ְל ַר ֵ ּבנוּ ָמנוֹ ַח ַעל ָה ַר ְמ ָ ּב"ם
ו) וּ ִב ְהיוֹ ִתי ָ ּב ֶזהֵּ ,כן ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ָח ִז ִ
ה"ב) ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֶ ּבן ּ ְפ ַלאתְּ ,ד ַה ַּט ַעם דְּ לֹא ְמ ָב ְר ִכין ַעל הוֹ ָכ ַחת ֲח ֵברוֹ ,
יח ,וּ ִמי ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל
דְּ ָהא ָא ְמ ִרינַ ן ָּת ֵמ ַּה ֲאנִ י ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ָראוּ י ְלהוֹ ִכ ַ
ּתוֹ ֵכ ָחהַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ָה ַא ּבוּ ֶד ְר ֶהם (בברכת המצוות ומשפטיהם) ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי
(הלכות ברכות פי"א
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קונטרס הוכח תוכיח
יוֹ ֵסף ֶ ּבן ּ ְפ ַלאתַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם .וּ ִמ ָּכאן ֵי ׁש ׁ ֶש ֵה ִביאוּ ְר ָא ָיה דְּ ָה ִכי ִה ְל ְכ ָתא ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ימרוֹ תֵ ,י ׁש ְלהוֹ ִסיף
יח ְ ּבדוֹ ֵרנוּ  .וּ ִמ ְ ּל ַבד ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנוּ ְל ֵעיל ְל ָב ֵאר ָהנֵ י ֵמ ְ
ְלהוֹ ִכ ַ
ְולוֹ ַמר דְּ ֵאין ַּכוָּ נַ ת ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֶ ּבן ּ ְפ ַלאת ׁ ֶש ִּמ ַּט ַעם ֶזה ּ ְפטוּ ִרים ִמ ִּמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ,א ָ ּלא
ַּכוָּ נָ תוֹ  ,דְּ ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ִהיא ְּכמוֹ ִמ ְצ ַות ְצ ָד ָקהֶ ׁ ,ש ְּתלוּ ָיה ְ ּב ַד ַעת ַה ְמ ַק ֵ ּבלְ ,ו ִאם
לֹא ְי ַק ֵ ּבל ֶה ָענִ י ֶאת ַה ְ ּצ ָד ָקה לֹא ִק ֵ ּים ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה ,וּ ִמ ַּט ַעם ֶזה ָּכ ַתב
ָה ַר ׁ ְש ָ ּב"א ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה (ח"א סימן יח)ֶ ׁ ,ש ֵאין ְמ ָב ְר ִכים ַעל ִמ ְצ ַות ְצ ָד ָקה ְּד ַת ְל ָיא ְ ּב ַד ַעת
ֲא ֵח ִריםְ 1.ו ֵכן ֵ ּב ֵאר ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
יהן ְ ּב ׁשוּ "ת ִמנְ ַחת ִי ְצ ָחק (ח"ד סימן עט אות י) דְּ ֵי ׁש ִל ְלמֹד
ִמדִּ ְב ֵרי ָה ַא ּבוּ ֶד ְר ֶהם ,דְּ ַרק ִמ ְ ּב ָר ָכה ּ ָפטוּ רֲ ,א ָבל ְ ּבהוֹ ָכ ָחה ְמ ֻח ָ ּיב ,וּ ָב ֶזה ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר
דְּ ַגם ַּכוָּ נַ ת ַה ַּת ָ ּנ ִאים ַה ַ ּנ"ל ִהיא ִל ְפטֹר ִמ ְ ּב ָר ָכהַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת
ְלהוֹ רוֹ ת נָ ַתן (ח"י או"ח סימן יז סוף אות כג) דְּ לֹא ַמ ֲהנֵ י ַט ַעם ָה ַא ּבוּ ֶד ְר ֶהםֶ ,א ָ ּלא ִל ְפטֹר
יחֲ ,א ָבל ֵאין
ִמ ְ ּב ָר ָכה דְּ ׁ ֶש ָּמא ֵאינוֹ עוֹ שֶׂ ה ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּ ת ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
ֶזה ּפוֹ ְטרוֹ ַמ ֲעשִׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוהְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ֵס ֶפר ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְל ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר
ַה ּכ ֵֹהן ַק ּ ְפ ָלן ַז ַ ּצ"ל (עמוד סב) וּ ְב ֵס ֶפר ִל ּקוּ ֵטי ׁשוֹ ׁ ַש ִ ּנים ְל ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ְמנַ ּ ׁ ֶשה ּכ ֵֹהן נר"ו
(ח"א עמוד רז).
ְואוּ ָלם ַעל ִע ַ ּקר ַהדְּ ָב ִרים ֵי ׁש ְל ַה ְק ׁשוֹ ת טוּ ָבאֲ ,ח ָדא דְּ ָהא ְמ ַת ְ ּקנֵ י ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ָהיוּ ְז ַמן
ְז ַמ ִ ּנים טוּ ָבא ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ןֶ ׁ ,ש ֵּכן ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ָה ָיה ַא ֲח ֵרי ַאנְ ׁ ֵשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ ָלה
ְמ ַת ְ ּקנֵ י ַה ְ ּב ָרכוֹ תַ ,ע ֵ ּין ְ ּב ָרכוֹ ת (דף לג ע"א) ,וּ ִב ְז ַמ ָ ּנם ָהיוּ ְמ ַק ְ ּב ִלים ּתוֹ ֵכ ָחה ְ ּב ַודַּ אי,
ְו ָל ָּמה לֹא ִּת ְ ּקנוּ ְ ּב ָר ָכה ָל ֶזה ִ ּב ְז ַמ ָ ּנם? ְו ׁ ֶש ָּמא ָי ְדעוּ ׁ ֶש ִ ּי ְת ַמ ֲעטוּ ַהדּ וֹ רוֹ ת ְולֹא ָרצוּ
ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ָר ָכה ְל ׁ ָש ָעהְ .ו ָצ ִר ְ
יך ִע ּיוּ ן.
עוֹ ד ָא ַמ ְר ִּתי ָאבֹא ָא ִע ָירה ַעל דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֶ ּבן ּ ְפ ַלאתִ ,מ ַּמה ּ ׁ ֶש ֵה ִביא ִמדִּ ְב ֵרי
יח חוֹ ֵטא ֲא ִפ ּלוּ ְ ּב ֵמ ִזיד ְויוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ּלֹא ִי ׁ ְש ַמע לוֹ ְ ,ו ֵכן ָּכ ַתב
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְלהוֹ ִכ ַ
ָה ִר ׁ
ּ
ַ
ּ
ַה ְי ֵר ִאים (סימן רכג) דִּ ְבעוֹ שֶׂ ה ְ ּב ֵמ ִזיד ַח ָיב ְלהוֹ ִכיחוֹ ֲא ִפלוּ ֵאינוֹ ְמק ֵ ּבלְ .ו ֵכן ָּכ ַתב
יצה (פרק ד סימן ב דף ל ע"א)
ֹא"ש ְ ּב ֵב ָ
ָה ַר ֲא ִב ָ ּי"ה (חלק ג הלכות יום טוב סימן תשעב)ְ ,ו ָהר ׁ
ְ ּב ׁ ֵשם ַ ּב ַעל ָה ִע ּטוּ ר דִּ ְב ִמ ִידי דְּ אוֹ ַר ְי ָתא ָמ ִחינַ ן ְ ּבהוּ ְו ָענְ ׁ ִשינַ ן ַעד דְּ ָפ ְר ׁ ֵשי ְו ַה ְינוּ ֲא ִפ ּלוּ
ְּכ ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ְ ּב ֵמ ִזידְ ,ו ָלא ָא ְמ ִרינַ ן ֵ ּב ּה מוּ ָטב ִי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְו ַאל ִי ְהיוּ ְמ ִז ִידיןְ 2.ו ֵכן
יח ַלחוֹ ֵטא ְ ּב ֵמ ִזיד עוֹ ֵבר ַעל ִמ ְצ ַות הוֹ ֵכ ַח
ָּכ ַתב ַה ְּס ַמ"ק (מצוה קיב) ְּד ִאם לֹא מוֹ ִכ ַ
יחְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ַה ָּמ ְר ְּד ִכי ְ ּב ֵב ָ
ּתוֹ ִכ ַ
יצה (רמז תרפט) ְּד ַגם ִאם ֵהם ְמ ִז ִידים ְו ָע ְב ֵדי ִא ּסוּ ָרא
יֹוסף ֶּבן ְּפלַ אתַ .עּיֵ ן ָׁשם.
ׁשּובה זָ כַ ר ַׂשרֶׁ ,שּכַ ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלּו ֵה ִׁשיב ַר ִּבי ֵ
ְ .1ו ָׁשם ְּבסֹוף ַה ְּת ָ
סֹופ ִרים ָּד ָבר ָּדבּור ַעל ָא ְפנָ יוַ .עּיֵ ן ָׁשם.
ּומ ִּפי ְ
ּ .2וכְ לָ ל זֶ ה יְ ב ַֹאר לְ ַק ָּמן (אות כא) ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ִמ ִּפי ְס ָפ ִרים ִ
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יח" ֲ -א ִפ ּלוּ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמיםַ .עד ָּכאןְ .ו ֵכן
יחםִּ ,כ ְד ָד ְר ׁ ִשינַ ן "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ַח ָ ּיב ְלהוֹ ִכ ָ
יצה (דף ל ע"א ד"ה אלא)ְ ,ו ֵכן נִ ְר ֶאה ִמ ִּד ְב ֵרי ָה ַר ָמ"א ַ ּב ַה ָ ּג ּה (או"ח
יט ָב"א ְ ּב ֵב ָ
ָּכ ַתב ָה ִר ְ
יתי
סימן תרח סעיף ב)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְ ּברוּ ָרה (שם ס"ק ה)ְ .ו ֵכן ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ָח ִז ִ
שׁה (ריש
מ ֶ
ְ ּב ׁשוּ "ת ִּד ְב ֵרי ַי ִ ּציב (חלק יו"ד סימן ריז אות ב) ׁ ֶש ֵה ִביא ִמ ּ ׁ ֵשם ַה ִ ּישְׂ ַמח ֹ
פרשת דברים) ׁ ֶש ָּכ ַתב ְל ַי ּ ׁ ֵשב ַה ְך דְּ ָב ָבא ְמ ִצ ָ
יעא (דף לא ע"א) "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
יח" ֲ -א ִפ ּלוּ
ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמיםְ ,ו ָהא ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר דָּ ָבר ׁ ֶש ּלֹא נִ ׁ ְש ָמע? ְו ֵת ֵרץְּ ,ד ֵכ ָיון ׁ ֶשהוֹ ִכיחוֹ
אשוֹ נָ ה ְויוֹ ֵד ַע ָה ִא ּסוּ ר ֲה ֵרי ְּכ ָבר הוּ א ֵמ ִזיד ְולֹא ׁ ַש ָ ּי ְך מוּ ָטב ׁ ֶש ִ ּי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין
ּ ַפ ַעם ִר ׁ
יכא דִּ ְב ַודַּ אי לֹא ְי ַק ֵ ּבל לֹא ַי ְת ִחיל
יחנּ וּ ֲא ִפ ּלוּ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים .וּ ְל ִפי ֶזה ַרק ֵה ָ
ְל ָכ ְך יוֹ ִכ ֶ
ְלהוֹ ִכיחוֹ ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ּ ִפ ְל ּ ֵפל ַ ּב ָח ְכ ָמה ָ ּב ֶזהְ .ו ׁ ָשנָ ה דְּ ָב ָריו עוֹ ד ְ ּב ִד ְב ֵרי ַי ִ ּציב
(ליקוטים והשמטות סימן קיג ד"ה אמנם) ַע ֵ ּין ׁ ָשםָ .ח ִזינַ ן דְּ ֵאין ַהדָּ ָבר ָּתלוּ י ְּכ ָלל ְ ּב ַק ָ ּב ַלת
ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶשל ַהחוֹ ֵטא ,דְּ ָלא ָה ָוה ְּכ ִמ ְצ ַות ְצ ָד ָקהֶ ׁ ,ש ֵּכן ַ ּגם ִאם לֹא ְי ַק ֵ ּבל ַה ּתוֹ ֵכ ָחה
"ו ַא ָּתה ִּכי ִה ְז ַה ְר ָּת ָר ׁ ָשע ְולֹא
יח ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוהְ .ו ֵכן מוּ ָכח ֵמ ָהנֵ י ְק ָר ֵאי ְ
ָעשָׂ ה ַה ּמוֹ ִכ ַ
ָ
ׁ ָשב ֵמ ִר ׁ ְשעוֹ וּ ִמדַּ ְר ּכוֹ ָה ְר ׁ ָש ָעה הוּ א ַ ּב ֲעוֹנוֹ ָימוּ ת ְו ַא ָּתה ֶאת נַ ְפ ׁ ְשך ִהצַּ ְל ָּתְ .ו ַא ָּתה ִּכי
ִה ְז ַה ְר ּתוֹ ַצדִּ יק ְל ִב ְל ִּתי ֲחטֹא ַצדִּ יק ְוהוּ א לֹא ָח ָטא ָחיוֹ ִי ְח ֶיה ִּכי נִ ְז ָהר ְו ַא ָּתה ֶאת
"ו ַא ָּתה ֶאת נַ ְפ ׁ ְש ָך ִה ַ ּצ ְל ָּת"
נַ ְפ ׁ ְש ָך ִהצַּ ְל ָּת" (יחזקאל ג ,יט  -כא) .וּ ֵבאוּ ר ַה ָּכתוּ ב ְ ּב ָא ְמרוֹ ְ
יח הוּ א
יח ְולֹא מוֹ ִכ ַ
הוּ א ְּכ ִפי ׁ ֶש ָא ְמרוּ ֲח ַז"ל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דף נד ע"ב) ,דְּ ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְלהוֹ ִכ ַ
יח ֶאת ַהחוֹ ְט ִאים ַ ּגם ִאם לֹא ִק ְ ּבלוּ ָ ,י ָצא
נִ ְת ּ ָפס ְ ּבאוֹ תוֹ ֶה ָעוֹן .וּ מוּ ָכח ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשהוֹ ִכ ַ
ש ִ ּנים (ח"א עמוד ריא והלאה)
ְי ֵדי חוֹ ַבת ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחהְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ֵס ֶפר ִל ּקוּ ֵטי ׁשוֹ ׁ ַ
ְט ָע ִמים נוֹ ָס ִפים ִמ ּ ְפנֵ י ָמה לֹא ְמ ָב ְר ִכים ַעל ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחה.
ז) וּ ִמ ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ַה ַ ּנ"לֵ ,י ׁש ְל ָה ׁ ִשיב ַעל אוֹ ָתם ַה ּמוֹ ִרים ְ ּב ֶא ְצ ַ ּבע ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ
ימן ׁ ֶש ֵאין
יחא ֵאין ּתוֹ ַכ ַחתֶ ׁ ,ש ֵאין ֶזה ִס ָ
ֲח ַז"ל ְ ּב ׁ ִש ְל ֵהי סוֹ ָטה ְ ּב ִע ְק ְב ָתא דִּ ְמ ׁ ִש ָ
יחֶ ׁ ,ש ּלֹא ִּת ְת ַ ּב ֵּטל ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחה ְלעוֹ ָלםֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ּלֹא ִי ְהיוּ ְמצוּ ִיים ֲאנָ ׁ ִשים
ְלהוֹ ִכ ַ
ְ
יחְ .ו ֵכן נִ ְר ֶאה ְמב ָֹאר ְ ּב ֵפרוּ ׁש ַר ׁ ִש"י
ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבלוּ ּתוֹ ֵכ ָחהַ ,אך ֵאין ֶזה ּפוֹ ֵטר ִמ ְ ּלהוֹ ִכ ַ
מ ֶשׁה ִ ּבירוּ ׁ ַש ְל ִמי סוֹ ָטה (פרק ט הלכה טו) ׁ ֶש ָּכ ְתבוּ ְ ,ו ֵאין
ׁ ָשם וּ ְב ָק ְר ַ ּבן ָה ֵע ָדה ְו ַה ּ ְפנֵ י ֹ
ּתוֹ ַכ ַחתֵ :אין ְל ָך ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְלהוֹ ִכ ַ
יחֶ ׁ ,ש ֻּכ ָ ּלם נִ ְכ ׁ ָש ִלין ַ ּב ֲח ָט ִאים וּ ְכ ׁ ֶש ּמוֹ ִכיחוֹ
אוֹ ֵמר לוֹ ַא ָּתה ָּכמֹנִ יַ .עד ָּכאןְ .ו ַה ְינוּ ֶ ׁ ,ש ַה ִּס ָ ּבה ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה ְל ִפי ׁ ֶש ַ ּגם
יחים ַי ְר ׁ ִשיעוּ ְו ַעל דֶּ ֶר ְך ָהרֹב דִּ ְ ּברוּ ַ ,א ְך ְ ּב ַודַּ אי ׁ ֶש ִ ּי ְהיוּ ַצ ִּד ִ
ַה ּמוֹ ִכ ִ
יקים ׁ ֶש ִ ּי ְהיוּ
ְראוּ ִיים ְלהוֹ ִכ ַ
יחְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְל ָב ֵאר ָה ַרב ִמנְ ַחת ִי ְצ ָחק (ח"ד סימן פ אות א) .וּ ְב ִיחוּ ד
ַעל ּ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ַרב ׁ ִש ֳ ּב ֵלי ַה ֶ ּל ֶקט (סימן מז)ְּ ,ד ָא ָדם ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּים ִמ ְצ ָוה ְו ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּים
יח ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּים ֶאת
ׁ ְש ָאר ִמ ְצוֹתּ ְ ,באוֹ ָת ּה ַה ִּמ ְצ ָוה ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּים ַח ָ ּיב ְלהוֹ ִכ ַ
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ֻּכ ָ ּלםַ .עד ָּכאן .וּ ְל ִפי ֶזה ,לֹא ִמן ַה ִ ּנ ְמנָ ע ׁ ֶש ַר ּבוּ ֲאנָ ׁ ִשים ָּכ ֵא ֶ ּלה ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִרים ֵח ֶלק
יח ֶאת ַהחוֹ ְט ִאים ַ ּב ִּמ ְצוֹת
יהם מוּ ֶט ֶלת ַהחוֹ ָבה ְלהוֹ ִכ ַ
ִמ ִּמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ֵהם ׁשוֹ ְמ ִרים.
יח ֶאת ַה ִ ּצ ּבוּ רּ ְ ,ב ַמה
יתי ַמה ּ ׁ ֶש ּתוֹ ִלים וּ ְמ ָת ְר ִצים ַע ְצ ָמם ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
ח) עוֹ ד ָר ִא ִ
ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ֲח ַז"ל ַ ּב ֲע ָר ִכין (דף טז ע"ב)ּ ְ ,ב ָעא ִמ ֵ ּנ ּה ַר ִ ּבי ְיהוּ ָדה ְ ּב ֵר ּה ְּד ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
יפא? ָא ַמר ֵל ּהְ :ו ָלא מוֹ ֵדית
ּתוֹ ֵכ ָחה ִל ׁ ְש ָמ ּה ַו ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּהֵ ,הי ִמ ַ ּנ ְיהוּ ֲע ִד ָ
יפא,
יע ִד ָ
יפא?! דְּ ָא ַמר ַמרֲ :ענָ ָוה ְ ּגדוֹ ָלה ִמ ֻּכ ָ ּלםֶ ׁ ,ש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ננַ ִּמ ֲ
דַּ ֲענָ ָוה ִל ׁ ְש ָמ ּה ֲע ִד ָ
דְּ ָא ַמר ַרב ְיהוּ ָדה ָא ַמר ַרבְ :לעוֹ ָלם ַי ֲעסֹק ָא ָדם ַ ּב ּתוֹ ָרה וּ ַב ִּמ ְצוֹת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּלֹא
וּפ ַר ׁש ַר ׁ ִש"י ּתוֹ ֵכ ָחה ִל ׁ ְש ָמ ּה ְ -ל ׁ ֵשם
ִל ׁ ְש ָמ ּהֶ ׁ ,ש ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ָ ּבא ִל ׁ ְש ָמ ּהֵ .
ׁ ָש ַמ ִיםַ .ו ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ֶ ׁ -שעוֹ שֶׂ ה ַע ְצמוֹ ָענָ ו ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִכיחוֹ ְואוֹ ָת ּה
ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים הוּ א ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ּלֹא ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ ַ .עד ָּכאן .וּ ְלפוּ ם ִר ֲה ָטא נִ ְר ֶאה
דְּ ָה ִכי ַמ ְס ָקנַ ת ַה ּ ׁ ַש"סַּ ,ד ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ,דְּ ַה ְינוּ ׁ ֶש ּלֹא רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִכיחוֹ ׁ ֶש ּלֹא
ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ ֲ ,ע ִד ָ
יפה ִמ ּתוֹ ֵכ ָחה ִל ׁ ְש ָמ ּה .וּ ְכ ָבר ָּת ְמהוּ ַה ּתוֹ ָספוֹ ת (ד"ה וענוה) ַעל דִּ ְב ֵרי
יכים,
ַר ׁ ִש"י ְו ָכ ְתבוּ ּ ַ ,ב ֻ ּקנְ ְט ֵרס ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ׁש ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶש ּמוֹ נֵ ַע ּתוֹ ֵכ ָחה ִמן ַה ְ ּצ ִר ִ
יהםְ .ו ָה ַרב ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה (הלכות
ְולֹא ָי ׁ ַשר ֵא ַלי דְּ ָה ָוה ָר ׁ ָשע ָ ּגמוּ רַ .עד ָּכאן דִּ ְב ֵר ֶ
עבדים פרק ט הלכה ו) ָּכ ַתב ְל ָה ִליץ ְ ּב ַעד ַר ׁ ִש"י ַז"לֶ ׁ ,ש ֵּכ ָיון ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ שֶׂ ה ָחס ְו ׁ ָשלוֹ ם
ְל ַה ְכ ִעיס ַמה ּ ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ִכיחוֹ ֶא ָ ּלא ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ֶש ּלֹא ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ ַודַּ אי ְּד ָלא ִמ ְ ּק ֵרי ָר ׁ ָשע
ָ ּגמוּ ר ִמ ּ ְפנֵ י ֶזהַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריו .וּ ַמ ׁ ְש ַמע דִּ ְל ָכל ַהדִּ ְ ּברוֹ ת ֵאין ָראוּ י ִלנְ הֹג ֵּכן ֲה ַגם
ׁ ֶש ֵאינוֹ ָר ׁ ָשע ָ ּגמוּ ר.
ְו ָר ִא ִ
יתי ְל ָה ַרב ִ ּב ְר ַּכת ַה ַּמ ִים ְל ַמ ֲה ַר"ם ְמ ֻי ָחס ַז ַ ּצ"ל (שם)ֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְד ַחק טוּ ָבא ְל ָפ ֵר ׁש
ְ
ּ
יח ָר ׁ ָשע ִמק ֵרי ,וּ ֵפרוּ ׁש ַר ׁ ִש"י
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ׁ ִש"י ,דִּ ְלעוֹ ָלם ַ ּגם ְל ֵפרוּ ׁש ַר ׁ ִש"י ִאם לֹא מוֹ ִכ ַ
ָּכ ְך הוּ אַ ,ו ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִכיחוֹ ְואוֹ ָת ּה ָה ֲענָ ָוה
'א ָ ּלא ׁ ֶש ּלֹא ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ ' ַּכוָּ נָ תוֹ ֶ ׁ ,ש ָה ִע ָ ּקר
ׁ ֶש ּלֹא ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים ִהיא .וּ ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַא ַחר ָּכ ְך ֶ
ש ַפת ֱא ֶמת ַ ּב ֲע ָר ִכין (שם ד"ה
יחנּ וּ ֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ּלֹא ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ ַ .עד ָּכאןּ ַ .גם ַ ּב ּ ְׂ
הוּ א ׁ ֶש ּיוֹ ִכ ֶ
תוכחה) ּ ֵפ ַר ׁש ְל ִד ְב ֵרי ַר ׁ ִש"יֶ ׁ ,ש ּמוֹ נֵ ַע ַע ְצמוֹ ִמ ְ ּל ַע ֵ ּין ְ ּב ִע ְס ֵקי ֲח ֵברוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִי ְצ ָט ֵרךְ
ְלהוֹ ִכיחוֹ ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ִּד ְב ֵרי ַי ִ ּציב (חיו"ד סימן ריח אות ד).
יכי דָּ ֵמי
ט) ְואוּ ָלם ַעל דִּ ְב ֵרי ַר ׁ ִש"י ֵי ׁש ְל ַע ֵ ּין ֵמ ֶה ְמ ׁ ֵש ְך דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא ׁ ֶש ֵ ּב ֲא ָרהֵ ,ה ִ
ּתוֹ ֵכ ָחה ִל ׁ ְש ָמ ּה ַו ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה? ִּכי ָהא ְּד ַרב הוּ נָ א ְו ִח ָ ּיא ַ ּבר ַרב ָהווּ ָי ְת ֵבי
ַק ֵּמ ּה ִּד ׁ ְשמוּ ֵאלָ ,א ַמר ֵל ּה ִח ָ ּיא ַ ּבר ַרבֲ :ח ֵזי ַמר דְּ ָקא ְמ ָצ ֵער ִליַ ,ק ִ ּביל ֲע ֵל ּה ְּדתוּ ָלא
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ְמ ָצ ֵער ֵל ּהּ ָ .ב ַתר דְּ נָ ִפיקָ ,א ַמר ֵל ּהָ :ה ִכי ְו ָה ִכי ָקא ָע ִבידָ ,א ַמר ֵל ּהַ :א ַּמאי ָלא ֲא ַמ ְר ְּת
ֵל ּה ְ ּב ַאנְ ּ ֵפ ּה? ָא ַמר ֵל ּהָ :חס ִלי דְּ ִל ְכסֹף ַז ְר ֵע ּה דְּ ַרב ַעל ְי ַדאי .וּ ֵפ ַר ׁש ַר ׁ ִש"יָ :א ַמר
ֵל ּה ַר ִ ּבי ִח ָ ּיא – ִל ׁ ְשמוּ ֵאלֲ ,ח ֵזי ַמר דְּ ָקא ְמ ָצ ֵער ָלן ַרב הוּ נָ א ׁ ֶש ַּמ ֶּכה ְוחוֹ ֵבט אוֹ ִתי.
ִּכי נָ ַפק ִ -ח ָ ּיא ַ ּבר ַרב ָא ַמר ֵל ּה ַרב הוּ נָ א ִל ׁ ְשמוּ ֵאל ְל ָה ִכי ְמ ַצ ַע ְרנָ א ֵל ּה ,דְּ ָה ִכי ְו ָה ִכי
ָע ִביד דְּ ָב ִרים ְמ ֻג ִ ּניםְ ,ו ַה ְינוּ ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה דְּ ָלא ָא ַמר ֵל ּה ְ ּב ָפנָ יו ְו ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ָפנָ יו
ִס ּ ֵפר ִ ּב ְגנוּ תוֹ  .וּ ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ֵ ּב ֲא ָרה ַה ְ ּג ָמ ָרא דְּ ֶזהוּ נִ ְק ָרא ֲענָ ָוה ִל ׁ ְש ָמ ּה ַה ְינוּ ַמה ּ ׁ ֶש ּלֹא
ִ ּב ְ ּי ׁשוֹ ְ ּב ָפנָ יו ,מוּ ָכח דְּ ַרק ְּכ ַהאי ַ ּג ְונָ א ֲה ָוה ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ְּכ ׁ ֶש ּלֹא רוֹ ֶצה ְל ַב ְ ּי ׁשוֹ
ַא ְך לֹא ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ִ ּישְׂ נָ ֵאהוּ ְ .ו ַגם ַר ׁ ִש"י לֹא ָז ַכר ֵמ ַהאי ֲח ׁ ָש ׁ ָשא ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ה ֶזה ׁ ֶש ָּמא
ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ ׁ .שוּ ר וּ ְר ֵאה ַל ַּמ ַה ְר ׁ ָש"א ְ ּב ִחדּ וּ ׁ ֵשי ַא ָ ּגדוֹ ת ,וּ ְל ָה ַרב ִ ּב ְר ַּכת ַה ַּמ ִים ַעל ׁ ֻש ְל ָחן
יהםְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד
ָערוּ ְך (יו"ד סימן רסז סעיף עט דף עח ע"ד) ׁ ֶש ָע ְמדוּ ַעל ֶזהַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם ִּד ְב ֵר ֶ
יתה ַה ּכ ֵֹהן ַז ַ ּצ"ל
ִ ּב ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ַה ַ ּנ"ל ,וּ ְב ֵס ֶפר ּ ִפ ְר ֵחי ְכ ֻה ָ ּנה ְל ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ַר ֲח ִמים ָח ִו ָ
ַ ּב ֲע ָר ִכין (שם)ְ .ואכמ"ל .נִ ְמ ָצא ִמ ָּכל דִּ ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינוּ ַה ָ ּללוּ ׁ ֶש ֵאין ְל ָפ ֵר ׁש וּ ְל ִה ָּתלוֹ ת
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ׁ ִש"י ׁ ֶש ּלֹא ָצ ִר ְ
יח ַלחוֹ ְט ִאיםְ .ו ַה ִ ּנ ְת ִלים טוֹ ִעים.
יך ְלהוֹ ִכ ַ
וּ ְב ָלאו ָה ִכיְּ ,כ ָבר ַר ּבוּ ַה ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ׁ ֶש ּלֹא ּ ֵפ ְר ׁשוּ ְּכ ִד ְב ֵרי ַר ׁ ִש"יַ ,ע ֵ ּין ַ ּב ּתוֹ ָספוֹ ת
וענוה) וּ ְב ׁ ִש ַּטת ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ ים ַ ּב ֲע ָר ִכין ,וּ ַב ַּמ ַה ְר ׁ ָש"א ְ ּב ִחדּ וּ ׁ ֵשי ַא ָ ּגדוֹ ת (ד"ה תוכחה),
וּ ַב ַ ּי ְע ֵ ּב"ץ (שם ע"ד התוספות)ְ .ועוֹ ד דְּ ִמדִּ ְב ֵרי ַר ֵ ּבנוּ ֵ ּג ְר ׁשוֹ ם ַ ּב ֲע ָר ִכין (שם) נִ ְר ֶאה
יפאֶ ׁ ,ש ָּכ ַתב ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ָ ,חס ִלי
ׁ ֶש ּסוֹ ֵברֶ ׁ ,ש ַּמ ְס ָקנַ ת ַה ְ ּג ָמ ָרא ְּדתוֹ ֵכ ָחה ִל ׁ ְש ָמ ּה ֲע ִד ָ
דְּ ִל ְכ ַסף ַז ְר ֵע ּה דְּ ַרב ַעל ְי ַדאיְ .וזוֹ ִהיא ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶש ּמ ּו ָטב ָה ָיה ׁ ֶש ֲא ָמ ָר ּה
יחנּ וּ ְו ִהיא ָה ְי ָתה ּתוֹ ֵכ ָחה ִל ׁ ְש ָמ ּה ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ּלֹא ֲא ָמ ָר ּה ְ ּב ָפנָ יו ְו ָא ַמר
ְ ּב ָפנָ יו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיוֹ ִכ ֶ
ְל ַא ֲח ָריוַ .עד ָּכאן ְּד ָב ָריוְ .ועוֹ ד דְּ ֵאין ָלנוּ ּ ְפ ַסק ֲה ָל ָכה ָ ּב ֶזהֶ ׁ ,ש ֵּכן לֹא ְז ָכרוּ הוּ ְ ּגדוֹ ֵלי
אשוֹ נִ ים ְּכ ֻד ְג ַמת
ֹא"שַ ,ו ֲה ַגם ׁ ֶש ְ ּז ָכרוּ הוּ ַּכ ָּמה ֵמ ָה ִר ׁ
ַההוֹ ָר ָאה ָה ִרי"ף ָה ַר ְמ ָ ּב"ם ְו ָהר ׁ
ָה ֲא ֻגדָּ ה ַ ּב ֲע ָר ִכין (פ"ג) ,וּ ָבאוֹ ר ָזרוּ ַע (ח"א אלפא ביתא סימן מד) ,לֹא ֵ ּב ֲארוּ ַה ֻּס ְג ָיא
יפ ְר ׁשוּ ָ ּב ֶזה ְּכ ֵפרוּ ׁש ַר ׁ ִש"יְ ,ולֹא
ֶא ָ ּלא ֶה ְע ִּתיקוּ ָה ְסתוּ ָמה ַו ֲחתוּ ָמה ,וּ ְמנָ א ָלן דִּ ָ
ִּכ ׁ ְש ָאר ִר ְב ָו ָתא ְּד ֵפ ְר ׁשוּ ְ ּבא ֶֹפן ַא ֵחר?.
(ד"ה

י) ְואוּ ָלם ָמ ָצאנוּ ׁ ֶש ָה ַר ְמ ָ ּב"ם (בהלכות דעות פרק הלכה ט) ָּכ ַתבִ ,מי ׁ ֶש ָח ָטא ָע ָליו
ֲח ֵברוֹ ְולֹא ָר ָצה ְלהוֹ ִכיחוֹ ְולֹא ְל ַד ֵ ּבר לוֹ ְּכלוּ ם ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָה ָיה ַהחוֹ ֵטא ֶה ְדיוֹ ט ְ ּביוֹ ֵתר,
אוֹ ׁ ֶש ָה ְי ָתה דַּ ְע ּתוֹ ְמ ׁ ֻש ֶ ּב ׁ ֶשת ,וּ ָמ ַחל לוֹ ְ ּב ִל ּבוֹ ְולֹא שְׂ ָטמוֹ ְולֹא הוֹ ִכיחוֹ ֲ -ה ֵרי זוֹ
ִמדַּ ת ֲח ִסידוּ תֶ ׁ ,ש ּלֹא ִה ְק ּ ִפ ָידה ַה ּתוֹ ָרה ֶא ָ ּלא ַעל ַה ַּמשְׂ ֵט ָמהַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ו ָה ַרב
ִמ ְגדַּ ל עֹז ָּכ ַתבֶ ׁ ,ש ְּמקוֹ ר דִּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָ ּב"ם הוּ א ַ ּב ֲע ָר ִכין (שם) ְ ּב ַב ֲע ָין דַּ ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא
ִל ׁ ְש ָמ ּה ,וּ ַמ ְי ֵתי ֻע ְבדָּ א דְּ ַרב הוּ נָ א ְו ִח ָ ּיא ַ ּבר ַרבַ .עד ָּכאןְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי
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ׁ ַש ְ ּב ַתי סוֹ ֵפר ְ ּב ִח ּבוּ רוֹ ׁ ַש ֲע ֵרי ֵּד ָעה ַעל ָה ַר ְמ ָ ּב"ם (שם) .וּ ׁ ְש ָאר ִר ְב ָו ָתא לֹא ָז ְכרוּ ׁ ֶש ּ ׁ ָשם
ְמקוֹ רוֹ ַה ָּטהוֹ ר ׁ ֶשל ָה ַר ְמ ָ ּב"ם .וּ ַב ֶּכ ֶסף ִמ ׁ ְשנֶ ה ָּכ ַתב ׁ ֶש ּ ָפ ׁשוּ ט הוּ א ִמ ְּס ָב ָרא.
וּ ְל ַד ְר ָּכם ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁשוּ דִּ ְמקוֹ ר דִּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָ ּב"ם הוּ א ֵמ ַה ְ ּג ָמ ָרא ַ ּב ֲע ָר ִכיןְ ,יב ֲֹארוּ ׁ ַש ּ ִפיר
ַ ּגם דִּ ְב ֵרי ַר ׁ ִש"י ַה ַ ּנ"ל ,דְּ ַהאי ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ַא ְי ֵרי ְּכ ׁ ֶש ֲח ֵברוֹ עוֹ שֶׂ ה לוֹ ָר ָעה
ְו ָה ָוה ְ ּב ִמ ְצוֹת ׁ ֶש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ְּ ,ד ִב ְכ ַהאי ַ ּג ְונָ א ָיכוֹ ל ִל ְמחֹל ַעל ְּכבוֹ ד ַע ְצמוֹ ְולֹא
ְלהוֹ ִכיחוֹ ֶ ׁ ,ש ּלֹא ִה ְק ּ ִפ ָידה ַה ּתוֹ ָרה ֶא ָ ּלא ַעל ַה ַּמשְׂ ֵט ָמה וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ַר ְמ ָ ּב"םְ .ו ֶזהוּ
אשוֹ ן,
אשוֹ ן ִר ׁ
ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ׁ ִש"י ׁ ֶש ּלֹא רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִכיחוֹ ׁ ֶש ּלֹא ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ  ,דְּ ַה ְינוּ ׁ ֶש ַּמ ֲע ִביר ִר ׁ
ְולֹא מוֹ ִכיחוֹ ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְגדַּ ל ֵא ׁש ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת[ .וּ ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ְתבוּ ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ְּד ִב ְכ ַהאי ַ ּג ְונָ א
ָר ׁ ָשע ִמ ְ ּק ֵריֵּ ,כ ָיון ִּד ְב ָכל ִמ ְצוֹת ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ֵי ׁש ַ ּגם ֵּכן ִענְ ָין ׁ ֶשל ֵ ּבין ָא ָדם
ַל ָּמקוֹ םְ .ו ֵי ׁש ְל ַע ֵ ּיןְ .ולֹא ֵעת ֵה ָא ֵסף ְ ּב ִענְ ָין ֶזה]ְ .ודו"קׁ .שוּ ר וּ ְר ֵאה ׁ ֶש ָּכ ְך ָּכ ַתב
ְל ָפ ֵר ׁש ַר ִ ּבי נָ ָתן ּבוּ ְר ִ ּג'יל ִמ ּטוּ נִ יס ַז ַ ּצ"ל ְ ּב ִס ְפרוֹ חֹק נָ ָתן ַ ּב ֲע ָר ִכין (שם) ַעל ִּד ְב ֵרי
ַר ׁ ִש"יְ .ושַׂ שְׂ ִּתי.
יח
ַא ָּתה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעתֶ ׁ ,ש ֵאין ְלאוֹ ָתם ַה ִּמ ְס ַּת ְּמ ִכים ַעל דִּ ְב ֵרי ַר ׁ ִש"י ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
יל ֶ ּב ְר ֶ ּב ְרג
 ׁ ִשעוּ ר ְט ָענָ הֵ .צא וּ ְל ַמד ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ַא ְב ָר ָהם ִ ּבנְ ָי ִמין ִז ְַז ַ ּצ"ל ַאב ֵ ּבית דִּ ין ּ ִפ ְ
יט ְס ּבוּ ְרג ְ ּב ׁשוּ "ת מהרא"ב (או"ח חלק ב סימן מז) ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ,
ּ
ַודַּ אי דְּ ֵאין ָמקוֹ ם ִל ְפטֹר ָל ַרב ִמלוֹ ַמר ּתוֹ ֵכ ָחה ִ ּב ׁ ְש ִביל נְ ִגיעוֹ ת ַו ֲח ׁ ָש ׁשוֹ ת ׁ ֶש ֵאין
ָ ּב ֶהם ׁשוּ ם ְיסוֹ ד ָל ׁ ֶש ֶבת ְ ּב ִח ּבוּ ק ָי ַד ִים ְו ִל ְראוֹ ת ְּכ ַב ַ ּלע ַה ּק ֶֹד ׁש ִמ ּיוֹ ם ְליוֹ םַ ,רק חוֹ ָבה
מוּ ֶט ֶלת ְל ַה ְפ ִקיר ֶאת ָּכל ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַמה ְ ּב ָכ ְך ְו ָל ֵצאת ְ ּב ִמ ְל ֶח ֶמת ִ ּג ּבוֹ ִרים
וּ ְלהוֹ ִכ ַ
יח ָ ּב ַר ִ ּבים ְל ָה ׁ ִשיב ַר ִ ּבים ֵמ ָעוֹןְ ,ו ַעל ְי ֵדי ֶזה ִי ׁ ְש ְמעוּ ְל ִד ְב ֵרי ָה ַרב ׁ ֶש ִ ּי ְראוּ
ּ
ֻּכ ָ ּלם ׁ ֶש ֵה ִטיל נְ ִגיעוֹ ת ׁ ֶשלוֹ  ,וּ ְב ַודַּ אי הוּ א ִמדְּ ָב ִרים ָהעוֹ ְמ ִדים ְ ּברוּ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם.
יח ֶאת ֲח ֵברוֹ ִּכי זֹאת ַּד ְר ּכוֹ ׁ ֶשל ַה ֵ ּי ֶצר וּ ַמ ֲעשֵׂ ה
וּ ָב ֶזה ֵאין ִל ְהיוֹ ת ָענָ ו ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
ּ
ּ
יח ֶא ָלא ׁ ֶשלֹא ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ  .וּ ַב ּתוֹ ָספוֹ ת ׁ ָשם
שָׂ ָטן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ׁ ִש"י ַ ּב ֲע ָר ִכין ׁ ֶש ּלֹא מוֹ ִכ ַ
ְמ ַס ֵ ּים ַּד ֲה ָוה ָר ׁ ָשע ָ ּגמוּ רַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם .וּ ַב ִ ּנ ּדוֹ ן ׁ ֶש ְ ּל ָפנֵ ינוּ הוּ א ַמ ָּמ ׁש ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ׁש ַר ׁ ִש"י
ׁ ֶש ּלֹא ִישְׂ נָ אוּ הוּ ַה ַ ּב ֲע ֵלי ָ ּב ִּתים ,וּ ַו ַּדאי ׁ ֶש ֵאין ִמן ַהדִּ ין ׁ ֶש ִ ּי ָּכנֵ ס ְ ּב ָס ֵפק ׁ ֶש ִ ּי ָ ּק ֵרא ָר ׁ ָשע
יחםַ .עד ָּכאןְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד
יחםַ ,רק ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ֶמ ֶרת וּ ְלהוֹ ִכ ָ
ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ּלֹא מוֹ ִכ ָ
ְ ּב ׁשוּ "ת ִמנְ ַחת ִי ְצ ָחק (ח"ד סימן עט אות יא  -יב) .וּ ְב ִיחוּ ד דְּ ֻר ָ ּבא ְּד ִאינְ ׁ ֵשי ֵאינָ ם ִ ּב ְכ ַלל
ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגמוּ ִרים ַו ֲא ִפ ּלוּ לֹא נִ ְכנָ ִסים ְל ָס ֵפק ׁ ֶש ִ ּישְׂ נָ אוּ הוּ ְ .ו ַגם ִאי ֲה ָוה ָס ֵפק ָהא ֲה ָוה
ָס ֵפק ִ ּב ְדאוֹ ַר ְי ָתא ,דְּ ָא ְז ִלינַ ן ְל ֻח ְמ ָראַ ,ו ֲה ַגם ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ָּת ֵמ ַּה ֲאנִ י ִאם ֵי ׁש ִמי
יח
ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה וּ ֵפ ַר ׁש ַר ֵ ּבנוּ ֵ ּג ְר ׁשוֹ ם ְּד ִמ ָ ּיד שׂ וֹ נְ אוֹ ֵ ,עינֵ ינוּ ָהרוֹ אוֹ ת ׁ ֶש ִאם מוֹ ִכ ַ
ֶאת ֲח ֵברוֹ ְ ּבשָׂ ָפה ָי ָפה וּ ְמ ִא ָירהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת "הוֹ ַכח ְל ָח ָכם ְו ֶי ֱא ָה ֶב ָּך" (משלי ט ,ח),
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יהם ,דְּ ֻר ָ ּבא דְּ ִאינְ ׁ ֵשי ֵאינָ ם עוֹ שִׂ ים ֵמר ַֹע ֵלב
וּ ִמ ְת ַק ְ ּב ִלים ַהדְּ ָב ִרים ַעל ֵלב ׁשוֹ ְמ ֵע ֶ
יעים ָל ֶהם ֲח ׁ ִשיבוּ ת ִענְ ַין ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ּ ָפ ְר ׁ ֵשי
ְו ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים וּ מוֹ ְר ִדים ,וּ ְכ ׁ ֶש ּמוֹ ִד ִ
יהם ָה ָר ִעים ְו ַד ְר ָּכם ַה ְמ ֻק ְל ֶק ֶלת.
ְל ַאט ְל ַאט ִמ ַּמ ֲעשֵׂ ֶ
יכן ּתוֹ ֵכ ָחה? ַרב ָא ַמר ַעד
יתאַ ,עד ֵה ָ
יא) ְו ִה ֵ ּנה ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ַ ּב ֲע ָר ִכין (דף טז ע"ב) ִא ָ
יע ֶזר
יפהְּ .כ ַת ָ ּנ ֵאיַ ,ר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַה ָּכ ָאה ,וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָא ַמר ַעד ְק ָל ָלהְ ,ו ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ַעד נְ ִז ָ
יפהַ .עד ָּכאן.
אוֹ ֵמר ַעד ַה ָּכ ָאהַ ,ר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ַעד ְק ָל ָלהּ ֶ ,בן ַע ַ ּזאי אוֹ ֵמר ַעד נְ ִז ָ
וּ ָפ ַסק ָה ַר ְמ ָ ּב"ם (הלכות דעות פרק ו הלכה ז) ְּכ ַרב ,דְּ חוֹ ַבת ּתוֹ ֵכ ָחה ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֵּכהוּ ְ .ו ֵכן
ְמב ָֹאר ָ ּב ַר ָמ"א ַ ּב ַה ָ ּג ּה (או"ח סימן תרח סעיף ב)ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ְו ָכ ַתב ַה ַּמ ַה ְר ׁ ַש"ל ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה (סימן נה) ,דְּ ַאף דַּ ֲה ָל ָכה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ְל ַג ֵ ּבי ַרב וּ ׁ ְשמוּ ֵאל,
ִּכ ְד ִא ָ
יפהֶ ׁ ,ש ִהיא ַק ָ ּלה יוֹ ֵתר
יתא ַ ּב ֲע ָר ִכין (דף טז ע"ב)ְ ,והוּ א ּ ָפ ִליג ְו ָא ַמר ַעד נְ ִז ָ
ּ
ַ
ּ
ש ְיק ְללוֹ ִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם ָה ַר ְמ ָ ּב"ם (הלכות דעות פרק ו הלכה
ִמדִּ ְב ֵרי ׁ ְשמוּ ֵאל דְּ ָא ַמר ַעד ׁ ֶ
ז) ּ ָפ ַסק ְּכ ַרבְ .ו ַאף ׁ ֶש ַה ְּס ַמ"ג (עשין סימו יא) ּ ָפ ַסק ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןְ ,ו ָכ ַתב ַעל ִּד ְב ֵרי
ָה ַר ְמ ָ ּב"ם ׁ ֶש ּלֹא נִ ְת ָ ּב ֵרר ַט ֲעמוֹ ִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם ּ ָפ ַסק ָה ַר ְמ ָ ּב"ם ְּכ ַה ַּמ ֲח ִמיר ׁ ֶש ְ ּב ֻכ ָ ּלן,
יח"ֶ ׁ ,ש ִהיא ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ִע ָ ּקר ִויסוֹ ד
ׁ ֶש ּלֹא ִל ְדחוֹ ת ָה ֲעשֵׂ ה ׁ ֶשל "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
יה ִה ְפ ִליגוּ ַר ּבוֹ ֵתינוּ ַז"לּ ְ ,ב ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָידוֹ ִל ְמחוֹ ת,
ְו ָי ֵתד ָ ּגדוֹ ל ְל ִח ּזוּ ק דָּ ֵתנוּ ְ ,ו ָע ֶל ָ
ָ
ְו ַאף ַעל ַה ָּס ֵפק ִאם נִ ׁ ְש ָמ ִעיןָ ,א ְמרוּ ַר ַז"ל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דף נה ע"א)ִ ,אם ְל ָפנֶ יך ָ ּגלוּ י,
יהם .וּ ִמ ָּכאן ְּת ׁשוּ ָבה מוֹ ֵצאת ְל ַמה ּ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַר ָ ּבנִ ים
יהם ִמי ָ ּגלוּ יַ .עד ָּכאן ִּד ְב ֵר ֶ
ִל ְפנֵ ֶ
ְ
ּ
ּ
ׁ ֶשחוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ְלהוֹ ִכ ַ
יח ֶאת ְ ּבנֵ י ק ִה ָל ָתם ַ ּב ְּט ָענָ ה ׁ ֶשלֹא ִי ׁ ְש ְמעוּ ָל ֶהםֶ ׁ ,ש ֵאין ְט ָענָ ה זוֹ
נְ כוֹ נָ ה ְו ָכ ָאמוּ ר.
יב) עוֹ ד ׁ ָש ַמ ְע ִּתי טוֹ ֲענִ ים ַמה ּ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמעוּ ְ ּב ִג ְר ָסא דְּ ַינְ קוּ ָתא ְל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ֲח ַז"ל
ִ ּב ָ
יל ָעא ִמ ּ ׁשוּ ם ר' ֶא ְל ָע ָזר ֵ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןְּ :כ ׁ ֵשם
יבמוֹ ת (דף סה ע"ב) ָא ַמר ַר ִ ּבי ִא ְ
ְ
ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה ַעל ָא ָדם לוֹ ַמר דָּ ָבר ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמעָּ ,כך ִמ ְצ ָוה ַעל ָא ָדם ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר דָּ ָבר
"אל ּתוֹ ַכח ֵלץ ּ ֶפן ִישְׂ נָ ֶא ָּך,
ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמעַ .ר ִ ּבי ַא ָ ּבא אוֹ ֵמר :חוֹ ָבהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
יעא (דף יז ע"א מדפי
יא ּה ָה ִרי"ף ְ ּב ָב ָבא ְמ ִצ ָ
הוֹ ַכח ְל ָח ָכם ְו ֶי ֱא ָה ֶב ָּך"ַ .עד ָּכאןֶ .ו ֱה ִב ָ
ֹא"ש ִ ּב ָ
יבמוֹ ת (דף כא ע"ב בדפיו)ְ ,ו ָהר ׁ
הרי"ף) ,וּ ִב ָ
יבמוֹ ת (פרק ו סימן כא) ,וּ ְב ִפ ְס ֵקי
שם (דף סה עמוד ב)ְ ,ו ָהאוֹ ר ָזרוּ ַע (חלק ד פסקי
יא"ז ׁ ָשם (פרק ו סימן כז)ְ ,ו ַה ְּמ ִא ִירי ׁ ָ
ִר ָ
שם (פרק ו
יבמוֹ ת (פרק ו סימן עח)ְ ,ו ַה ָ ּים ׁ ֶשל ׁ ְשלֹמֹה ׁ ָ
סנהדרין סימן מו)ְ ,ו ָה ֲא ֻגדָּ ה ִ ּב ָ
סימן מו)ְ ,ועוֹ ד.
יא ְך נְ ַפ ְרנֵ ס ַל ֻּס ְג ָיא ַ ּב ֲע ָר ִכין (שם) ְּד ָפ ְס ִקינַ ן ְּכ ַרב דְּ ִח ּיוּ ב
וּ ֵמ ַע ָּתה ֵי ׁש ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ןֵ ,ה ַ
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ּתוֹ ֵכ ָחה ַעד ַה ָּכ ָאהְּ ,ד ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִאם מוֹ ִכיחוֹ ְולֹא ִק ֵ ּבל ָצ ִר ְ
יך ׁשוּ ב ָו ׁשוּ ב ְלהוֹ ִכיחוֹ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּלֹא ְמ ַק ֵ ּבלְ ,ו ִח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֶּכנּ וּ ַ ,ו ֲהלֹא ְּכ ָלל ָ ּגדוֹ ל
ָא ְמרוּ ַ ּב ּתוֹ ֵכ ָחה ,דְּ ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמעְ ,ו ַא ַּמאי ָ ּב ֵעי ְל ׁ ִשעוּ ר ַעד
ׁ ֶש ַ ּי ֶּכנּ וּ ? וּ ְכ ָבר ִה ְק ׁשוּ ֵּכן ַּכ ָּמה ֵמ ִר ְב ָו ָתא ַק ְד ָמ ֵאי וּ ָב ְת ָר ֵאי ְו ַר ּבוּ ַה ֵּתרוּ ִצים ָ ּב ֶזה.
ְו ָכ ַתב ַה ִ ּנ ּמוּ ֵקי יוֹ ֵסף ִ ּב ָ
יבמוֹ ת (דף כא ע"ב מדפי הרי"ף) ְל ָב ֵאר ,דְּ ַד ְו ָקא ְ ּב ָי ִחיד ַה ּ ׁ ִשעוּ ר
ְ
הוּ א ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ַ ּב ֲע ָר ִכיןַ ,אך ָל ַר ִ ּבים לֹא .וּ ְמ ַס ֵ ּים ,דְּ ַגם ְ ּבהוֹ ָכ ַחת ַר ִ ּבים,
יחם ְל ָפחוֹ ת ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְו ֵכן ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִי ְה ֶיה ָל ֶהם
ָּכל ׁ ֶשהוּ א ְ ּב ָס ֵפק ַח ָ ּיב ְלהוֹ ִכ ָ
ש ָ ּבת (דף נה ע"א ד"ה
ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפהַ .עד ָּכאןְ .ו ֵכן ְמב ָֹאר ַ ּב ּ ֵפרוּ ׁש ַה ְמ ֻי ָחס ְל ָה ַר"ן ְ ּב ׁ ַ
אמר ליה).
יח ְל ִמי ׁ ֶש ּלֹא
וּ ְב ֵס ֶפר ַה ִחנּ וּ ְך (מצוה רלט) ֵ ּב ֵאר ,דְּ ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
יח ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִד ְב ֵרי ּתוֹ ְכחוֹ ָתיו ׁשוּ ם ּתוֹ ֶע ֶלת,
ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהַ ,ה ְינוּ ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה ַה ּמוֹ ִכ ַ
יש ַא ָ ּלם ְו ָר ׁ ָשע ְ ּביוֹ ֵתר וּ ִמ ְת ָי ֵרא ִמ ֶּמנּ וּ ׁ ֶש ּלֹא
ִמ ּתוֹ ְך ּג ֶֹדל ֶר ׁ ַשע ַהחוֹ ֵטא ,אוֹ ׁ ֶשהוּ א ִא ׁ
יש ָּכ ֶזהְ .ו ֶזהוּ ָא ְמ ָרם ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ַי ֲעמֹד ָע ָליו ְו ַי ַה ְר ֶגנּ וּ ֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ַח ָ ּיב ְ ּב ִמ ְצ ָוה זוֹ ְ ּב ִא ׁ
ְ
ִ ּב ָ
יבמוֹ ת (דף סה ע"ב) ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה לוֹ ַמר דָּ ָבר ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמעָּ ,כך ִמ ְצ ָוה ִל ׁ ְש ּתֹק ְ ּב ָמקוֹ ם
ּ
ָ
יח ְולֹא ּתוֹ ֶע ֶלת ַל ֲא ׁ ֶשר הוּ ַכח.
ׁ ֶש ֵאין ַהדָּ ָבר נִ ׁ ְש ָמעְ ,ל ִפי ׁ ֶש ִי ְה ֶיה ְ ּב ִענְ ַין קלוֹ ן ַל ּמוֹ ִכ ַ
ַעד ָּכאןְ .ונִ ְמ ֵצינוּ ְל ֵמ ִדים ִמדְּ ָב ָריוֶ ׁ ,ש ַרק ֲאנָ ׁ ִשים ָר ִעים ְו ַח ָּט ִאים ַלה' ְמאֹד ,אוֹ
ימא ְו ֵי ׁש ָלחוּ ׁש ְל ַס ָּכנַ ת נְ ָפ ׁשוֹ ת ,דַּ ְו ָקא ָאז ּ ָפטוּ ר ֵמחוֹ ַבת
ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ ּג ְב ָרא ַא ִ ּל ָ
יש.
יש ָו ִא ׁ
ּתוֹ ֵכ ָחהָ .הא ָלאו ָה ִכי ַא ַּכ ִּתי מוּ ֶט ֶלת ָע ָליו חוֹ ַבת ַההוֹ ָכ ָחה ַעל ָּכל ִא ׁ
יש
ְונִ ְר ֶאה ְל ָה ִביא ַּת ָ ּנא ִּד ְמ ַס ַ ּיע ֵל ּה ִמדִּ ְב ֵרי ַה ַּת ָ ּנא דְּ ֵבי ֵא ִל ָ ּיהוּ ַר ָ ּבה (פרשה יח) ְּד ָד ִר ׁ
שוֹ נַ ֲא ָך,
יח ָל ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ּ ׂ
יחְ ,ו ִאי ַא ָּתה מוֹ ִכ ַ
ית ָך" ֶ ׁ -ש ִע ְּמ ָך ְ ּב ִמ ְצוֹת ַא ָּתה מוֹ ִכ ַ
"את ֲע ִמ ֶ
ֶ
שוֹ נַ ֲאךָ
ָ
ֵ
ַ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר "י ֵֹסר ֵלץ לֹק ַח לוֹ קלוֹ ן" (משלי ט ,ז)ַ .עד ָּכאן .וּ ִמדְּ נָ קט ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ּ ׂ
3
ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלחוּ ׁש ׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ ה לוֹ ַמ ּ ׁ ֶשהוּ ַ ּב ֲעבוּ ר ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ  ,דְּ לֹא נָ ַקט ְס ַתם ָר ׁ ָשע.
יח
ְו ֵכן ָּכ ַתב ָה ַר ְמ ַח"ל ְ ּב ִס ְפרוֹ ְמ ִס ַ ּלת ְי ׁ ָש ִרים (פרק כ) ,דְּ ַה ּתוֹ ָרה ִצוְּ ָתה "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ֶאת ֲע ִמ ֶ
ית ָך" (ויקרא יט ,יז)ְ ,ו ַכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ִי ָּכנֵ ס ָא ָדם ְלהוֹ ִכ ַ
יח ַח ָּט ִאים ְ ּב ָמקוֹ ם אוֹ
יתָך"
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
לֹומר עֹודַ ,א ַהאי ְּד ָד ִריׁש לְ ֵעיל ִמּנֵ ּה ַּב ַּתּנָ א ְּד ֵבי ֵאלִ ּיָ הּו (שם) "הֹוכֵ ַח ּתֹוכִ ַ
ּ .3ולְ ִפי זֶ ה יֵ ׁש ַ
יח
לֹומר "הֹוכֵ ַח ּתֹוכִ ַ
יחהּוַּ ,תלְ מּוד ַ
יחהּוְ ,ו ִאם לָ או ַ -אל ּתֹוכִ ֵ
יֹוד ַע ַא ָּתה ֶׁש ֵאין ׂשֹונַ ֲאָך  -הֹוכִ ֵ
 יָ כֹול ִאם ֵיח לָ ָר ָׁשע ֶׁשּׂשֹונַ ֲאָך.
יחְ ,ו ִאי ַא ָּתה מֹוכִ ַ
יתָך" ֶׁ -ש ִע ְּמָך ְּב ִמ ְצוֹת ַא ָּתה מֹוכִ ַ
"את ֲע ִמ ֶ
יתָך"ָּ .ד ָבר ַא ֵחרֶ ,
ֶאת ֲע ִמ ֶ
רּוׁשא ָּב ְת ָראְּ ,דלַ ֵּפרּוׁש ָה ִראׁשֹון ּגַ ם ִאם ׂשֹונְ אֹו ְמ ֻחּיָ ב לְ הֹוכִ יחֹוְ ,ולַ ֵּפרּוׁש
סֹותר לְ ֵפ ָ
רּוׁשא ַק ָּמא ֵ
אֹורה ֵּפ ָ
ְולִ כְ ָ
ַה ֵּׁשנִ י ִאם ׂשֹונְ אֹו ֹלא ְמ ֻחּיָ ב לְ הֹוכִ יחֹוְ .וזֶ ה ֵאינֹוִּ ,דלְ ֶה ְדיָ א ְמפ ָֹרׁש ַּב ֵּפרּוׁש ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָר ָׁשע ֶׁשּׂשֹונְ אֹו.
יעּותאְ .ועֹוד יְ ב ַֹאר לְ ַק ָּמן ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א (אות טו) ִּד ְב ֵרי ַה ַּתּנָ א ְּד ֵבי ֵאלִ ּיָ הּו.
ּוב ִעינַ ן ַּת ְר ֵּתי לְ ִר ָ
ָ
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חובת ההוכחה בזמן הזה
ִ ּב ְז ַמן ׁ ֶש ֵאין דְּ ָב ָריו נִ ׁ ְש ָמ ִעים ְוגוֹ ֵרם ָל ֶהם ְל ִה ְת ּ ָפ ֵרץ יוֹ ֵתר ְ ּב ִר ׁ ְש ָעם וּ ְל ַח ֵ ּלל ַה ּ ׁ ֵשם
אתם ּ ֶפ ׁ ַשעִ ,ה ֵ ּנה ְ ּב ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ֵאינוֹ ִמן ַה ֲח ִסידוּ ת ֶא ָ ּלא ִל ׁ ְש ּתֹק.
ְלהוֹ ִסיף ַעל ַח ָּט ָ
ְ
ְו ָכ ְך ָא ְמרוּ ַז"ל ִ ּב ָ
יבמוֹ ת (דף סה ע"ב) ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה לוֹ ַמר דָּ ָבר ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמעָּ ,כך ִמ ְצ ָוה
ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמעַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריו.
יע ֶזר ַא ִ ּז ְּכ ִרי ְ ּב ֵס ֶפר ֲח ֵר ִדים
ְו ָא ׁשוּ ָר'ה ָ ּנא ְו ֶא ְר ֶאה ְל ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
פרק ד אות ב) ׁ ֶש ַ ּגם ָע ַמד ַעל ֶזהְ ,ו ָכ ַתבֶ ׁ ,ש ַה ֵּתרוּ ץ ַה ָ ּנכוֹ ן נִ ְל ָמד ִמדִּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָ ּב"ם
יח ִהיא נֶ ְח ֶל ֶקת ִל ׁ ְש ַּת ִיםָ ,ה ַא ַחת
ַז"ל (הלכות דעות פרק ו הלכה ט) ,דְּ ִמ ְצ ַות הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ְ ּב ִמי ׁ ֶש ָח ָטא לוֹ ֲח ֵברוֹ דְּ ִמ ְצ ָוה ָע ָליו ׁ ֶש ּלֹא ִישְׂ ְט ֶמנּ וּ ְ ּב ִל ּבוֹ ְּכ ִמדַּ ת ָה ְר ׁ ָש ִעיםֶ ,א ָ ּלא
ית ָּכ ְך ִלי .וּ ְב ָהא ִמ ְצ ָוה ִל ׁ ְש ּתֹק ִאם יוֹ ֵד ַע ּבוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל ַרק
ֹאמר לוֹ ַמדּ וּ ַע ָעשִׂ ָ
י ַ
יח -
"אל ּתוֹ ַכח ֵלץ" .וּ ִמ ְצ ָוה ׁ ְשנִ ָ ּיה ְ ּבהוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ִי ְמחֹל ְ ּב ִל ּבוֹ ְו ַעל ֶזה ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ַ
ְ
ָהרוֹ ֶאה ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ָח ָטא אוֹ ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך ְ ּב ֶד ֶרך לֹא טוֹ ָבה ,וּ ָב ֶזה ַח ָ ּיב ְלהוֹ ִכיחוֹ ֲא ִפ ּלוּ ַּכ ָּמה
ּ ְפ ָע ִמים ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֵּכהוּ ַעד ָּכאן דְּ ָב ָריו .וּ מוּ ָכח ִמדְּ ָב ָריו דִּ ְב ִמ ְצוֹת ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ הוּ א
ִּד ְמ ִק ִ ּלינַ ן ׁ ֶש ּלֹא יוֹ ִכיחוֹ ִאם לֹא ְי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ַ ,א ְך ְ ּב ִמ ְצוֹת ׁ ֶש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹ ם ֵי ׁש
יח ְו ַל ְחזֹר וּ ְלהוֹ ִכ ַ
לוֹ ְלהוֹ ִכ ַ
יח ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֶּכנּ וּ ְ .ו ַע ֵ ּין ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנוּ ָ ּב ֶזה ְל ֵעיל (אות י).
(מצוות ל"ת מדברי קבלה

יג) ְו ָר ִא ִ
יתי ַ ּב ּ ׁ ְש ָל"ה (בתולדות אדם בפתיחה אות ד) ,דְּ ֵה ִביא ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּ ב ִה ְלכוֹ ת
ּ
ַ
ֶ
ּ
יכא ׁ ֶש ָידוּ ַע ׁ ֶשלֹא ְיק ֵ ּבל
אשוֹ נִ ים ֵה ָ
דֵּ עוֹ ת ְ ּב ַה ָ ּגהוֹ ת ַמ ְימוֹ נִ י (פ"ו ה"ז אות ג) ַמ ֲחלֹקת ִר ׁ
ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ִאם ֵי ׁש ִענְ ָין ְלהוֹ ִכיחוֹ  ,דִּ ְל ַד ַעת ַה ְּס ַמ"ג (עשין יא) טוֹ ב לוֹ ִל ׁ ְש ּתֹק ,דְּ ָהנַ ח
ָל ֶהן ְל ִישְׂ ָר ֵאל מוּ ָטב ׁ ֶש ְ ּיהוּ ׁשוֹ ְג ִגין כו' (ביצה דף ל ע"א) ,וּ ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר דָּ ָבר
ׁ ֶש ּלֹא נִ ׁ ְש ָמעֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ
יע ֶזר
"אל ּתוֹ ַכח ֵלץ ּ ֶפן ִישְׂ נָ ֶא ָּך" (משלי ט ,ח) .וּ ְל ַד ַעת ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יח' לֹא
ִמ ִּמיץ ְ ּב ֵס ֶפר ְי ֵר ִאים (סימן רכג)ֵ ,מעֹנֶ ׁש ּ ָפטוּ רֲ ,א ָבל ֵמ ֲעשֵׂ ה ְּד'הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ּ ָפטוּ ר .וּ ְב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך דְּ ָב ָריו ָּכ ַתב ַה ּ ׁ ְש ָל"ה (אות ה)ְּ ,דנִ ְר ֶאה ְל ָה ִביא ְר ָא ָיה ְל ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי
יח' ֵאינוֹ ּ ָפטוּ רֵ ,מ ָהא דְּ ִא ָ
יע ֶזר ִמ ִּמיץ ,דְּ ֵמ'הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ֱא ִל ֶ
יתא ַ ּב ֲע ָר ִכין (דף טז ע"ב),
ְ
יכן ּתוֹ ֵכ ָחהַ ,רב ָא ַמר ַעד ַה ָּכ ָאה ,וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָא ַמר ַעד ק ָל ָלהְ ,ו ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר
ַעד ֵה ָ
ְ
יפה ְו ַגם ִלק ָל ָלהְ ,ו ָאז יוֹ ֵד ַע ְ ּב ַו ַּדאי
יפהֲ .ה ֵרי ְס ִב ָירא ֵל ּה ַאף ׁ ֶש ְּכ ָבר ָ ּבא ִלנְ ִז ָ
ַעד נְ ִז ָ
ַ
יח ַעד ַה ָּכ ָאהְ .ו ָה ַר ְמ ָ ּב"ם
ׁ ֶש ּלֹא ְיק ֵ ּבלַ ,על ָּכל זֹאת ֵאינוֹ ּ ָפטוּ ר ֵמ ֲעשֵׂ ה דְּ הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ּ ָפ ַסק ְּכ ַרב ,וּ ַמ ׁ ְש ַמע דַּ ֲא ִפ ּלוּ ׁ ֶשנּ וֹ ֵזף ּבוֹ וּ ְמ ַק ְ ּללוֹ וּ ַמ ְר ֶאה ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה,
יח ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֶּכנּ וּ ְ .ו ַגם ְל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ְּדנָ ַקט ַעד
ַא ַּכ ִּתי ְר ִמי ֲע ֵל ּה ִח ּיוּ ָבא דְּ הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
יפה ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ֵי ׁש לוֹ ְלהוֹ ִכיחוֹ ַ ּגם ק ֶֹדם נְ ִז ָ
נְ ִז ָ
יפה ֲא ִפ ּלוּ ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ וּ
ֵ
ַה ּתוֹ ֵכ ָחהַ .עד ָּכאן ּת ֶֹרף דְּ ָב ָריוְ .ו ִל ְד ָב ָריו נָ ִפיק דְּ לֹא ּפוֹ ק ַע חוֹ ַבת ִמ ְצ ַות "הוֹ ֵכ ַח
ש ֵדי ֶח ֶמד (כרך ז באספ"ד מערכת
יח" ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל ַה ּתוֹ ֵכ ָחהְ .ו ַע ֵ ּין ַ ּב ּ ְׂ
ּתוֹ ִכ ַ
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קונטרס הוכח תוכיח
יט ָב"א ְ ּב ַמ ּכוֹ ת
ה' סימן ב אות א עמוד  023ד"ה ונראה) ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶאה ׁ ֶש ֵּכן ַּד ַעת ָה ִר ְ
יתה,
יח ִמ ִּמ ָ
ד"ה וכמה) ,דִּ ְכ ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ַמ ֲהנֵ י ַרק ִל ְפטֹר ֶאת ַה ּמוֹ ִכ ַ
יח ֵ ּבין ְ ּב ִמ ְצוֹת ֵ ּבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹ ם וּ ֵבין ְ ּב ִמ ְצוֹת
ַא ְך ַא ַּכ ִּתי ִא ָּכא ִח ּיוּ ָבא ַל ְחזֹר וּ ְלהוֹ ִכ ַ
ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ַ ,ו ֲא ִפ ּלוּ ִאם יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ְ ,ו ָכל ֶזה ְ ּב ׁ ִשעוּ ר ׁ ֶשל ַעד
ׁ ֶש ַ ּי ֶּכנּ וּ ַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריו.
(דף כ ע"ב

ְואוּ ָלם ְל ִדינָ א ַר ּבוּ ַהחוֹ ְל ִקים ָ ּב ֶזה ,וּ ְס ִב ָירא ְלהוּ דְּ כֹל ׁ ֶש ּמוּ ָכח ְו ִה ְת ַ ּג ָ ּלה ׁ ֶש ּלֹא
ְי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה ְו ַי ֲח ִזיק ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ּ ָפטוּ ר ִמ ְ ּלהוֹ ִכיחוֹ ְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ֵס ֶפר ׁ ַש ֲע ֵרי ְּת ׁשוּ ָבה
ש ָ ּבת (דף נה ע"א) ,וּ ָב ָבא ַק ּ ָמא (דף צב
ְל ַר ֵ ּבנוּ יוֹ נָ ה (שער ג אות קצו)ְ ,ו ַה ְּמ ִא ִירי ְ ּב ׁ ַ
ְ
יח ֶאת ֲח ֵברוֹ ָּת ִמיד ְו ַל ֲה ׁ ִשיבוֹ ִמדֶּ ֶרך ָר ָעה
ע"ב) ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ִ ,מ ְצ ָוה ְ ּגדוֹ ָלה ְלהוֹ ִכ ַ
ְל ֶד ֶר ְך טוֹ ָבה ְו ִאם רוֹ ֶאה ׁ ֶשדְּ ָב ָריו נִ ׁ ְש ָח ִתים ְו ֵאינוֹ ָראוּ י ְל ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהֵ ,אינוֹ ָצ ִריךְ
ית ּה ְל ַבר
יחנּ וּ ְו ִי ּפֹל ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ  .דֶּ ֶר ְך ַצחוּ ת ָא ְמרוּ ְק ִר ֵ
ְל ַה ְלאוֹ ת ַע ְצמוֹ ְ ּב ָד ָבר ֶזה ֶא ָ ּלא ַי ִ ּנ ֶ
ית ָך ְו ָלא ָענֵ י דְּ ֵחי גּ וּ ָדא ִע ָ ּל ֵו ּהַ .עד ָּכאןְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ֵס ֶפר ָא ְרחוֹ ת ַצ ִּד ִ
יקים (שער
ֲע ִמ ֶ
החניפות)ְ ,ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ִ ּב ְמ ִס ַ ּלת ְי ׁ ָש ִרים (פרק כ) ְועוֹ ד .וּ ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת ַח ֹ ּות
יח ַ ּגם ַא ֲח ֵרי ַה ָּכ ָאה
ָי ִאיר (סימן קסד) דְּ ָב ִרים נִ ְפ ָל ִאים ,דְּ ִאם ָי ֵרא ְו ָח ֵרד ִל ְד ַבר ה' ,יוֹ ִכ ַ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ָא ְמרוּ ַ ּב ֲע ָר ִכין (שם) ְל ַמאן דְּ ָא ַמר ַעד ְק ָל ָלה דְּ ׁ ָשאנֵ י ְיהוֹ נָ ָתן ַא ַ ּגב ֲח ִביבוּ ֵת ּה
ְל ָד ִוד ְמ ַסר נַ ְפ ׁ ֵש ּה ְט ֵפיָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ַא ַ ּגב ֲח ִביבוּ ֵת ּה ַלקב"ה וּ ִמ ְצו ָֹתיוְ ,ו ָה ִכי מוּ ָכח
יא ּה ַה ּ ׁ ְש ָל"ה ְ ּב ֵר ׁ
ֵמ ַה ִּמ ְד ַר ׁש ַּתנְ חוּ ָמא (פרשת תזריע סימן ט)ֶ ,ו ֱה ִב ָ
יש ִס ְפרוֹ (בפתיחה).
וּ ְל ִדינָ א ֵאינוֹ ְמ ֻח ָ ּיב ָ ּב ֶזהַ .עד ָּכאן ּת ֶֹרף דְּ ָב ָריו.
יבמוֹ ת וּ ַב ֲע ָר ִכין
ֹאש ְונָ ׁשוּ ָבה ְל ַמה ּ ׁ ֶש ֻה ְז ַק ְקנוּ ְל ַי ּ ׁ ֵשב ׁ ְש ֵּתי ַה ֻּס ְגיוֹ ת ִ ּב ָ
יד) נִ ְּתנָ ה ר ׁ
ֻ
יתי דְּ ַב ּ ׁ ִש ָּטה ְמק ֶ ּב ֶצת ָ ּב ָבא ְמ ִצ ָ
ַה ַ ּנ"לְ ,ו ָר ִא ִ
יעא (דף לא ע"א) ָּכ ַתב ְל ַי ּ ׁ ֵשב ,דְּ ַה ִהיא
4
ַ
ּ
דַּ ֲע ָר ִכין מוּ ָכח דְּ ָיכוֹ ל ַה ּמוֹ ִכ ַ
יח ְל ַה ּכוֹ תוֹ ַעל ּ ָפנָ יו וּ ְלק ְללוֹ  ,וּ ְב ַו ַּדאי ִאית ֵל ּה
ְ
ַ
ָ
ַ
ּ
ְלאוֹ כוּ ֵח ּה ְ ּב ָה ִכיַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ִא ָידך נַ ְז ֵפ ּה וּ ְמק ְללוֹ ֵּ ,כ ָיון דַּ ֲח ָזקה ִּדיק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה
יהם.
ֲע ַד ִיןַ .עד ָּכאן ִּד ְב ֵר ֶ
יחְ ,ו ֵאין לִ נְ הֹג ּכֵ ן ִּבזְ ַמּנֵ נּו
לֹומר ֶׁש ֵאין ּדֹורֹות ַא ֲחרֹונִ ים יָ ִפים ֶׁשּיַ ּכֶ ה ַהּמֹוכִ ַ
ְ .4ו ִהּנֵ ה ַעל זֶ הְּ ,ב ַו ַּדאי נָ כֹון ַ
ּופׁשּוטְ .ו ַעּיֵ ן עֹוד ְּב ֵס ֶפר ִמ ְצ ַות ַהּתֹוכֵ ָחה (פרק טו) ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ָּבזֶ הְ .ו ַעל ִּפי זֶ ה ָעלָ ה ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה לְ ָפנַ י
ָ
לְ ָפ ֵרׁשְּ ,דזֶ הּו ַמה ֶּׁש ָא ַמר ַר ִּבי ַט ְרפֹון ְּת ֵמ ַהנִ י ִאם יֵ ׁש ְמ ַק ְּבלֵ י ּתֹוכֵ ָחהְּ ,ד ַהיְ נּו ְּב ֶד ֶרְך ַהּכָ ָאהְ ,וזֶ הּו ַמאי
יבא ַעל יָ ִדי,
נּוריֵ :מ ִעיד ֲאנִ י ָעלַ י ָׁש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ ֶׁש ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים לָ ָקה ֲע ִק ָ
יֹוחנָ ן ֶּבן ִ
ִּד ְס ִמיְך לֵ ּהַ ,ר ִּבי ָ
הֹוס ְפ ִּתי ּבֹו ַא ֲה ָבהְ .ו ִאם ּכֵ נִ ים ָאנּו ָּבזֶ ה ֹלא יֻ ְק ֶׁשה ּכְ לָ ל
יאל ְוכָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁש ַ
קֹובל ָעלָ יו לִ ְפנֵ י ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יתי ֵ
ֶׁש ָהיִ ִ
אּורים
ֵמ ַה ִהיא ֻסגְ יָ א לְ ִחּיּוב ִמ ְצ ַות ּתֹוכֵ ָחהּ ,וכְ ָבר ֵּב ַא ְרנּו ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א לְ ֵעיל (אות ב והלאה) ּכַ ָּמה ֵּב ִ
ָּבזֶ הַ ,ה ֵּבט יָ ִמין ְּור ֵאה.
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חובת ההוכחה בזמן הזה
עוֹ ד נִ ְר ֶאה ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּ ת ְל ָב ֵאר ָ ּב ֶזה ,דְּ ָכל ְז ַמן ׁ ֶש ּלֹא ַמ ֵּכהוּ ַא ַּכ ִּתי לֹא מוּ ָכח ׁ ֶש ֵאינוֹ
ש ָל"ה (בתולדות אדם בפתיחה אות
ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהׁ .שוּ ר וּ ְר ֵאה דְּ ֵמ ֵעין ֶזה ָּכ ַתב ַה ּ ׁ ְ
ה) ,וּ ְל ִפי ֶזה ֵאין ְל ַה ִּסיק ְּכ ָלל ְל ָכל ָא ָדם ׁ ֶש ֵאינוֹ ְ ּב ֶח ְז ַקת ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה ֶא ָ ּלא ַרק
יחַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם דְּ ָב ָריו
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִ ּי ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ֵפרוּ ׁש ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה ִאם ַי ֶּכה ַל ּמוֹ ִכ ַ
ְואכמ"לְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים (סימן תיג) וּ ְב ַה ָ ּגהוֹ ת ָה ַא ֶּד ֶר"ת (שם).
טו) ְו ַה ֵ ּבט ְושָׂ א ֵעינֶ ָ
"את
יש ֶ
יך ְל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַ ּב ַּת ָ ּנא דְּ ֵבי ֵא ִל ָ ּיהוּ ַר ָ ּבה (פרשה יח) דְּ ָד ִר ׁ
שוֹ נַ ֲא ָךַ .עד
יח ָל ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ּ ׂ
יחְ ,ו ִאי ַא ָּתה מוֹ ִכ ַ
ית ָך"ֶ ׁ ,ש ִע ְּמ ָך ְ ּב ִמ ְצוֹת ַא ָּתה מוֹ ִכ ַ
ֲע ִמ ֶ
יח ָל ְר ׁ ָש ִעים? ְו ִל ְכאוֹ ָרה
ָּכאןְ .ו ֵי ׁש ְל ַע ֵ ּין ִ ּב ְד ָב ָריו ִאם ֶזהוּ ּ ְפטוֹ ר גּ וֹ ֵרף ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
ָ
ָ
יתך" ֶ ׁ -ש ִע ְּמך ְ ּב ִמ ְצוֹת,
"את ֲע ִמ ֶ
ָק ׁ ֶשה ,דְּ ָפ ַתח ַ ּב ֲח ָדא ְו ַס ֵ ּים ְ ּב ַת ְר ֵּתי ,דְּ ָפ ַתח ְו ָא ַמר ֶ
שוֹ נַ ֲא ָךְ .ו ִאם ָ ּבא לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאין ִח ּיוּ ב ּתוֹ ֵכ ָחה
יח ָל ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ּ ׂ
ְו ַס ֵ ּים ׁ ֶש ֵאין ַא ָּתה מוֹ ִכ ַ
יח ָל ָר ׁ ָשעְּ ,ד ָהא ַמ ּ ִפיק ֵל ּה ִמ ְּד ָר ׁ ָשא
ָל ְר ׁ ָש ִעים לֹא ָה ָיה לוֹ ְל ַס ֵ ּים ֶא ָ ּלא ְו ֵאין ַא ָּתה מוֹ ִכ ַ
ָ
שוֹ נַ ֲאך?
ית ָך" וּ ַמהוּ ֶזה ׁ ֶשהוֹ ִסיף ָל ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ּ ׂ
"את ֲע ִמ ֶ
דְּ ֶ
שוֹ נַ ֲא ָך' – הוּ א נְ ִתינַ ת ַט ַעם ָל ֶזה ׁ ֶשהוּ א ָר ׁ ָשע ְּדעוֹ ֵבר
'ש ּ ׂ
ְו ֵי ׁש לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ַּמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ֶ
יח ָל ָר ׁ ָשע,
ַעל "לֹא ִתשְׂ נָ א" ְו ָדחוּ קִ .אי נַ ִּמי ֵי ׁש לוֹ ַמרֶ ׁ ,שהוּ א ַט ַעם ָל ָּמה לֹא ְלהוֹ ִכ ַ
ְל ִפי ׁ ֶשהוּ א שׂ וֹ נַ ֲא ָך ְולֹא ְי ַק ֵ ּבל ִמ ְּמ ָך ּתוֹ ֵכ ָחה ,דַּ ֲא ִפ ּלוּ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ שׂ וֹ נְ ִאים ַּת ְל ִמ ֵידי
יחא
ֲח ָכ ִמים (עיין פסחים דף מט ע"ב ,ובבא מציעא דף לג ע"ב)ְ ,ו ַכ ֲחזוֹ ן ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ׁ ִש ָ
יבמוֹ ת
(עיין סוטה דף מט ע"ב)ְ ,ו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ְר ׁ ָש ִעיםְ .ו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ָּכ ַתב ַה ַּמ ַה ְר ׁ ָש"א ִ ּב ָ
יש ֵל ּה ֵמ ַהאי
(דף סה ע"ב) דְּ ַה ַּט ַעם ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמע הוּ א ְּד ָד ִר ׁ
שינַ ן ְ ּב ָע ְל ָמא (ב"מ דף נט ע"א ,ושבועות דף
ית ָך ִּכ ְד ָד ְר ׁ ִ
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
ְק ָרא ְּדהוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ָ
ָ
יתך ַ ּב ִּמ ְצוֹתֶ ׁ ,ש ְּמ ַק ֵ ּבל
יתך" ֲ -ע ִמ ֶ
"ע ִמ ֶ
ל ע"א ובמדרש תנחומא פרשת משפטים סימן ו)ֲ ,
ּתוֹ ֵכ ָחה וּ ְב ֵה ֶפ ְך ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהַ .עד ָּכאן ְּד ָב ָריוְ .ו ַה ְינוּ ׁ ֶשהוּ א ְמ ֻפ ְר ָסם
ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ְּת ִמ ָ
ימה (ויקרא פרק יט הערה קיז).
טז) וּ ִמיהוּ ּ ַ ,גם ִאם ֲע ַד ִין לֹא שׂ וֹ נְ אוֹ ְ ,ויוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ ַ ּגם ֵּכן
ּ ָפטוּ ר ִמ ְ ּלהוֹ ִכיחוֹ ְ .ו ֵכן ְמב ָֹאר ָ ּב ִא ְ ּבן ֶע ְז ָרא ְ ּב ִמ ׁ ְש ֵלי (פרק ט פסוק ז) ְּד ֶזהוּ ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר
יחְ .ו ֵכן נִ ְר ֶאה
יח ְל ָר ׁ ָשע מוּ מוֹ " – דְּ ָה ָר ׁ ָשע ִישְׂ נָ א ַה ּמוֹ ִכ ַ
ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ע"ה וּ מוֹ ִכ ַ
ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ֵה ִביא ַ ּב ֵ ּבאוּ ר ֲה ָל ָכה (שם ד"ה חייב) ִמ ּ ׁ ֵשם ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים (סימן תיג)ֶ ׁ ,ש ִאם
יחנּ וּ ִישְׂ נָ א ְו ִינְ קֹם ִמ ֶּמנּ וּ ֵ ,אין ְלהוֹ ִכיחוֹ ַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריו .וּ ְב ַט ַעם
יש ׁ ֶש ִאם יוֹ ִכ ֶ
ָה ָיה ִא ׁ
ַהדָּ ָבר ֵי ׁש ְל ָב ֵאר ַעל ּ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַ ּב ֲחזוֹ ן ִא ׁ
יש (שביעית סימן יב אות ט) ְ ּב ִענְ ָין ַא ֵחר,
ְ
ְּד ׁ ָש ְקלוּ ֲח ַז"ל ַ ּב ּ ֶפ ֶלס ַעד ַּכ ָּמה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ִה ְתנַ ֵהג ְל ָקנְ ָסם ְו ִל ְמ ׁשֹך ָי ֵדנוּ ֵמ ֶהםֶ ׁ ,ש ּלֹא
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ִל ְגרֹם ָל ֶהם ִמ ְכ ׁשוֹ ִלים יוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ ִלים ָל ֶהם ְו ָלנוּ ְו ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ְר ּבוֹ ת שִׂ נְ ָאה ְו ַת ֲחרוּ ת
ילם ְ ּבלֹא ִתשְׂ נָ אַ .עד ָּכאן ּת ֶֹרף ְּד ָב ָריוְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּבק ֶֹבץ
יהם וּ ְל ַה ְכ ׁ ִש ָ
ֵ ּבינֵ ינוּ וּ ֵבינֵ ֶ
ׁ ִשעוּ ִרים ַעל ַמ ֶּס ֶכת ֵ ּב ָ
יצה (אות סו).
יז) ְו ֶל ְך נָ א ְר ֵאה ַ ּב ִּמנְ ַחת ִחנּ וּ ְך (מצוה רלט) ְ ּב ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ׁ ,ש ָע ָלה ְונִ ְס ַּת ּ ֵפ'ק ִאם
יח מוּ ָמר ְל ַה ְכ ִעיס וּ ְמ ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבת ְועוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ,וּ ַמ ִּסיק ,דְּ ִמ ָּכל
ֵי ׁש ְלהוֹ ִכ ַ
יחנּ וּ ְי ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ וּ ַח ָ ּיב ְלהוֹ ִכיחוֹ ְּד ַי ְחזֹר
ָמקוֹ ם נִ ְר ֶאה ִלי דְּ ִאם ָס ֵפק ֶא ְצלוֹ ׁ ֶש ִאם יוֹ ִכ ֶ
ַל ּמוּ ָטב ְו ִי ְה ֶיה ִ ּב ְכ ַלל ָאח .וּ ְב ׁשוּ "ת ֵלב ָּד ִוד ֶפ ְלדְּ ַמן (סימן ה אות ח) ֵה ִעיר ַעל דְּ ָב ָריו,
דְּ לֹא ָר ָאה ׁ ֶש ֵּכן ָּכ ַתב ַה ַּמ ַה ְר ׁ ָש"א ִ ּב ָ
יבמוֹ ת (דף סה ע"ב) ְו ַגם הוּ א ַז"ל לֹא ָר ָאה
ׁ ֶשדְּ ָב ִרים ֵא ּלוּ ְמב ָֹא ִרים ַ ּב ַּת ָ ּנא ְּד ֵבי ֵא ִל ָ ּיהוּ ַ .עד ָּכאן .וּ ְל ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ׁ ְשנוּ דִּ ְב ֵרי
יחאֶ ׁ ,ש ּלֹא נֶ ֶע ְלמוּ ֵמ ֵעינֵ י ָק ְד ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ִּמנְ ַחת ִחנּ וּ ְך ִּד ְב ֵרי ַה ַּת ָ ּנא
ַה ַּת ָ ּנא דְּ ֵבי ֵא ִל ָ ּיהוּ  ,נִ ָ
יהם ָא ְז ֵלי ַעל ָר ׁ ָשע ֻמ ְח ָזק ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל
דְּ ֵבי ֵא ִל ָ ּיהוּ ְו ַה ַּמ ַה ְר ׁ ָש"אֶ ׁ ,ש ֵּכן דִּ ְב ֵר ֶ
ְ
ִמ ֶּמנּ וּ ּתוֹ ֵכ ָחהְ ,ו ַה ִּמנְ ַחת ִחנּ וּ ְך ַא ְי ֵרי ִ ּב ְס ַתם ָר ׁ ָשע ַו ֲא ִפ ּלוּ עוֹ שֶׂ ה ְל ַה ְכ ִעיס ַאך לֹא
שוֹ נְ אוֹ אוֹ ִישְׂ נָ ֶאנּ וּ ְ ,ו ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה [וּ ָמצוּ י ַה ָּד ָבר ִ ּב ְקרוֹ ֵבי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ֻמ ְח ָזק ׁ ֶש ּ ׂ
ְ
ׁ ֶש ֶא ָחד ׁ ָשב ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה ,וּ ְבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ לֹא ָזכוּ ָל ֶזה ,דְּ ֵאין ָלחוּ ׁש ְ ּב ֶד ֶרך ְּכ ָלל
יחם ַּכהוֹ ֵגןְ .ו ֵכן ֲע ַד ִין לֹא ֻמ ְח ָז ִקים ׁ ֶש ּלֹא
שוֹ נְ ִאים אוֹ תוֹ  ,אוֹ ִישְׂ נָ אוּ הוּ ִאם מוֹ ִכ ָ
ׁ ֶש ּ ׂ
יחם]ְ .ו ֵכן מוּ ָכח ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ִּמנְ ַחת ִחנּ וּ ךְ
ִק ְ ּבלוּ ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ׁ ,ש ֵּמעוֹ ָלם לֹא הוֹ ִכ ָ
יחנּ וּ ְי ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ וּ ַ ,ח ָ ּיב ְלהוֹ ִכיחוֹ דְּ ַי ְחזֹר
ְ ּבסוֹ ף דְּ ָב ָריו ,דְּ ִאם ָס ֵפק ֶא ְצלוֹ ׁ ֶש ִאם יוֹ ִכ ֶ
ְ
ַל ּמוּ ָטב ְו ִי ְה ֶיה ִ ּב ְכ ַלל ָאחָ .ח ִזינַ ן דְּ ַעל ָא ָדם ָּכ ֶזה ִה ְס ַּת ּ ֵפק ָה ַרב ִמנְ ַחת ִחנּ וּ ךְ ,ולֹא
ש ּלֹא ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ָכחוֹ ת ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה .וּ ַב ֵ ּבאוּ ר ֲה ָל ָכה (סימן תרח ד"ה
ְ ּב ִמי ׁ ֶש ֻּמ ְח ָזק ׁ ֶ
אבל) ֵה ִביא דִּ ְב ֵרי ַה ַּת ָ ּנא דְּ ֵבי ֵא ִל ָ ּיהוּ ַה ַ ּנ"לְ ,ו ָכ ַתב :וּ ְל ִענְ ַין אוֹ ֵכל נְ ֵבלוֹ ת ְל ֵת ָאבוֹ ן
אוֹ ְמ ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ַפ ְר ֶה ְס ָיא ֵי ׁש ְל ַע ֵ ּין ַ ּבדָּ ָברַ .עד ָּכאן ְּד ָב ָריו .וּ ַמ ׁ ְש ַמע ִמדְּ ָב ָריו
ׁ ֶש ֵה ִבין דִּ ְב ֵרי ַה ַּת ָ ּנא דְּ ֵבי ֵא ִל ָ ּיהוּ דִּ ְב ָכל ָר ׁ ָשע ַה ֻּמ ְח ָזק ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ֵאין ְלהוֹ ִכיחוֹ ְ ,ולֹא
ּ ֵפ ַר ׁש ְּד ָב ֵעי ַ ּגם ֵּכן ׁ ֶש ִ ּישְׂ נָ ֶאנּ וּ ְוי ְֻח ַזק ׁ ֶש ּלֹא ִי ְה ֶיה ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהְ .ואוּ ָלם ָמקוֹ ם ֵי ׁש
ֹאש לוֹ ַמר דְּ ִהיא גּ וּ ָפ ּה ַמה ּ ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ּ ֵפק ָ ּב ֶזה ,דְּ ַד ְו ָקא ְ ּבמוּ ָמר ְל ַה ְכ ִעיס ָא ְמ ִרינַ ן
ָ ּבר ׁ
דְּ ִמ ְּס ָת ָמא לֹא ְי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחה וּ ֻמ ְח ָזק ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶש ֲה ֵרי הוּ א יוֹ ֵד ַע
וּ מוֹ ֵרדְ ,ו ַעל ֶזה ָק ָא ַמר ַה ַּת ָ ּנא דְּ ֵבי ֵא ִל ָ ּיהוּ דְּ ֵאין ְלהוֹ ִכיחוֹ ַ ,א ְך מוּ ָמר ְל ֵת ָאבוֹ ן
שוֹ נְ אוֹ וּ ֻמ ְח ָזק
דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ַא ַּכ ִּתי ִא ָּכא ִח ּיוּ ב ְלהוֹ ִכיחוֹ  ,דְּ ַרק ְ ּב ָר ׁ ָשע ַה ּ ׂ
יחְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת ְּכ ָתב סוֹ ֵפר (אבה"ע סימן
ׁ ֶש ּלֹא ְמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ָכחוֹ ת ּ ָפטוּ ר ִמ ְ ּלהוֹ ִכ ַ
יגים ַעל ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים
מז)ֶ ׁ ,שאוֹ ָתם ׁ ֶש ְּמ ֻפ ְר ָס ִמים ׁ ֶש ֵאין ְמ ַק ְ ּב ִלים ּתוֹ ָכחוֹ ת וּ ַמ ְל ִע ִ
יהםְ ,ו ָל ֵכן
ח ֶשׁ ְך ַ ּגם ּבוֹ ז ָיבוּ זוּ אוֹ ָתם ,וּ ְב ַודַּ אי ׁ ֶש ּלֹא ִי ְת ַק ְ ּבלוּ ִּד ְב ֵר ֶ
ְושָׂ ִמים אוֹ ר ְל ֹ
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יגה (דף יד ע"א),
יחםְ .ו ַעל ּ ִפי ֶזה ֵ ּב ֵאר ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ֲח ַז"ל ַ ּב ֲח ִג ָ
ֵאין ִח ּיוּ ב ְלהוֹ ִכ ָ
""י ְר ֲהבוּ ַה ַ ּנ ַער ַ ּב ָ ּז ֵקן ְוגוֹ '" (ישעיה
דְּ לֹא נִ ְת ָק ְר ָרה דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ְי ׁ ַש ְע ָיה ַעד ׁ ֶש ָא ַמר ִ
ג ,ה)ְ ,ו ִכי ָה ָיה ְי ׁ ַש ְע ָיה שׂ וֹ נְ ָאם? ְו ַה ֵ ּבאוּ ר הוּ א ,דַּ ֲהלֹא ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּתוֹ ָרה נֶ ֱענָ ׁ ִשים ִאם
יחים ֶאת ְ ּבנֵ י ֲע ָד ָתם ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דף נה ע"א)ְ ,ו ָל ֶזה ָח ׁ ַש ׁש ְי ׁ ַש ְע ָיה
לֹא מוֹ ִכ ִ
ׁ ֶש ֵ ּי ָענְ ׁשוּ ַ ּב ּדוֹ רוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַ ּגם ַה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ְו ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ִאם לֹא יוֹ ִכיחוּ ,
ַא ְך ָּכל ֲח ׁ ָש ׁש ֶזה דַּ ְו ָקא ִאם ְמ ַכ ְ ּב ִדים ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ְו ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ רְּ ,ד ָאז ֵי ׁש ְ ּבכ ָֹחם
"י ְר ֲהבוּ ַה ַ ּנ ַער ַ ּב ָ ּז ֵקן"ְ ,ו ַה ְינוּ ׁ ֶש ְ ּי ַז ְל ְזלוּ ְ ּב ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים
יחַ ,א ְך ֵּכ ָיון ׁ ֶש ָא ַמר ִ
ְלהוֹ ִכ ַ
יהם
יהםּ ,תוּ ֵאין ִח ּיוּ ב ֲע ֵל ֶ
ְו ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ רְ ,ו ִי ְהיוּ ֻמ ְח ָז ִקים ִוידוּ ִעים ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ְ ּבלוּ ִּד ְב ֵר ֶ
ְ
ש ְל ָחן (או"ח סימן
יחםְ .ו ָל ֵכן נָ ָחה דַּ ְע ּתוֹ ַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ֶה ָערֹך ַה ּ ׁ ֻ
ְלהוֹ ִכ ָ
ְ
תרח סעף ז) ׁ ֶש ָּכ ַתבְּ ,ד ַרק ְ ּב ִישְׂ ָר ֵאל ַה ַּמ ֲא ִמין ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִ ּי ְצרוֹ ּתוֹ ְקפוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת ׁ ַש ָ ּיך ָ ּב ֶזה
ּתוֹ ֵכ ָחהֲ ,א ָבל ַה ּפוֹ ְק ִרים ְ ּב ִד ְב ֵרי ֲח ַז"ל ְ ּב ֵא ּלוּ ֵאין ׁ ַש ָ ּי ְך ָ ּב ֶהם ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ִעם
ַה ִּמינִ ים ְו ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים ֵאין ְל ִה ְת ַו ֵּכ ַח ִע ָּמ ֶהם ְּכ ָללַ 5.עד ָּכאן ְּד ָב ָריוְ .ו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה
שםְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ְלהוֹ רוֹ ת נָ ַתן (ח"י
ָּכ ַתב ְל ֵעיל ִמ ֵ ּנ ּה (או"ח סימן קנו סו"ס ט) ַע ֵ ּין ׁ ָ
או"ח סימן יז אות ו) ׁ ֶש ָּכ ַתבֶ ׁ ,ש ָּכל דִּ ְב ֵרי ַה ֵ ּבאוּ ר ֲה ָל ָכה ַה ַ ּנ"ל ֵהם ַרק ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּ ָפ ַרק
ֵמ ַע ְצמוֹ עֹל ּתוֹ ָרהְ ,ולֹא ׁ ֶשהוּ א ִמ ְ ּבנֵ י ַה ּתוֹ ִעיםְ .ו ִד ְב ֵרי ִפי ָח ָכם ֵחן.
יח) וּ ִמ ָּכאן ְּת ׁשוּ ָבה מוֹ ֵצאתְ ,ל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנוּ ַ ּב ְח ֵיי
ילים,
יחםְ ,ו ֵא ּלוּ ֵהםְּ :כ ִס ִ
יחהָ ׁ ,שלֹשׁ ִּכ ּתוֹ ת ׁ ֶש ִ ּצוָּ ה ׁ ְשלֹמֹה ע"ה ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ָ
ַ ּב ּ ְפ ִת ָ
"ב ָא ְזנֵ י ְכ ִסיל ַאל ְּת ַד ֵ ּבר ִּכי ָיבוּ ז ְלשֵׂ ֶכל
ילים ,הוּ א ׁ ֶש ָא ַמרּ ְ :
ֵל ִציםְ ,ר ׁ ָש ִעיםְּ .כ ִס ִ
ִמ ֶ ּל ָ
ָ
יך" (משלי כג ,ט)ֵ .ל ִצים ,הוּ א ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
"אל ּתוֹ ַכח ֵלץ ּ ֶפן ִישְׂ נָ ֶא ּך" (משלי ט ,ח).
ְר ׁ ָש ִעים ,הוּ א ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :י ֵֹסר ֵלץ ל ֵֹק ַח לוֹ ָקלוֹ ן וּ מוֹ ִכ ַ
יח ְל ָר ׁ ָשע מוּ מוֹ " (משלי ט ,ז).
ַעד ָּכאן .דְּ ָהנֵ י ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ָ ּז ַכרַ ,ה ְינוּ ׁ ֶש ֻּמ ְח ָז ִקים ְ ּב ִר ׁ ְש ָעם ׁ ֶש ּלֹא ְמ ַק ְ ּב ִלים ּתוֹ ֵכ ָחה,
ילים ְו ֵל ִצים ַה ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ְ ּב ַד ְר ָּכם ַה ְ ּנלוֹ ָזהְ .ו ָכ ָאמוּ רְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ָה ַרב
דּ וּ ְמ ָיא ִּד ְכ ִס ִ
ְּכ ִלי ְי ָקר (ויקרא פרק יט פסוק יז) ,דְּ ׁ ָשלֹשׁ ִּכ ּתוֹ ת ֵא ּלוּ מוֹ ֲא ִסים ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ַעל ֵּכן ֵאין
יחםַ .עד ָּכאןְ .ו ַה ְינוּ ׁ ֶש ְּמ ֻפ ְר ָס ִמים וּ ֻמ ְח ָז ִקים ָ ּב ֶזהְ .ויוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה ְמפ ָֹר ׁש
ִח ּיוּ ב ְלהוֹ ִכ ָ
יח ׁ ֶש ֶ ּזה
יח ְל ָר ׁ ָשע מוּ מוֹ "  -מוּ ם הוּ א ַל ּמוֹ ִכ ַ
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ׁ ִש"י ׁ ָשם ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ " ,וּ מוֹ ִכ ַ
(בראשית פרק יב פסוק ב)

יצד ְמ ַפ ְע ַּפ ַעת ָּב ֶהם ִׂשנְ ָאה ַעּזָ ה ּכְ נֶ גֶ ד
ּכֹופ ִרים ְּב ִד ְב ֵרי ֲחזַ "לּ ,כֵ ַ
ְ .5ו ֵעינַ י ָראּו ְוֹלא זָ ר ּכַ ָּמה ְוכַ ָּמה ֵמ ַה ְ
ּתֹורה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ְו ַה ֲחכָ ִמיםּ ,וכְ ָבר ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ִּב ְפ ָס ִחים (דף מט ע"ב) ּגְ דֹולָ ה ִׂשנְ ָאה ֶׁשּׂשֹונְ ִאין
ׁשֹומ ֵרי ַה ָ
ִצּבּור ְ
יֹותר ִמ ִּׂשנְ ָאה ֶׁשּׂשֹונְ ִאין ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלְ .וכָ ל ֶׁשּכֵ ן ָהנֵ י ַעכְ ְּב ֵרי
ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ לְ ַתלְ ִמיד ָחכָ םֵ ,
לֹועגִ ים לְ ִד ְב ֵרי ֲחזַ "לֶׁ ,שּכֻ ּלָ ם ֻמ ְחזָ ִקים ְּב ִׂשנְ ָאה
יחיםְ ,ו ֲ
ּומ ִּד ִ
יתים ַ
יעי ֶׁש ְּמזַ ּנְ ִבים ֶאת ּכָ ל ַהּנֶ ֱח ָׁשלִ יםְ ,מ ִס ִ
ַר ִּׁש ֵ
ּתֹורה ְוכָ ָאמּור.
ׁשֹומ ֵרי ַה ָ
ּגְ דֹולָ ה לְ ְ
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קונטרס הוכח תוכיח
יתים ִמדֶּ ֶר ְך
ְמ ָח ְרפוֹ ְו ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵמ ַע לוֹ ְ ,וזוֹ ִהיא ַא ְז ָה ָרה ׁ ֶש ָאסוּ ר ְל ַד ֵ ּבר ִעם ַה ְמ ִס ִ
יחם וּ ְל ָק ְר ָבםַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ָ .הא ַק ָּמןְּ ,דלֹא ָּכל ָר ׁ ָשע
ַה ְי ׁ ָש ָרה ֲא ִפ ּלוּ ְלהוֹ ִכ ָ
נִ ְכ ָלל ָ ּב ֶזה ֶא ָ ּלא ַרק ָר ׁ ָשע ַה ֵּמ ִסית ִמדַּ ְר ֵכי ה'ְ .ו ַאדְּ ַר ָ ּבאְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ֻ ּי ְח ַזק ְּכ ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ָּכ ֶזה
ָצ ִר ְ
יך ְר ָא ָיה ,וּ ְס ָת ָמא דְּ ִאינְ ׁ ֵשי ֵאינָ ם ָּכ ֵא ֶ ּלהֵ .צא וּ ְל ַמד ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ְ ּג ָר"א ּ ַפ ּ
אפוּ
יח ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ַ ּב ּדוֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי
ַז ַ ּצ"ל ַ ּב ּ ֶפ ֶלא יוֹ ֵעץ (ערך תוכחה) ,דְּ ֵי ׁש ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִכ ַ
יש ְלהוֹ ִכ ַ
ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ׁ ,ש ִאם ִי ְר ֶצה ֵא ֶיזה ִא ׁ
יח ַל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּכמוֹ תוֹ ִ ,י ְתלוֹ ְצצוּ
יש שַׂ ר ְו ׁשוֹ ֵפט וּ מוֹ ִכ ַ
ֹאמרוּ ִ ,מי שָׂ ְמ ָך ְל ִא ׁ
יצנִ ים ְוי ְ
ָע ָליו ַה ֵ ּל ָ
יח ,וּ ְמ ָח ְר ִפים אוֹ תוֹ
יו ַכל ָא ָדם
וּ ְמ ַב ִ ּזים אוֹ תוֹ ְ ,ו ַל ֲאנָ ׁ ִשים ָּכ ֵא ֶ ּלה ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ָ
יחם ְוכוּ 'ֲ ,א ָבל לֹא ּ
יצנִ יםִּ ,כי ה' ִי ְר ֶאה ַל ֵ ּל ָבבְ ,ו ִאם
הו ׁ ֶש ֵאינָ ם ׁשוֹ ְמ ִעים אוֹ ׁ ֶש ֵהם ֵל ָ
לוֹ ַמרִ ,קים ִלי ְּב ַג ַ ּויְ ּ
רור ַּכ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶש ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ַעל ָה ִא ּסוּ ִרים,
ְל ָפנָ יו ָ ּגלוּ יְ ,ל ָפנֵ ינוּ ִמי ָ ּגלוּ יִ ,אם לֹא ׁ ֶש ָּב ּ
שיםַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוּ ַ .גם ְ ּב ׁשוּ "ת ַא ְבנֵ י נֵ ֶזר (חיו"ד סימן
ְולֹא ִי ׁ ְש ַמע ְלקוֹ ל ְמ ַל ֲח ׁ ִ
תסא) ,נִ ׁ ְש ַאל אוֹ דוֹ ת ָר ׁ ָשע ֻמ ְפ ָלג ׁ ֶשחוֹ ֵטא וּ ַמ ֲח ִטיא ֶאת ָה ַר ִ ּבים וּ ַמ ִּסיקְּ ,ד ֵי ׁש
חוֹ ָבה ְלהוֹ ִכיחוֹ ְ ּב ָכל דֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ִהיאַ ,ל ְמרוֹ ת ִר ׁ ְשעוּ תוֹ ָה ַר ָ ּבהִּ ,ד ְמנָ א ָלן ׁ ֶש ּלֹא ִי ׁ ְש ַמע
ְלתוֹ ַכ ְח ֵּתנוּ ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם.
יט) וּ ִב ְהיוֹ ִתי ָ ּב ֶזה ָר ִא ִ
יתי ְל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַ ּב ִּס ְפ ִרי (פרשת דברים פיסקא ב) ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ,
ְ
יתהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְי ֵהא
יחים ֶאת ָה ָא ָדם ֶא ָ ּלא ָסמוּ ך ַל ִּמ ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ ָב ִרים ֵאין מוֹ ִכ ִ
מוֹ ִכיחוֹ ְוחוֹ ֵזר וּ מוֹ ִכיחוֹ ְ ,ו ׁ ֶש ּלֹא ְי ֵהא ֲח ֵברוֹ רוֹ ֵאהוּ וּ ִמ ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ִמ ֶּמנּ וּ ְ ,ו ׁ ֶש ּלֹא ְי ֵהא
יאה ִל ֵידי ׁ ָשלוֹ םַ .עד
ְ ּב ִל ּבוֹ ָע ָליו ,וּ ְכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְפ ְר ׁשוּ ִמ ֶּמנּ וּ ְ ּב ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְמ ִב ָ
ָּכאןְ .ו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ַּת ָ ּנ ִאים (דברים פרק א פסוק ג) ,וּ ַב ּ ְפ ִס ְ
יק ָּתא זוּ ַט ְר ָּתא (דף א
ע"ב) ,וּ ַב ַ ּי ְלקוּ ט ׁ ִש ְמעוֹ נִ י (פרשת דברים רמז תת).
וּ ְכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִי ְתלוּ ּבוּ ֵקי ְס ִר ֵ
יח ְל ׁשוּ ם
ֹאמרוּ ׁ ֶש ֵאין ְלהוֹ ִכ ַ
יקי ְ ּב ִד ְב ֵרי ֲח ַז"ל ַה ָ ּללוּ ְוי ְ
יתתוֹ ְ ,ונִ ְמ ֵצאת ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט וּ ָב ְט ָלה ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחה ִמן ָהעוֹ ָלם,
חוֹ ֵטא ֶא ָ ּלא ִל ְפנֵ י ִמ ָ
ָא ַמ ְר ִּתי ֲא ָב ֵאר דִּ ְב ֵרי ֲח ַז"ל ָ ּב ֶזהֶ ׁ ,ש ָּכל ּתוֹ ֵכ ָחה זוֹ ַעל ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ְּכ ָבר ָח ָטא ֶ ּב ָע ָבר,
ַא ְך לֹא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַל ֲחטֹא ְ ּב ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ׁ ָש ָעהֵּ ,ת ַדע ,דְּ ָהא ְל ֵעיל ִמ ֵ ּנ ּה ָא ְמרוּ ַ ּב ִּס ְפ ִרי
(שם) ַ
מ ֶשׁה ֶא ָ ּלא ָסמוּ ְך
"ו ְי ִהי ְ ּב ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה" (דברים א ,ג) ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ּלֹא הוֹ ִכ ָ
יחם ֹ
ְ
ּ
ּ
ּ
יתהַ .עד ָּכאן.
יח ֶאת ָ ּבנָ יו ֶא ָלא ָסמוּ ך ַל ִּמ ָ
יתה ,וּ ִמ ִּמי ָל ַמד? ִמ ַי ֲעקֹבֶ ׁ ,שלֹא הוֹ ִכ ַ
ַל ִּמ ָ
ַא ָּתה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ,דְּ ַא ְי ִרינַ ן ַ ּב ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ְּכ ָבר נַ ֲעשׂ וּ  ,דּ וּ ְמ ָיא ַמה ּ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ֵא ֶצל
ַי ֲעקֹב ָא ִבינוּ ְו ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים ְּכ ֻד ְג ַמת ֵח ְטא ְראוּ ֵבן ׁ ֶש ִ ּב ְל ֵ ּבל ְיצוּ ֵעי ָא ִביו (בראשית מט ,ד),
ְודוּ ְמ ָיא ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ּסוּ ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֶאת ַה ּ ׁ ֵשם (במדבר יד ,כב)ֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶהם ֵי ׁש ָלחוּ ׁש
יח ֶא ָ ּלא ָסמוּ ְך ַל ִּמ ָ
ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
יתהַ ,א ְך ַ ּב ֲע ֵב ָרה ׁ ֶשחוֹ ֵטא ָה ָא ָדם ְו ׁשוֹ נֶ ה ְ ּב ֶח ְטאוֹ
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חובת ההוכחה בזמן הזה
ְ ּב ָכל ׁ ָש ָעהּ ְ ,ב ַודַּ אי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְלהוֹ ִכיחוֹ וּ ְל ַה ְפ ִר ׁ
ישוֹ ֵמ ֲע ֵב ָרהׁ .שוּ ר וּ ְר ֵאה ְּד ֵכן ָּכ ְתבוּ
ְל ָב ֵאר ְ ּבמוֹ ׁ ַשב ְז ֵקנִ ים ְל ַר ּבוֹ ֵתינוּ ַ ּב ֲע ֵלי ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ַעל ַה ּתוֹ ָרה (דברים א ,ג) ,וּ ַב ּ ִׂש ְפ ֵתי
ֲח ָכ ִמים (שם אות נ) ,וּ ְב ֵס ֶפר ִּד ְב ֵרי דָּ ִוד ְל ַה ַּט"ז ַעל ַה ּתוֹ ָרה (דברים שם)ְ ,ו ֵכן ָּכ ַתב
ְ ּב ֵס ֶפר ּ ְפנֵ י דָּ ִוד ְל ָה ַרב ִח ָיד"א (פרשת דברים סוף אות ה)ְ ,ו ֵכן ָּכ ַתב ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים
ָפ ָל ִ ּ
אג'י ַז ַ ּצ"ל ְ ּב ִס ְפרוֹ וּ ָב ַח ְר ָּת ַ ּב ַח ִ ּיים ַעל ּ ֵפרוּ ׁש ַר ׁ ִש"י (דברים דף כג סע"ג) הוּ ְבאוּ
דְּ ָב ָריו ְ ּב ֵס ֶפר ַטל ַח ִ ּיים ְל ַהגרי"ח סוֹ ֵפר נר"ו (סימן לב עמוד נז)ְּ ,ד ַד ְו ָקא ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא
יח"ֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ָע ַבר ְּכ ָבר ַעל ָה ִא ּסוּ ר
ַל ֲעבֹר ַעל ִא ּסוּ ר נוֹ ֵהג ּבוֹ ִמ ְצ ַות "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
יתהְ ,ו ָה ִכי ָא ְמרוּ ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ַר ָ ּבה (דברים כאן פרשה א אות
יחנּ וּ ֶא ָ ּלא ָסמוּ ְך ַל ִּמ ָ
לֹא יוֹ ִכ ֶ
יחן ֶא ָ ּלא ְל ׁ ֶש ָע ַברַ .עד ָּכאן.
ג) ,דְּ לֹא הוֹ ִכ ָ
ְו ִה ְק ׁ ָשה ַהגרי"ח סוֹ ֵפר שליט"א ְ ּב ֵס ֶפר ַטל ַח ִ ּיים (שם) ,דְּ ִמדִּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָ ּב"ם מוּ ָכח
יח ֶאת ֲח ֵברוֹ ְּ ,ד ֶזה ְל ׁשוֹ ן ָה ַר ְמ ָ ּב"ם (הלכות
ׁ ֶש ַ ּגם ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ָח ָטא ֶ ּב ָע ָבר ֵי ׁש ְלהוֹ ִכ ַ
יש לֹא ִישְׂ ְט ֶמנּ וּ ְו ִי ׁ ְש ּתֹק ֶא ָ ּלא ִמ ְצ ָוה ָע ָליו
יש ְל ִא ׁ
דעות פרק ו הלכה ו)ְּ ,כ ׁ ֶש ֶ ּי ֱח ָטא ִא ׁ
ְ
ְ
את ִלי ְ ּב ָד ָבר ּ ְפלוֹ נִ יֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר
ית ִלי ָּכך ְו ָכך ְו ָל ָּמה ָח ָט ָ
ְלהוֹ ִדיעוֹ ְולוֹ ַמר לוֹ ָל ָמה ָעשִׂ ָ
ית ָך"ַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ְ ׁ .ש ַמע ִמ ֵ ּנ ּה דְּ ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחה ַ ּגם
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
"הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ְ
ְל ׁ ֶש ָע ָבר נוֹ ֶה ֶגת ְו ָצ ִריך ִע ּיוּ ןַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריו.
יכא
ְו ַל ֲענִ ּיוּ ת ַּד ְע ִּתי נִ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ָ ּב ֶזה ְ ּב ִס ַ ּי ְע ָּתא דִּ ׁ ְש ַמ ָ ּיא דְּ ָלא ַק ׁ ְש ָיא ִמ ִידיְּ ,ד ַד ְו ָקא ֵה ָ
ׁ ֶש ָע ַבר ַעל ִא ּסוּ ר ְו ׁשוּ ב לֹא עוֹ ֵבר ַעל ִא ּסוּ ר ֶזהּ ִ ,ב ְכ ַהאי ַ ּג ְונָ א ָא ְמ ִרינַ ן ְּד ֵאין ַמה
יתה ,לֹא ֵכן ְּכ ׁ ֶש ָח ָטא ַל ֲח ֵברוֹ ַ ,ו ֲח ֵברוֹ שׂ וֹ נְ אוֹ ִ ּב ְג ַלל
ְ ּלהוֹ ִכיחוֹ ַע ָּתהֶ ,א ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש ַעת ִמ ָ
יח
ַמ ֲעשֶׂ ה ֶזה וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּ ב ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ָה ַר ְמ ָ ּב"ם 'לֹא יִ ְׂש ְט ֶמנּ ּו ְו ִי ׁ ְש ּתֹק''ְּ ,ד ַח ָ ּיב ְלהוֹ ִכ ַ
ֶאת ֲח ֵברוֹ ֵּכ ָיון ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵעת ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַּכ ַעס וּ ְק ֵפ ָידא ְושִׂ נְ ָאה ַעל ֲח ֵברוֹ  ,נִ ְכ ׁ ָשל ְ ּב ָעוֹן
דְּ "לֹא ִתשְׂ נָ א ֶאת ָא ִח ָ
יך" (ויקרא יט ,יז)ַ ,ו ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ָח ָטא ְּכנֶ ְגדּ וֹ הוּ א ַהגּ וֹ ֵרם לוֹ ֵח ְטא
ֶזהְ ,ונִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִ ּב ְג ַלל ַמה ּ ׁ ֶש ָח ָטא ְּכנֶ ֶגד ֲח ֵברוֹ  ,גּ וֹ ֵרם לוֹ ׁ ֶש ִ ּישְׂ נָ א אוֹ תוֹ  ,וּ ַמ ְכ ׁ ִשיל
ֶאת ֲח ֵברוֹ ְ ּב ָלאו דְּ אוֹ ַר ְי ָתאְ ,ו ָל ֵכן ַו ַּדאי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְלהוֹ ִכיחוֹ ַ ּגם ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ָעשָׂ ה ֶ ּב ָע ָבר,
ׁ ֶש ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ָח ָטא ְּכנֶ ְגדּ וֹ ֵאינוֹ נַ ֲח ַלת ֶה ָע ָבר ֶא ָ ּלא ה ֶֹוה ְו ִי ְה ֶיה ְ ּב ָכל ֶר ַגע ָו ֶר ַגעֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש
אשוֹ נִ י.
ַה ׁ ְש ָלכוֹ ת ְל ַמ ֲעשֵׂ הוּ ָה ִר ׁ
כ) ְו ַה ִּמ ְת ַע ֵ ּק ׁש יוּ ַכל ְל ַג ְמ ֵ ּגם ָ ּב ֶזה ,דְּ ִאי ַא ְי ֵרי ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ָעשָׂ ה ְּכ ָבר ְולֹא חוֹ ֵטא
ְ ּב ָכל ֵעתַ ,מהוּ ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְי ֵהא מוֹ ִכיחוֹ ְוחוֹ ֵזר וּ מוֹ ִכיחוֹ  ,וּ ִמ ָ ּל ׁשוֹ ן ֶזה
ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּ א ַמ ֲח ִזיק ֲע ַד ִין ְ ּב ֶח ְטאוֹ ְ .ועוֹ ד ,דְּ ָכל ׁ ְש ָאר ַה ְּט ָע ִמים ׁ ֶש ֻה ְז ְּכרוּ ׁ ַש ָ ּי ִכים
ַ ּגם ְ ּבחוֹ ֵטא ׁשוּ ב ָו ׁשוּ ב?
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ְו ַעל ַה ִּמ ְת ַע ֵ ּק ׁש ֶא ׁ ְש ַאל ,דְּ ִאם דִּ ְב ֵרי ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַה ִ ּנ ְז ָּכר ֵהם ִּכ ְפ ׁשוּ ָטןִ ,אם ֵּכן ָ ּב ְט ָלה
ִּכ ְמ ַעט ְל ַג ְמ ֵרי ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחהְ .ועוֹ דַ ,מהוּ ֶזה ׁ ֶשדָּ ְר ׁשוּ ֲח ַז"ל ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ָב ָבא
ְמ ִצ ָ
יח" ֲ -א ִפ ּלוּ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים? וּ ְכ ָבר ֵה ִעיר ֵּכן ְ ּב ֵס ֶפר
יעא (דף לא ע"א) "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה (פרק א עמוד ג) ׁ ֶש ָע ְמדוּ ַעל ֶזה ְמ ָפ ְר ׁ ֵשי ַה ִּס ְפ ִרי ,וּ ֵמ ֶהם ְ ּב ֵס ֶפר ֵמ ִאיר
יהםְ .ו ׁ ָשם,
ַע ִין (שם)ִ ,מ ּ ׁ ֵשם ַר ֵ ּבנוּ ִה ֵ ּלל ,וּ ְב ֵס ֶפר ֶז ַרע ַא ְב ָר ָהם (שם) ַע ֵ ּין ׁ ָשם ִּד ְב ֵר ֶ
ַצדִּ יק ָע ָתק ְל ִס ְפ ִרי דְּ ֵבי ַרב (שם) ׁ ֶש ֵ ּב ֵאר ָ ּב ֶזה ,דְּ ַב ִּס ְפ ִרי ַא ְי ֵרי ְ ּב ִמי ׁ ֶש ְּכ ָבר ָעשָׂ ה
ְּת ׁשוּ ָבה ּדוּ ְמ ָיא דְּ ִישְׂ ָר ֵאל ְו ֵאין ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ֶא ָ ּלא ְל ַה ְז ִהירוֹ ׁ ֶש ּלֹא ַי ְחזֹר ְלסוּ רוֹ ֲ ,א ָבל
יח"
יטא דִּ ְב ָהא ְּכ ִתיב "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ִמי ׁ ֶש ָאנוּ רוֹ ִאים ׁ ֶשעוֹ ֶדנּ וּ ַמ ֲח ִזיק ְ ּב ֻט ְמ ָאתוֹ ּ ְפ ׁ ִש ָ
יל ּה ַהגרי"ח זוֹ נֶ נְ ֶפ ְלד ַז ַ ּצ"ל
ֲא ִפ ּלוּ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמיםַ .עד ָּכאן ְּד ָב ָריוְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ִמ ִּד ֵ
ְ
ְ ּב ׁשוּ "ת שַׂ ְל ַמת ַח ִ ּיים (בביאורי המקראות סימן תתקסא)ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם .וּ ְל ִפי ֶזה ָצ ִריך לוֹ ַמר
יחנּ וּ ׁשוּ ב ָו ׁשוּ בַ ,ה ְינוּ ׁ ֶש ֵּכ ָיון ׁ ֶש ָעשָׂ ה ְּכ ָבר ְּת ׁשוּ ָבה
ְּד ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ׁ ֶש ּלֹא ַי ְחזֹר ְויוֹ ִכ ֶ
ַעל ֶח ְטאוֹ ּ ַ ,גם ִאם ֶי ֱח ָטא ׁשוּ בֲ ,הלֹא ׁשוּ ב ַי ֲעשֶׂ ה ְּת ׁשוּ ָבה וּ ַמה ּתוֹ ִעיל וּ ַמה ּתוֹ ִסיף
לוֹ ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ,וּ ְב ִיחוּ ד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלחוּ ׁש ׁ ֶש ְ ּי ַצ ֲערוֹ ְל ִח ָ ּנם ְו ַאף ִי ְה ֶיה ָ ּב ֶזה נֶ ֶזק ,וּ ְכמוֹ
יח ִל ְראוּ ֵבן ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ִ ּב ְל ָההֵ ,י ֵל ְך ְו ִי ְד ַ ּבק ְ ּב ֵעשָׂ ו
ׁ ֶש ָח ׁ ַש ׁש ַי ֲעקֹב ָא ִבינוּ ׁ ֶש ִאם יוֹ ִכ ַ
יתהֶ ׁ ,ש ְ ּב ַודַּ אי ִי ְת ַק ְ ּבלוּ ַהדְּ ָב ִרים ַעל
ָא ִחיוַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ִּס ְפ ִרי ַה ַ ּנ"ל ,לֹא ֵכן ק ֶֹדם ִמ ָ
יב"א ַעל ַה ּתוֹ ָרה (דברים
יהםׁ .שוּ ר וּ ְר ֵאה ׁ ֶש ָע ַמד ַעל ֶזה ְ ּב ֵפרוּ ׁש ָה ִר ָ
ֵלב ׁשוֹ ְמ ֵע ֶ
פרק א פסוק ג) ,וּ ְל ַא ַחר ׁ ֶש ֵה ִביא דִּ ְב ֵרי ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַה ִ ּנ ְז ָּכר ָּכ ַתב ְו ֶזה ּת ֶֹרף דְּ ָב ָריו ,וּ ַמה
ּ ׁ ֶש ּלֹא ְי ֵהא מוֹ ִכיחוֹ ְוחוֹ ֵזר וּ מוֹ ִכיחוֹ ָה ִכי ָק ָא ַמרִ ,אם יוֹ ִכ ַ
יח ָא ָדם ֶאת ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ
יחנּ וּ ּ ַפ ַעם ׁ ְשנִ ָ ּיהְ ,ונִ ְמ ָצא
יתה ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה ְו ִי ׁ ְשנֶ ה ְ ּב ִאוַּ ְל ּתוֹ הוּ א ַי ְחזֹר ְויוֹ ִכ ֶ
ָסמוּ ְך ַל ִּמ ָ
יח
ׁ ֶשהוּ א ְמ ַב ְ ּי ׁשוֹ ַעל ִח ָ ּנם ׁ ֶש ּלֹא ִל ְד ַבר ִמ ְצ ָוהִּ ,כי ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ֲח ַז"ל "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ֶאת ֲע ִמ ֶ
ית ָך" ֲא ִפ ּלוּ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים ֶזהוּ ְלהוֹ ִכיחוֹ ַעל דְּ ַבר ֲע ֵב ָרה ַה ָ ּב ָאה ַעל ָידוֹ
ׁ ֶש ּלֹא ַי ֲעשֶׂ ָ ּנהֲ ,א ָבל ְלהוֹ ִכיחוֹ ַעל ָה ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ְּכ ָבר ָעשָׂ ה ֵאין ְלהוֹ ִכיחוֹ ֶא ָ ּלא ָסמוּ ךְ
ַל ִּמ ָ
יתהַ .עד ָּכאןְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ֵס ֶפר ַה ְּכ ָתב ְו ַה ַ ּק ָ ּב ָלה ַעל ַה ּתוֹ ָרה (שם).
יל ּהְּ ,ד ַב ִּס ְפ ִרי ַא ְי ֵרי
ַ ּגם ְ ּב ֵס ֶפר ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ַה ַ ּנ"ל (פרק א עמוד ג) ֵ ּב ֵאר ִמ ִּד ֵ
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ׁ ַשל ָ ּב ֶהם ְו ַגם ִה ְפ ִסיד ַה ְר ֵ ּבה
ְ ּבתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶשל ַא ְז ָּכ ַרת ַמ ֲעשָׂ יו ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ְו ָל ֵכן ַה ַ ּצ ַער ָ ּגדוֹ ל ְל ֵאין ָערוֹ ךְ
ְּד ָב ִרים טוֹ ִבים ַעל ְי ֵדי ִּכ ׁ ְשלוֹ נוֹ ָתיו ָה ִר ׁ
יעא (דף נח
ְ ּב ַה ְז ָּכ ַרת ַה ַּמ ֲעשִׂ ים ָה ֵהםְ .ו ֵי ׁש ַ ּגם ִא ּסוּ ר ַעל ֶזה ַּכ ּמוּ ָבא ְ ּב ָב ָבא ְמ ִצ ָ
ֹאמר ְל ַב ַעל ְּת ׁשוּ ָבה ְזכֹר ַמ ֲעשֶׂ ָ
יח ַעל ִענְ ָין
אשוֹ נִ יםְ ,ו ָל ֵכן לֹא יוֹ ִכ ַ
יך ָה ִר ׁ
ע"ב) לֹא י ַ
יאם ִל ֵידי ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ְו ִח ּזוּ קַ .עד
יתהֶ ׁ ,ש ָאז ַה ַה ְז ָּכ ָרה ְּת ִב ֵ
ֶזה ַרק ִ ּב ׁ ְש ַעת ִמ ָ
ָּכאן דְּ ָב ָריו.

24

חובת ההוכחה בזמן הזה
יחיםְ ,ועוֹ נִ ים
יהם ְט ָענָ ה אוֹ דוֹ ת ַה ּמוֹ ִכ ִ
כא) ְו ַע ָּתה ָאבֹא ְ ּבסוֹ ד ְמ ַל ֲח ׁ ִשים ,וּ ְב ִפ ֶ
ְואוֹ ְמ ִרים ֲהלֹא ָק ְי ָמא ָלן דְּ מוּ ָטב ִי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְו ַאל ִי ְהיוּ ְמ ִז ִידים .וּ ְכ ָלל ֶזה דָּ ׁשוּ
ּבוֹ ַר ִ ּבים ,וּ ַמ ְר ְ ּג ָלא ְ ּבפוּ ֵמ ּה ַעל ָּכל ָּד ָברְ ,ולוּ ָח ְכמוּ ַישְׂ ִּכילוּ ַ ּב ֲה ָבנַ ת ְּכ ָלל ֶזה ׁ ֶש ַר ּבוּ
ַה ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ְל ָב ֲארוֹ ַעל ַמה ְּמ ַד ֵ ּבר וּ ַב ָּמה עוֹ ֵסקְ ,ולֹא אוֹ ְמ ִרים ֵּכן ַעל ָּכל ֵח ְטא ְו ָעוֹן.
אתם ,נִ ׁ ְש ָענִ ים ֵהם ַעל ִמ ׁ ְש ֶענֶ ת
יח ֲאנָ ׁ ִשים ֵמ ַח ָּט ָ
ְו ַה ִ ּנ ׁ ְש ָענִ ים ַעל ְּכ ָלל ֶזה ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
ָקנֶ ה ָה ָרצוּ ץ וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ְ ּיב ַֹאר ְל ַק ָּמן.
ֹאש צוּ ִרים ֶא ְר ֶאנּ וּ ִל ְכ ָלל ֶזהְ ,והוּ א ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
וּ ֵמר ׁ
וּ ְב ֵב ָ
יצה (דף ל עמוד א)ָ ,הנֵ י נָ ׁ ֵשי דְּ ׁ ָש ְק ָלן ֶח ְצ ַ ּב ְיהוּ ְו ָא ְז ָלן ְו ָי ְת ָבן ַא ּפוּ ָמא ִּד ְמבוֹ ָאה,
ְו ָלא ָא ְמ ִרינַ ן ְלהוּ ְו ָלא ִמ ִידיָ ,הנַ ח ָל ֶהם ְל ִישְׂ ָר ֵאל ,מוּ ָטב ׁ ֶש ִ ּי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְו ַאל
ִי ְהיוּ ְמ ִז ִידיןְ .ו ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ּ ִ -ב ְד ַר ָ ּבנָ ןֲ ,א ָבל ִ ּב ְדאוֹ ַר ְי ָתא ָ -לאְ .ולֹא ִהיאָ ,לא ׁ ְשנָ א
ִ ּב ְדאוֹ ַר ְי ָתא ְו ָלא ׁ ְשנָ א ִ ּב ְד ַר ָ ּבנָ ן ָלא ָא ְמ ִרינַ ן ְלהוּ ְו ָלא ִמ ִידי ,דְּ ָהא ּתוֹ ֶס ֶפת יוֹ ם
ַה ִּכ ּפוּ ִרים דְּ אוֹ ַר ְי ָתא הוּ אְ ,ו ָא ְכ ֵלי ְו ׁ ָשתוּ ַעד ׁ ֶש ָח ׁ ְש ָכה ְו ָלא ָא ְמ ִרינַ ן ְלהוּ ְו ָלא ִמ ִידי.
ַעד ָּכאןְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ָב ָבא ָ ּב ְת ָרא (דף ס ע"ב)ְ .ו ֵכן ּ ָפ ַסק ָה ַר ְמ ָ ּב"ם (הלכות שביתת
עשור פ"א ה"ז) ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ  ,נָ ׁ ִשים ׁ ֶשאוֹ ְכלוֹ ת ְו ׁשוֹ תוֹ ת ַעד ֲח ׁ ֵש ָכהְ ,ו ֵהן ֵאינָ ן יוֹ ְדעוֹ ת
ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה ְלהוֹ ִסיף ֵמחֹל ַעל ַה ּק ֶֹד ׁשֵ ,אין ְמ ַמ ִחין ְ ּב ָי ָדןֶ ׁ ,ש ּלֹא ָיבֹאוּ ַל ֲעשׂ וֹ ת ְ ּב ָזדוֹ ן,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ׁשוֹ ֵטר ְ ּב ֵבית ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְל ַה ְז ִהיר נָ ׁ ָשיוְ ,ו ָהנַ ח ָל ֶהן
ׁ ֶש ִ ּי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְו ַאל ִי ְהיוּ ְמ ִז ִידיןְ .ו ֵכן ָּכל ַהדּ וֹ ֶמה ָל ֶזהַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ו ֵכן ּ ָפ ַסק
ַ ּב ּ ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּ ְך (או"ח סימן תרח סעיף ב)ְ .ו ִל ְכאוֹ ָרה ַמ ׁ ְש ַמע דַּ ֲא ִפ ּלוּ ְ ּב ִמ ִידי ְּדאוֹ ַר ְי ָתא,
ָא ְמ ִרינַ ן ְ ּבהוּ מוּ ָטב ִי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְו ַאל ִי ְהיוּ ְמ ִז ִידים.
6

(דף קמח ע"ב)

יחים,
ְו ֵי ׁש ְל ַע ֵ ּין ָ ּב ֶזה ,דְּ ִאי ַא ְי ֵרי ְ ּבאוֹ ָתם ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּב ַודַּ אי לֹא ִי ׁ ְש ְמעוּ ְלקוֹ ל מוֹ ִכ ִ
ִוידוּ ִעים וּ ֻמ ְח ָז ִקים ַּכ ֲאנָ ׁ ִשים ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ָּכ ֵא ֶ ּלהָ ,הא ְּכ ָבר ֵה ֵבאנוּ ְל ֵעיל ַה ֵ ּבט
ית ָך" .וּ ִמ ּ ַפ ׁ ְשטוּ ת
"ע ִמ ֶ
ָי ִמין וּ ְר ֵאהֶ ׁ ,ש ֵאינָ ם ִ ּב ְכ ַלל חוֹ ַבת ּתוֹ ֵכ ָחה דְּ ֵאינָ ם ְ ּב ֶג ֶדר ֲ
דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ָלא ַא ְי ֵרי ַ ּב ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּכ ֵא ֶ ּלהֶ ,א ָ ּלא ַ ּב ֲאנָ ׁ ִשים ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִרים
ּתוֹ ָרה וּ ִמ ְצוֹת ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ּלֹא ַמ ְק ּ ִפ ִידים ַעל ִא ּסוּ ִרים ְמ ֻס ָ ּי ִמים ,דִּ ְל ִד ְידהוּ ָלא ַמ ׁ ְש ַמע
ּסּורי ְּד ַר ָּבנָ ן
ְ .6ו ִהּנֵ ה ַּב ֻּסגְ יָ א ְּב ַׁש ָּבת (שם)ּ ,כַ ָּמה ֵמ ָה ִראׁשֹונִ ים ּכָ ְתבּו ֶׁש ַּמ ְס ָקנַ ת ַה ֻּסגְ יָ א ָׁשם ְּד ַרק ְּב ִא ֵ
אֹוריְ ָתא.
יצה ְּד ַמ ְּס ִקינַ ן ְּדגַ ם ִּב ְד ַ
מּוטב יִ ְהיּו ׁשֹוגְ גִ ין ְו ַאל יִ ְהיּו ְמזִ ִידין ְו ִחּלּוף לָ זֶ ה ִּד ְב ֵרי ַהּגְ ָמ ָרא ְּב ֵב ָ
ָא ְמ ִרינַ ן ָ
ּוב ִּׁש ָּטה ְמ ֻק ֶּב ֶצת
יצה (דף טז ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה והך)ְ ,וכֵ ן ּכָ ַתב ַה ַּת ְׁש ֵּב"ץ (ח"ב סימן מז)ַ ,
ְוכֵ ן ּכָ ַתב ָה ַר"ן ְּב ֵב ָ
יצה (דף ל ע"א)ְ ,וכֵ ן ּכָ ַתב ְּבׁשּו"ת ַמ ֲה ַר"ם ֶאלְ ַׁש ַּקר (סימן לה)ְּ ,ד ָהכִ י ִהיא ַהּנֻ ְס ָחה ַה ְמ ֻדּיֶ ֶקתַ .עּיֵ ן ָׁשם.
ְּב ֵב ָ
רּוׁשלַ יִ ם ְּבׁשּו"ת ַה ַּת ְׁש ֵּב"ץ
הֹוצ ַאת ְמכֹון יְ ָ
ּמֹוציא לָ אֹור ָ
ּולְ ָפנֵ ינּו ַה ֻּסגְ יֹות ָׁשוֹותּ .וכְ ָבר ָע ַמד ַעל זֶ ה ָה ַרב ַה ִ
(שם הערה ַ .)4עּיֵ ן ָׁשם.
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קונטרס הוכח תוכיח
ְלהוּ ִא ּסוּ ָרא.
וּ ְל ִפי ֶזה ֻי ְק ׁ ֶשהֲ ,הלֹא ִאם הוּ א ִא ּסוּ ר ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרהַ ,מה ּ ׁ ַש ָ ּי ְך לוֹ ַמר ְּד ָלא ַמ ׁ ְש ַמע
ְלהוּ ִא ּסוּ ָרא? ְו ַעל ָּכ ְר ָח ְך לוֹ ַמר ְּד ָלא ַא ְי ֵרי ְ ּב ִא ּסוּ ִרים ַה ְמפ ָֹר ׁ ִשים ַ ּב ּתוֹ ָרהְ .ו ֵכן
ְמפ ָֹר ׁש ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ׁ ִש"י ְ ּב ֵב ָ
יצה (שם ד"ה ואכלי) ְו ָא ְכ ֵלי ְו ׁ ָש ֵתי ַעד ׁ ֶש ֲח ׁ ֵש ָכה ְו ָלא ָ ּג ְר ִסינַ ן
ֹא"ש ְ ּב ֵב ָ
ִמ ּ ׁ ֶש ֲח ׁ ֵש ָכה .וּ ַב ָ ּק ְר ַ ּבן נְ ַתנְ ֵאל ַעל ָהר ׁ
יצה (פרק ד סימן ב אות ב) ָּכ ַתב ,דְּ ֵב ֵאר
ילה ִמ ּ ׁ ֶש ֲח ׁ ֵש ָכה ְּכ ִתיב ְ ּבאוֹ ַר ְי ָתא ְ ּב ֶה ְד ָיאַ .עד ָּכאן.
ַה ַּמ ַה ְר ׁ ַש"ל ,דְּ ַה ְינוּ ַט ְע ָמא ,דַּ ֲא ִכ ָ
ְו ֵכן ָּכ ַתב ָה ַר ׁ ְש ָ ּב"א ׁ ָשם (ד"ה וקא אכלי) ְו ָקא ָא ְכ ֵלי ְו ׁ ָשתוּ ַעד ׁ ֶש ָח ׁ ְש ָכה ָ ּג ְר ִסינַ ןְ ,ו ָלא
ָ ּג ְר ִסינַ ן ִמ ּ ׁ ֶש ָח ׁ ְש ָכה ֶא ָ ּלא ַעד ׁ ֶש ָח ׁ ְש ָכה ָ ּג ְר ִסינַ ן ,דְּ ִמ ְּס ָת ָמא ֵאין ְל ָך ֶא ָחד ׁ ֶש ּטוֹ ֶעה
ֶל ֱאכֹל ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָח ׁ ְש ָכהְ .ועוֹ ד דִּ ְב ִכי ַהאי ַו ַּדאי ָא ְמ ִרינַ ן ְלהוּ וּ ָמ ִחינַ ן ִ ּב ַיד ְיהוּ  ,דְּ ַעד
ָּכאן לֹא ָא ְמרוּ ֶא ָ ּלא ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמב ָֹאר ִמן ַה ּתוֹ ָרה ֶא ָ ּלא ָא ֵתי ִמדְּ ָר ׁ ָשא ִּכי ָה ָכא,
יכם" (עיין ראש
"מ ֶע ֶרב ַעד ֶע ֶרב ְּת ַענּ וּ ֶאת נַ ְפ ׁש ֵֹת ֶ
ְּד ָד ְר ׁ ִשינַ ן ּתוֹ ֶס ֶפת יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ֵ
השנה דף ט ע"א)ְ ,ו ָהא ָלא ַמ ׁ ְש ַמע ְלהוּ ְל ִאינְ ׁ ֵשי ְו ִקיל ְלהוּ ְו ׁשוֹ ְג ִגין ְולֹא ְמ ִז ִידין.
ש ָכה ָא ְמ ִרינַ ן וּ ָמ ִחינַ ן וּ ָמ ְר ִטינַ ןַ .עד ָּכאןְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ָ ּב ַר"ן (שם
ֲא ָבל ִא ּלוּ ָא ְכ ָלן ִמ ּ ׁ ֶש ָח ׁ ְ
דף טז ע"ב מדפי הרי"ף)ְ ,ו ֵכן ָּכ ַתב ַה ְּמ ִא ִירי (שם ד"ה דבר)ְ ,ו ֵכן ְמב ָֹאר ְל ֶה ְד ָיא ְ ּב ִד ְב ֵרי
יצה (פ"ד ס"ב),
ֹא"ש ְ ּב ֵב ָ
ַ ּב ַעל ָה ִע ּטוּ ר (הלכות יו"ט דף קמז ע"א)ֵ ,ה ִביא דְּ ָב ָריו ָהר ׁ
דְּ ַד ְו ָקא ְ ּב ִמ ִידי דְּ ָא ֵתי ִמדְּ ָר ׁ ָשאְּ ,כגוֹ ן ּתוֹ ֶס ֶפת ִענּ וּ י ְּדיוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִריםֲ .א ָבל ְ ּב ִמ ִידי
דִּ ְכ ִת ָ
יבא ְ ּבאוֹ ַר ְי ָתא ְ ּב ֶה ְד ָיאָ ,מ ִחינַ ן ְ ּבהוּ ְו ָענְ ׁ ִשינַ ן ְלהוּ ַעד ְּד ָפ ְר ׁ ֵשיַ .עד ָּכאןְ 7.ו ֵכן
ָּכ ַתב ַ ּב ּ ׁ ִש ָּטה ְמ ֻק ֶ ּב ֶצת ְ ּב ֵב ָ
יצה (שם ד"ה ולא היא) ִמ ּ ׁ ֵשם ֵי ׁש ְמ ָפ ְר ׁ ִשיםּ ַ .גם ַ ּב ַּד ְר ֵכי
שׁה (או"ח סימן תרח אות א) ֵה ִביא דִּ ְב ֵרי ַ ּב ַעל ָה ִע ּטוּ ר וּ ָפ ַסק ְּכ ָו ֵת ּה ַ ּב ַה ָ ּג ּה (שם סעיף
מ ֶ
ֹ
ב)ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ַּמ ֲה ַר"ם ֶא ְל ׁ ַש ַ ּקר (סימן לה) ,דְּ ִב ׁ ְש ָאר ָה ִא ּסוּ ִרים
ַה ִ ּנ ָּכ ִרים ְּכגוֹ ן ֵח ֶלב ְו ָדם ְו ׁ ַש ָ ּבת ְו ָג ֵזל ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן ָלא ָא ְמ ִרינַ ן ָהנַ ח ָל ֶהם ְל ִישְׂ ָר ֵאל
מוּ ָטב ִי ְהיוּ ְוכוּ 'ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ַה ּ ׁ ְש ָל"ה ְ ּבתוֹ ְלדוֹ ת ָא ָדם (פתיחה אות ו) ,דִּ ְב ָד ָבר
ׁ ֶש ּלֹא ְמב ָֹרר ִא ּסוּ רוֹ ְ ּב ֶה ְד ָיאָ ,ח ְי ׁ ִשינַ ן ְּד ֵהן לֹא ַי ֲא ִמינוּ ְולֹא ַי ׁ ְש ִ ּגיחוּ ְ ,ו ַעל ֶזה חוֹ ָבה
יבא ֵאיגֶ ר (מהדורה קמא סימן צו) אֹודֹות ַה ְמגַ ּלְ ִחים זְ ָקנָ ם ְּב ַת ַער ֶׁש ֵאינָ ם
ׁשּובת ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יבנִ י ִמ ְּת ַ
ְ .7ו ַאל ְּת ִׁש ֵ
ּתֹורהִּ .ד ְב ֵעדּות ָה ִע ָּקר הּוא
ּסּורא ַעל ַאף ַּד ֲה ָוה ָּד ָבר ְמפ ָֹרׁש ַּב ָ
יע לֵ ּה ִא ָ
נִ ְפ ָסלִ ים לְ ֵעדּותּ ,כֵ ָיון ְּדלָ א ְׁש ִמ ַ
יֹוד ַע ֻח ְמ ַרת ַמ ֲע ָׂשיו ְו ֶׁשּנִ ְפ ָסל ִמּׁשּום ּכָ ְך לְ ֵעדּות ּכַ ְמב ָֹאר ַּב ֻּׁשלְ ָחן ָערּוְך (חו"מ סימן לד סעיף כד),
ֶׁש ָה ָא ָדם ֵ
יע לֵ ּה
חֹוטא – אֹות הּוא ֶׁשֹּלא ִמן ַהּיִ ּׁשּוב ְו ֵאינֹו ַּבר ֵעדּותְ ,וכֹל ְּדלָ א ְׁש ִמ ַ
ׁשּובה ָׁשםְ ,ו ִאם ַאף ַעל ִּפי כֵ ן ֵ
ּוב ְּת ָ
ַ
ְּדנִ ְפ ָסל ְּב ֵעדּות ֵמ ֲח ַמת זֶ הִּ ,דלְ ַד ְעּתֹו ֵאין ִאּסּור ָּבזֶ ה ֹלא נִ ְפ ָסלֹ .לא כֵ ן ְּב ִמ ְצ ַות ּתֹוכֵ ָחהֶׁ ,ש ַה ִחּיּוב לְ ַה ְפ ִריׁש
ּופׁשּוט.
עֹוׂשים ְּבׁשֹוגֵ גָ .
ּתֹועים ִּבינָ הַ ,ו ֲא ִפּלּו ְּב ִ
חֹוט ִאים ּולְ לַ ֵּמד ִ
ֶאת ַה ְ
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חובת ההוכחה בזמן הזה
ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ַמר דָּ ָבר ׁ ֶש ּלֹא נִ ׁ ְש ָמעִ ,מ ּ ׁשוּ ם מוּ ָטב ׁ ֶש ִ ּי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגיןֲ .א ָבל ָּד ָבר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ְר ֵסם
יח ֲא ִפ ּלוּ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמיםַ .עד ָּכאן ְּד ָב ָריוְ .ו ֵכן
ִא ּסוּ רוֹ ְונוֹ ַדע וּ ְמב ָֹררֲ ,א ַזי הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
ש ֵדי ֶח ֶמד (כרך ז אספ"ד
ָּכ ַתב ָה ַרב ַיד ַמ ְל ָא ִכי (כללי הדינים סימן שפט)ְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ַ ּב ּ ְׂ
שנָ ה ְ ּברוּ ָרה (סימן תרח ס"ק
מערכת ה סימן ב אות ג עמוד  023ד"ה ובמאי)ְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ַ ּב ִּמ ׁ ְ
ו)ְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ֶ ּב ָערוּ ְך ַל ֵ ּנר ְ ּב ֻס ָּכה (דף ב ע"ב ד"ה ואיהי) ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ׁשְּ ,ד ַה ָ ּג ֵדר ׁ ֶשל ִמ ְצ ַות
דְּ אוֹ ַר ְי ָתא ַה ְינוּ ְ ּב ָכל דָּ ָבר ַה ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה ְו ַגם ִ ּב ׁ ְש ָאר ּ ִפ ְר ֵטי ִּדינָ יוֲ ,ה ַגם ׁ ֶש ֵהם
נִ ְל ָמ ִדים ִמ ְּד ָר ׁ ָשה .וּ ְדלֹא ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ּ ְפנֵ י ְיהוֹ ׁ ֻש ַע (שם) ,דִּ ְב ָכל ָּד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמפ ָֹר ׁש
ַ ּב ּתוֹ ָרה ֲא ִפ ּלוּ הוּ א ִמדְּ אוֹ ַר ְי ָתא ָא ְמ ִרינַ ן ֵ ּב ּה מוּ ָטב ִי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין דְּ ֶזה ֵאינוֹ ַ .עד ָּכאן.
ְו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ְּכ ָתב סוֹ ֵפר (או"ח סימן נז) .וּ ְב ׁשוּ "ת ַהר ְצ ִבי (ט"ל הרים  -צובע סימן
יה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִ ,אם יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ּלֹא
יח ִא ּ ׁ ָשה ַה ּצוֹ ַב ַעת שְׂ ָפ ֶת ָ
א) ָּכ ַתב ,דְּ ֵי ׁש ְל ָה ֵקל ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
ִּת ׁ ְש ַמע ְלתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ְ .ו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ַצדֵּ ד ְּכ ַה ְס ָּכ ַמת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים דְּ ָכל ל"ט ַמ ְל ֲאכוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת
לֹא נֶ ְח ׁ ָש ִבים ְּכ ָד ָבר ַה ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה ְל ִענְ ַין ִח ּיוּ ב ּתוֹ ֵכ ָחהַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם ְּד ָב ָריו .וּ ִמיהוּ
ָּכל ֶזה ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵברוּ ר ׁ ֶש ּלֹא ִי ׁ ְש ְמעוּ ְלתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ְ ,ו ַכדֻּ ְג ָמא דְּ ַא ְי ֵרי ׁ ָשםּ ְ ,ב ָאב ׁ ֶשרוֹ ֶצה
יע א ֶֹמר
יח ֶאת ֵ ּביתוֹ  ,וּ ְביוֹ ְד ָע ּה וּ ַמ ִּכ ָיר ּה ָקא ָא ִמינָ אְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ַי ִ ּב ַ
ְלהוֹ ִכ ַ
(ח"א או"ח סימן מ אות יט).
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁשוּ ׁ ֶש ַ ּגם ִ ּב ְמקוֹ ם ִא ּסוּ ר ַה ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה,
כב) ְולֹא ֲא ַכ ֵחד ,דְּ ֵי ׁש ִר ׁ
נֶ ֱא ַמר ַה ְּכ ָלל דְּ מוּ ָטב ׁ ֶש ִ ּי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְו ַאל ִי ְהיוּ ְמ ִז ִידיםְ ,ו ֵכן נִ ְר ֶאה נוֹ ָטה דַּ ַעת
ָה ַר"ן ְ ּב ֵב ָ
יצה (דף טז ע"ב מדפי הרי"ף) ְו ַה ַּת ׁ ְש ֵ ּב"ץ (ח"ב סימן מז) ,וּ ִמיהוּ ִ ,ז ְכרוּ שָׂ ִרים
ְּד ֵי ׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵמר דְּ ַה ְינוּ ַּד ְו ָקא ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ּלֹא ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה ְל ֶה ְד ָיא ְּכתוֹ ֶס ֶפת ְ ּביוֹ ם
ש ָ ּבת (דף
ַה ִּכ ּפוּ ִרים ,וּ ַב ֵ ּבאוּ ר ֲה ָל ָכה (סימן תרח ד"ה אבל) ִמ ְס ַּת ּ ֵפק ְ ּב ַד ַעת ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ְ ּב ׁ ַ
נה ע"א ד"ה אע"ג) ִאי ְס ִב ָירא ְלהוּ ָה ִכי ְו ַע ֵ ּין ׁ ָשם ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם ַה ְ ּג ָר"אְ .ואכמ"ל.
ְונִ ְר ֶאה ְל ָה ִביא ְר ָא ָיה ְל ׁ ִש ָּט ָתם ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָּמ ָצאנוּ ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ַר ָ ּבה
א) דָּ ָבר ַא ֵחר "שִׂ נְ ָאה ְּתעוֹ ֵרר ְמ ָדנִ ים" (משלי י ,יב) ,שִׂ נְ ָאה ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ַא ֲהרֹן ֵ ּבין ִישְׂ ָר ֵאל
יהם דִּ ינֵ י דִּ ינִ יןָ .א ַמר ַר ִ ּבי ַא ִּסי ְמ ַל ֵּמד
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים ִהיא עוֹ ְר ָרה ֲע ֵל ֶ
ְל ֵבין ֲא ִב ֶ
ָ
[פרוּ ׁשְ :מ ׁ ַש ֶ ּנה צוּ ָרתוֹ  .וּ ַב ּ ֶפ ֶלא יוֹ ֵעץ
יהם ּ ֵ
ׁ ֶש ָה ָיה ַא ֲהרֹן נוֹ ֵטל ק ְר ָ ּבנָ ם וּ פוֹ ֲחסוֹ ִל ְפנֵ ֶ
יהם] ְואוֹ ֵמר ָל ֶהםְּ :דעוּ ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ַמ ָּמ ׁש .הוּ א
ֵע ֶר ְך ּתוֹ ֵכ ָחה ֵ ּב ֵארְ ,ו ׁשוֹ ֲחטוֹ ִל ְפנֵ ֶ
מ ֶשׁה ָא ַמר ְל ַא ֲהרֹן ֶ
"מה ָעשָׂ ה ְל ָך ָה ָעם ַה ֶ ּזה" (שמות לב ,כא)ָ ,א ַמר לוֹ  :מוּ ָטב
ׁ ֶש ּ ֹ
ּ
ַ
ּ
ָה ָיה ָל ֶהן ׁ ֶש ִי ּדוֹ נוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְו ַאל ִי ּדוֹ נוּ ְמ ִז ִידיםַ .עד ָּכאןָ .הא ק ָּמןַּ ,ד ֲא ִפלוּ ְ ּב ָד ָבר
ַה ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרהָ ,א ְמ ִרינַ ן מוּ ָטב ִי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגין ְו ַאל ִי ְהיוּ ְמ ִז ִידיןְ .ו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ֵי ׁש
ְל ָה ִביא ְר ָא ָיהִ ,מ ַּמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ִ ּב ָ
יש ְע ָיה לֹא ָר ָצה לוֹ ַמר
יבמוֹ ת (דף מט ע"ב) דִּ ׁ ַ
(פרשת צו פרשה ז סימן
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קונטרס הוכח תוכיח
ִל ְמנַ ּ ׁ ֶשה ׁ ֶשהוּ א רוֹ ֵצ ַח ׁ ֶש ּלֹא ַי ֲעשֵׂ הוּ ֵמ ִזיד .וּ ָב ֶזה ֻי ְק ׁ ֶשה ַעל ָהנֵ י ִר ְב ָו ָתא ְּד ָלא ְס ִב ָירא
ְלהוּ ָה ִכי.
ְו ֵכן ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ָח ִז ִ
יתי ְל ָה ַרב ִח ָיד"א ַ ּב ִ ּב ְר ֵּכי יוֹ ֵסף (או"ח סימן תרח אות ד) ׁ ֶש ֵה ִביא
יפה ַעל עוֹ ְב ֵרי ֲע ֵב ָרה
ֻק ׁ ְש ָיא זוֹ ִמ ּ ׁ ֵשם ַמ ֲה ִר"י ְז ֵא ִבי ְו ֵת ֵרץְּ ,ד ַרק ָמ ַתי ׁ ֶש ָ ּי ֵדנוּ ַּת ִ ּק ָ
יח ִ ּב ְכ ַהאי
יפה ֵאין ְלהוֹ ִכ ַ
יח ַאף דְּ ָלא ְמ ַק ְ ּב ֵלי ִמ ָ ּנןַ ,א ְך ּכֹל ׁ ֶש ֵאין ָי ֵדנוּ ַּת ִ ּק ָ
ֵי ׁש ְלהוֹ ִכ ַ
יחא דְּ ָה ָיה לוֹ ְל ַא ֲהרֹן ְל ַה ִּכיר ָ ּב ֶזה ׁ ֶש ֵאין
יעינַ ן דְּ ָלא ְמ ַק ְ ּב ֵלי .וּ ְל ִפי ֶזה נִ ָ
ַ ּג ְונָ א ִּד ִיד ִ
יח ְי ׁ ַש ְע ָיה ֶאת
יהםְ .ו ֶזהוּ ַה ַּט ַעם ׁ ֶש ּלֹא הוֹ ִכ ַ
יפה ֲע ֵל ֶ
יחםֵּ ,כ ָיון ׁ ֶש ֵאין ָידוֹ ַּת ִ ּק ָ
ְלהוֹ ִכ ָ
ְמנַ ּ ׁ ֶשה ְו ָכ ָאמוּ ר[ְ .ו ַעל ּ ִפי ֶזה ֵ ּב ֵאר נַ ִּמי ַ ּב ִ ּב ְר ֵּכי יוֹ ֵסף ׁ ָשם ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְק ׁשוּ ַעל דִּ ְב ֵרי
ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דף נה ע"א)ְּ ,ד ָא ַמר הקב"ה ָ ּגלוּ י ְו ָידוּ ַע ְל ָפנַ יֶ ׁ ,ש ִאם ִמחוּ ָ ּב ֶהם -
יחם
לֹא ְי ַק ְ ּבלוּ ֵמ ֶהם ,וּ ְל ַד ַעת ַ ּב ַעל ָה ִע ּטוּ ר וּ ְד ִע ֵּמ ּה דִּ ְב ִמ ִידי דְּ אוֹ ַר ְי ָתא ֵי ׁש ְלהוֹ ִכ ָ
יחא ,דְּ ֵכ ָיון
ַאף ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ְ ּבלוּ דְּ ָב ָריוַ ,מה ְּת ׁשוּ ָבה ֵי ׁש ָ ּב ֶזה? וּ ְל ִפי ְּד ָב ָריו נִ ָ
יחם]ְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ַ ּב ּ ְׂש ֵדי ֶח ֶמד
יכים ְלהוֹ ִכ ָ
יהם לֹא ְצ ִר ִ
יפה ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ּלֹא ָה ְי ָתה ָי ָדם ַּת ִ ּק ָ
שם .וּ ַב ֵ ּבאוּ ר ֲה ָל ָכה (סימן תרח
(כרך ז אספ"ד מערכת ה סימן ב אות ב עמוד ַ )023ע ֵ ּין ׁ ָ
ד"ה מוחין)ְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְל ַי ּ ׁ ֵשב ָ ּב ֶזה ַהגר"ש ְקלוּ ֶגר ְ ּב ָח ְכ ַמת ׁ ְשלֹמֹה ַעל
ַה ּ ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּ ְך (שם).
יכא ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ּבוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבל
וּ ְב ַפ ׁ ְשטוּ ת נִ ְר ֶאה לוֹ ַמרַ ,על ּ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְת ָ ּב ֵאר ְל ֵעילְּ ,ד ֵה ָ
יחא ,דְּ לֹא ֻה ְצ ַרךְ
ָ
יתך ,נִ ָ
ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶש ֻּמ ְח ָזק ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ֵאין ְלהוֹ ִכיחוֹ ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ְּכ ַלל ֲע ִמ ֶ
יחםֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָה ָיה ָצ ִר ְ
יך ִל ְראוֹ ת ַּכ ָּמה ֵהם ְלהוּ ִטים ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה
ַא ֲהרֹן ְלהוֹ ִכ ָ
ַעד ׁ ֶש ָה ְרגוּ ֶאת חוּ ר ַ ּב ֲעבוּ ר ֶזה ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ַר ָ ּבה (פרשת צו פרשה י סימן ג),
וּ ַב ּ ְפ ִס ְ
יח ְי ׁ ַש ְע ָיה
יחא ַמה ּ ׁ ֶש ּלֹא הוֹ ִכ ַ
יק ָּתא זוּ ַט ְר ָּתא (פרשת בהעלותך דף קא ע"ב)ְ .ו ֵכן נִ ָ
ֶאת ְמנַ ּ ׁ ֶשה דְּ ַודַּ אי ָי ַדע ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ֵ ּבלְ ,ו ִישְׂ נָ ֵאהוּ ְו ִי ְר ְּד ֵפהוּ  .וּ ְבכֹל ְּכ ַהאי ַ ּג ְונָ א ֵאין
ְלהוֹ ִכיחוֹ ְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְל ָת ֵרץ ְ ּב ֵס ֶפר ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה (פרק ט עמוד מה) ְ ּב ׁ ֵשם ֵס ֶפר
ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ׁ ְשמוּ ֵאל (שמעתא דתוכחה פרק ב סימן י – יא)ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ְואוּ ָלם ַ ּגם ְל ׁ ִש ָּט ָתםָּ ,כ ַתב ָה ִר ְ
יט ָב"א ְ ּב ַמ ּכוֹ ת (דף כ ע"ב ד"ה וכמה) ,דְּ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי
ְ ּב ִא ּסוּ ר ֲעשֵׂ ה ְּכתוֹ ֶס ֶפת יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ֲא ָבל לֹא ְ ּב ִא ּסוּ ר ָלאוַ .עד ָּכאןְ .ו ֵה ִביא ְּד ָב ָריו
ָה ַרב ַיד ַמ ְל ָא ִכי (כללי הדינים סימן שפט) וּ ִפ ְל ּ ֵפל ִ ּב ְד ָב ָריו ַ ּב ֲא ֻר ָּכה ָה ַרב שְׂ ֵדי ֶח ֶמד
(כרך ז אספ"ד מערכת ה' סימן ב אות א ,ואות ג עמוד ְ ,)023ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ַהר ְצ ִבי (יו"ד
סימן יט ד"ה ויש להוסיף).
כג) וּ ְל ָכל ַהדִּ ְ ּברוֹ תֶ ,זהוּ דַּ ְו ָקא ְ ּביוֹ ֵד ַע ַמ ָּמ ׁש ׁ ֶש ּלֹא ְי ַק ְ ּבלוּ ִמ ֶּמנּ וּ ֲ ,א ָבל ְ ּב ָס ֵפק
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ׁ ֶש ָּמא ְי ַק ְ ּבלוּ ָצ ִר ְ
יך ִל ְמחוֹ ת ֲא ִפ ּלוּ ִ ּב ְד ַר ָ ּבנָ ןְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ִ ּב ְב ָרכוֹ ת (דף לא סוע"ב) ִמ ָּכאן
ָלרוֹ ֶאה ַ ּב ֲח ֵברוֹ ְוכוּ ' ,וּ ְב ִד ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ִ ּב ְב ָרכוֹ ת (שם בע"ב ד"ה דבר)ְ ,ו ֵכן ִמ ְת ָ ּב ֵאר
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דף נה ע"א ד"ה ואע"ג) וּ ְב ָב ָבא ָ ּב ְת ָרא (דף ס ע"ב ד"ה מוטב),
יצה (פרק ד
ֹא"ש ַ ּב ּ ְפ ָס ִקים ְ ּב ֵב ָ
וּ ַב ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה (דף ד ע"א ד"ה שהיו)ְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ָהר ׁ
סימן ב) וּ ִב ְת ׁשוּ ָבה (כלל ו סימן ג)ְ ,ו ֵה ִביאוּ דְּ ָב ָריו ַה ָּמ ֵגן ַא ְב ָר ָהם (סימן תרח סק"א),
יצה (דף ל ע"א סוד"ה ולא היא) ְו ַע ֵ ּין
וּ ַב ַּת ׁ ְש ֵ ּב"ץ (ח"ב סימן מז) ,וּ ַב ּ ׁ ִש ָּטה ְמ ֻק ֶ ּב ֶצת ְ ּב ֵב ָ
ְ ּב ֵס ֶפר ַיד ַמ ְל ָא ִכי (כללי הדינים סימן שץ)ַ ,מה ּ ׁ ֶש ִ ּצ ֵ ּין ִמ ּ ִפי סוֹ ְפ ִרים וּ ִמ ּ ִפי ְס ָפ ִרים ָ ּב ּה.
ְו ֵכן ּ ָפ ַסק ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְ ּברוּ ָרה (סימן תרח ס"ק ג) ְו ַע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ִ ּצ ּיוּ ן (ס"ק ד)ְ .ו ַע ֵ ּין
ַ ּב ּ ְׂש ֵדי ֶח ֶמד (כרך ז באספ"ד מערכת ה' סימן ב אות ו עמוד  223ד"ה כשם)ְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד
ְ ּב ׁשוּ "ת דִּ ְב ֵרי ַי ִ ּציב (ח"ב סימן רכח) ְו ֵי ׁש ְל ָה ׁ ִשיב ַעל דִּ ְב ֵרי ָק ְד ׁשוֹ ְ .ו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ִצ ּבוּ ר
ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ּתוֹ ִלים ְואוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשוַּ ַּדאי ׁ ֶש ֵח ֶלק ֵמ ַה ִ ּצ ּבוּ ר ִי ׁ ְש ַמע ָל ֶזה ,וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָ ּב ֶזה
ְ ּב ׁשוּ "ת ִמנְ ַחת ִי ְצ ָחק (ח"א סימן קכח ד"ה ומ"ש מעכת"ה)ֶ ׁ ,ש ֵּכן דַּ ַעת ַר ּבוֹ ֵתינוּ ַק ְד ָמ ֵאי
וּ ָב ְת ָר ֵאיַ .ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ֵאין ָלחוּ ׁש ְל ֵח ֶלק ֵמ ַה ִ ּצ ּבוּ ר ׁ ֶש ּלֹא ִי ׁ ְש ַמע דְּ ִי ְה ֶיה ָּכ ֵעת ֵמ ִזיד.
ְו ֵכן ָּכ ַתב ַ ּב ּ ֶפ ֶלא יוֹ ֵעץ (ערך תוכחה) ,דִּ ְב ִצ ּבוּ ר לֹא ׁ ַש ָ ּי ְך מוּ ָטב ִי ְהיוּ ׁשוֹ ְג ִגיןֶ ׁ ,ש ְ ּי ַד ֵ ּבר
שׁה (או"ח ח"ב סימן לו
מ ֶ
ְל ֵמ ָאה ְו ִאם לֹאְ ,ל ֶא ָחדַ .עד ָּכאןְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת ִא ְ ּגרוֹ ת ֹ
ְ
ד"ה ובדבר להכריז) ,דְּ נִ ְר ֶאה ּ ָפ ׁשוּ טֶ ׁ ,ש ִאם ֵי ׁש ׁ ָשם ַ ּגם ִמי ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבלוּ ָצ ִריך לוֹ ַמר ָל ֶהם
ׁ ֶש ָאסוּ ר ַאף ׁ ֶש ָ ּידוּ ַע ׁ ֶש ֵא ֶיזה ֵמ ֶהם לֹא ְי ַק ְ ּבלוּ ְו ִי ְהיוּ ְמ ִז ִידין ,דְּ ִב ׁ ְש ִביל ִק ְלקוּ ל ֵא ּלוּ
ׁ ֶש ַ ּי ַע ְברוּ ְ ּב ֵמ ִזיד ְו ֵי ָענְ ׁשוּ ְּכ ֵמ ִזיד ֵאין ְל ַק ְל ֵקל ְל ֵא ּלוּ ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבלוּ ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ְּכ ׁ ֶש ּלֹא יוֹ ִדיעוּ ם
ַי ַע ְברוּ ְ ּב ׁשוֹ ֵגג ׁ ֶשהוּ א ַ ּגם ֵּכן ִא ּסוּ ר ְו ִק ְלקוּ לַ .עד ָּכאןְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת ְמ ַקדְּ ׁ ֵשי
ַה ּ ׁ ֵשם (ח"א סימן נה) ,וּ ְב ׁשוּ "ת ְלהוֹ רוֹ ת נָ ַתן (ח"י או"ח סימן יט אות כ)ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם.
יט ָב"א ְ ּב ֵב ָ
ַ ּגם ְל ַר ּבוֹ תַ ,מה ּ ׁ ֶש ֵה ִביא ָה ִר ְ
יצה (דף ל ע"א)ְ ,והוּ ָבא ַ ּגם ַ ּב ּ ׁ ִש ָּטה ְמ ֻק ֶ ּב ֶצת
(שם)ּ ְ ,ב ׁ ֵשם ַרב ָ ּגדוֹ ל ֵמ ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזים ׁ ֶש ֵה ִעיד ְ ּב ׁ ֵשם ַר ּבוֹ ָתיו ַה ָ ּצ ְר ַפ ִּתים וּ ִב ְכ ָל ָלם ִר"י
ְו ָה ַר"ם ֵמרוֹ ֶטנְ ּבוּ ְרקֶ ׁ ,ש ּלֹא נֶ ֶא ְמרוּ דְּ ָב ִרים ַה ָ ּללוּ דְּ ָהנַ ח ָל ֶהם ְל ִישְׂ ָר ֵאלֶ ,א ָ ּלא
ְלדוֹ רוֹ ָתםֲ ,א ָבל ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ְּמ ִק ִ ּלין ְ ּב ַכ ָּמה דְּ ָב ִרים ָראוּ י ַל ֲעשׂ וֹ ת ְס ָיג ַל ּתוֹ ָרה
יע ְברוּ לֹא ְ ּב ׁשוֹ ֵגג ְולֹא ְ ּב ֵמ ִזיד.
ֲא ִפ ּלוּ ִ ּב ְד ַר ָ ּבנָ ן וּ ָמ ִחינַ ן ְו ָקנְ ִסינַ ן ְלהוּ ַעד דְּ ָלא ִל ַ
ַעד ָּכאןְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר (או"ח סימן קכב) ׁ ֶש ָּכ ַתב ִּד ְכ ׁ ֶש ַהדּ וֹ ר ּ ָפרוּ ץ
ֵי ׁש ְלהוֹ ִסיף א ֶֹמץ ְל ַה ֲח ִמיר ְולֹא ְל ָה ֵקלַ .ו ֲאנָ ן ַמה ַ ּנ ֲענֵ י ַא ָ ּב ְת ֵר ּה ׁ ֶש ֵּכן ִמ ְ ּז ַמן ַר ֵ ּבנוּ
יט ָב"א ָע ְברוּ ַא ְר ָ ּב ָעה ָעשָׂ ר יוֹ ְבלוֹ תְ ,ו ַהדּ וֹ רוֹ ת הוֹ ְל ִכים ָהלוֹ ְך ְו ָחסוֹ ר ,וּ ְב ַודַּ אי
ָה ִר ְ
ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּבכֹחוֹ ְלהוֹ ִכ ַ
יח ְו ִל ְגדּ ֹר ֶאת ָהאוֹ ְי ִבים ַ ּב ּ ׁ ַש ַער ֵהם אוֹ ְי ֵבי ה' ְותוֹ ָרתוֹ
יאים ׁ ֶש ְּמ ֻח ָ ּיב ָ ּב ֶזה ְללֹא ׁשוּ ם ָס ֵפק.
ַהחוֹ ְט ִאים וּ ַמ ֲח ִט ִ
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כד) וּ ַמה ְּמאֹד נִ ׁ ְש ּתוֹ ַמ ְמ ִּתי ִל ְראוֹ ת ְו ִל ׁ ְשמ ַֹעֶ ׁ ,ש ּמוֹ נְ ֵעי ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ָהרוֹ ִצים ְל ֵה ָחנֵ ק
נִ ְת ִלים ְ ּב ִא ָ
ֹא"ש
ילן ָ ּגדוֹ ל (עיין פסחים דף קיב ע"א)ְ ,והוּ א ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ֵס ֶפר ֶּכ ֶתר ָהר ׁ
ְ ּב ׁ ֵשם ַהגר"ח ִמוָּ אלוֹ ִז'ין (אות קמג) ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ּ ,תוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶש ּלֹא ְל ַד ֵ ּבר ָק ׁשוֹ ת וּ ְד ָב ִרים
יחַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ .
ָק ׁ ִשים ֵאינָ ם נִ ׁ ְש ָמ ִעיםְ .ו ִאם ֵאין ָיכוֹ ל ְל ַד ֵ ּבר ַר ּכוֹ ת ּ ָפטוּ ר ִמ ְ ּלהוֹ ִכ ַ
יח ,דְּ ָהא ָלא ָק ָא ַמר
ְולֹא ָי ַד ְע ִּתי ַמה ָּמ ְצאוּ ְ ּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁשוֹ ּ ְפטוֹ ר גּ וֹ ֵרף ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
ילא ִאם
יח ֶאת ֲח ֵברוֹ לֹא ִי ׁ ְש ַמע לוֹ  .וּ ִמ ֵּמ ָ
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִאם ָיבֹא ִ ּב ְד ָב ִרים ָק ׁ ִשים ְלהוֹ ִכ ַ
ְ
הוּ א ִמ ַ ּצד ִט ְבעוֹ ׁ ֶש ּלֹא ָיכוֹ ל ְל ׁ ַשנּ וֹ תוֹ ְ ּב ׁשוּ ם א ֶֹפן לֹא ָיכוֹ ל ְלהוֹ ִכיחוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּב ֶד ֶרך זוֹ
יח ,דַּ ֲה ֵרי הוּ א ִ ּב ְכ ַלל ָאנוּ סֶ ׁ ,ש ּלֹא ָיכוֹ ל ְל ַק ֵ ּים ֶאת ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחה.
ּ ָפטוּ ר הוּ א ִמ ְ ּלהוֹ ִכ ַ
ְו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ְר ָח ָבה ְ ּב ִד ְב ֵרי ַּת ְל ִמידוֹ ַר ִ ּבי ׁ ְשמוּ ֵאל ַאב ֵ ּבית דִּ ין ָּד ִ
אליהנוֹ ב ְ ּב ִס ְפרוֹ
ְ
ִמנְ ַחת ׁ ְשמוּ ֵאל (מאמר דרך הישר סימן יא) ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ָ ,ראוּ י ׁ ֶש ֵּת ַדע ׁ ֶש ָּכך ִק ַ ּב ְל ִּתי
ֵמ ַר ּבוֹ ַתי וּ ִב ְפ ָרט ֵמ ָה ַא ְדמוֹ "ר מוהר"ח ִמוָּ אלוֹ ִז'ין נוּ חוֹ ֵע ֶדןֶ ׁ ,ש ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה ָק ׁשוֹ ת
ֵאינָ ם נִ ׁ ְש ָמ ִעיםְ ,ו ַרק ִ ּב ְד ָב ִרים ַר ִּכים ְוטוֹ ִבים ,וּ ִמי ׁ ֶש ֵאין ִט ְבעוֹ ְל ַד ֵ ּבר ַר ּכוֹ תְ ,ו ֵת ֶכף
ִי ְכעֹס ַעל עוֹ שֵׂ י ָע ֶול ,וּ ִב ְפ ָרט ְּכ ׁ ֶש ּלֹא ִי ׁ ְש ְמעוּ לוֹ ֲא ַזי הוּ א ּ ָפטוּ ר ִמ ִּמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה.
יח
יח ֵי ׁש ְלהוֹ ִכ ַ
ַעד ָּכאןְ .ו ִא ְ ּב ָרא דִּ ְכ ָבר ִה ְז ִהיר ְ ּב ֵס ֶפר ַה ְי ֵר ִאים (סימן רכג) דְּ ַעל ַה ּמוֹ ִכ ַ
יכי ְּד ִל ַ
יק ְ ּבלוּ ִמ ֵ ּנ ּהַ .עד ָּכאן.
ִ ּבנְ ִעימוּ ת ְונַ ַחת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דף לד ע"א)ִּ ,כי ֵה ִ
ְו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ָא ְרחוֹ ת ַצ ִּד ִ
יקים (שער הכעס)ְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ַה ּ ַמ ֲה ַר"ל ִ ּבנְ ִתיבוֹ ת עוֹ ָלם (נתיב
התוכחה פ"ג) דְּ ָצ ִר ְ
יך ָח ְכ ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ְל ַד ֵ ּבר ִעם ַהחוֹ ֵטא ִּד ְב ֵרי נ ַֹעם ְו ִד ְב ֵרי ְס ָב ָרא ְמאֹד
ַעד ׁ ֶשדְּ ָב ִרים נִ ְכנָ ִסים ְ ּב ִל ּבוֹ ְ .ו ֵכן ִה ְז ִהיר ַ ּב ּ ֶפ ֶלא יוֹ ֵעץ (ערך תוכחה)ַ .ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ַע ֵ ּין
עוֹ ד ַ ּב ֶ ּבן ְיהוֹ ָי ָדע ִ ּב ְפ ָס ִחים (דף קיג ע"ב ד"ה ומי שאינו כועס).
אשית
וּ ְכ ָבר ָמ ָצאנוּ ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (פרשת קדושים דף פו ע"א) ְוהוּ ָבא ַ ּגם ַ ּב ֵּס ֶפר ֵר ׁ ִ
אשוֹ נָ ה ָצ ִר ְ
יח ֶאת ַהחוֹ ֵטא ַ ּב ֵּס ֶתר,
יך ְלהוֹ ִכ ַ
ָח ְכ ָמה (שער הענווה פרק ה) דְּ ַב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
יתא ַ ּב ּז ַֹהר
יעית ָהנַ ח לוֹ ְ .ועוֹ ד ִא ָ
ישית ַ ּב ּ ׁשוּ ק ,וּ ָב ְר ִב ִ
וּ ַב ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ִ ּב ְפנֵ י ְקרוֹ ָביו ,וּ ַב ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יח ֵל ּה
ימא ֵל ּה ְו ָלא יוֹ ִכ ַ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש (שם) ,דְּ ִאי ֲה ָוה ָי ַדע דְּ הוּ א ַ ּבר נָ ׁש דְּ ִי ַּכ ִּסיףָ ,לא ֵי ָ
ימא ַק ֵּמ ּה ְּכ ַמאן דְּ ִמ ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ִמ ִ ּלין ַא ְח ִרינִ ין ,וּ ְבגוֹ ִאנּ וּ ן ִמ ִ ּלין
ֲא ִפ ּלוּ ְ ּב ִס ְת ָראֶ ,א ָ ּלא ֵי ָ
ְ
ְ
ַי ְד ַּכר ַמאן דַּ ֲע ַבד ַההוּ א חוֹ ָבא ,הוּ א ָּכך ְו ָכךּ ְ ,ב ִגין דְּ ִאיהוּ ָי ַדע ְ ּב ַג ְר ֵמ ּה ְו ִי ׁ ְש ְּת ֵבק
ֵמ ַההוּ א חוֹ ָבהַ .עד ָּכאן דִּ ְב ֵרי ַה ּז ַֹהר.
וּ ְל ִפי ֶזה ְיב ַֹאר דְּ ֶזהוּ נַ ִּמי ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ןְּ ,ת ֵמ ַהנִ י ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל
יךָ ,א ַמר לוֹ טֹל קוֹ ָרה ִמ ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יסם ִמ ֵ ּבין ׁ ִש ֶ ּנ ָ
יך .וּ ַמה
ּתוֹ ֵכ ָחהִ ,אם ָא ַמר לוֹ טֹל ֵק ָ
יח .דְּ ֶזה
ּ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיהְּ ,ת ֵמ ַהנִ י ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
יח ְולֹא מוֹ ִכיחוֹ ַּכהוֹ ֵגן ,אוֹ ֵמר לוֹ טֹל
ָּתלוּ י ָ ּב ֶזה ,דְּ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵאין ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
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חובת ההוכחה בזמן הזה
קוֹ ָרה ִמ ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יךְ ,ל ִפי ׁ ֶשאוֹ ֵמר לוֹ ׁ ֶשחוֹ ֵטא ְ ּב ֶע ֶצם ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶש ּמוֹ ִכיחוֹ ׁ ֶש ּלֹא
ַּכהוֹ ֵגן דְּ ָד ֵמי ְל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ֲח ַז"ל ַ ּב ֲע ָר ִכין (דף טז ע"ב) "הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
יח" ָיכוֹ ל ֲא ִפ ּלוּ
ִמ ׁ ְש ַּת ִ ּנים ּ ָפנָ יו? ַּת ְלמוּ ד לוֹ ַמר "לֹא ִת ּ ָׂשא ָע ָליו ֵח ְטא"ֲ .ה ֵרי ׁ ֶש ִּמ ְק ָרא ָמ ֵלא דִּ ֵ ּבר
יחׁ .שוּ ר וּ ְר ֵאה דְּ ֵכן ָּכ ַתב ַה ְ ּג ָר"א ְ ּב ֶא ֶבן
יע ְל ֵח ְטא ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִכ ַ
ַה ָּכתוּ ב ְו ִה ְז ִהיר ׁ ֶש ּלֹא ַי ִ ּג ַ
יח
יחיםֶ ,א ָחד – ׁ ֶש ּמוֹ ִכ ַ
ׁ ְש ֵל ָמה (משלי י ,כ) ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ  ,נִ ְמ ָצ ִאים ׁ ְשנֵ י ִמינֵ י מוֹ ִכ ִ
ִ ּב ְד ָב ִרים ָק ׁ ִשים וּ ְמ ַב ֶ ּזה אוֹ ָתםְ ,ו ַעל ֵּכן ֵאין ְּד ָב ָריו ִמ ְת ַק ְ ּב ִליםְ ,ו ֶזהוּ ׁ ֶש ָא ַמר ָּת ֵמ ַּה
יחֲ ,א ָבל ֶה ָח ָכם ָ ּבא ִ ּב ְד ָב ִרים טוֹ ִבים
ֲאנִ י ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
ְונִ חוּ ִמים ,וּ ְמ ָק ְר ָבן ַל ּתוֹ ָרהַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריו.
ְו ַעל ּ ִפי ֶזה ֵי ׁש ְל ַע ֵ ּין טוּ ָבאְּ ,ד ִה ֵ ּנה ָה ַר ְמ ָ ּב"ם (בהלכות דעות פ"ו ה"ח) ּ ָפ ַסק דְּ ָק ֵאי
ַרק ִ ּב ְד ָב ִרים ׁ ֶש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ֲ ,א ָבל ְ ּב ִד ְב ֵרי ׁ ָש ַמ ִיםִ ,אם לֹא ָח ַזר ּבוֹ ַ ּב ֵּס ֶתר,
ימים אוֹ תוֹ ָ ּב ַר ִ ּבים ,וּ ְמ ַפ ְר ְס ִמין ֶח ְטאוֹ  ,וּ ְמ ָח ְר ִפים אוֹ תוֹ ְ ּב ָפנָ יו ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְחזֹר
ַמ ְכ ִל ִ
ְ
יאים ְּביִ ְׂש ָר ֵאלַ .עד ָּכאן .וּ ְל ִפי ֶזה ָצ ִריך לוֹ ַמר ְּד ַמה
ש ּו ָּכל ַה ְ ּנ ִב ִ
ַל ּמוּ ָטב ְּכמוֹ ׁ ֶש ָע ׂ
ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַהגר"ח ִמוּ וֹ לוֹ ִז'ין ַא ְי ֵרי ְ ּב ִמ ְצוֹת ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ִ .אי נַ ִּמי ַ ּגם ְ ּב ִמ ְצוֹת ֵ ּבין
ָא ָדם ַל ָּמקוֹ ם וּ ְכ ׁ ֶש ָ ּבא ְלהוֹ ִכיחוֹ ַ ּב ֵּס ֶתר ַ ּב ְּת ִח ָ ּלהֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִכיחוֹ ָ ּבא ֶֹפן ָה ָראוּ י,
יחם ְ ּבנַ ַחתְ .ו ַרק
ימה ְקדוֹ ׁ ָשהַ .ו ֲה ַגם ׁ ֶש ּלֹא ׁשוֹ ְמ ִעים ָי ׁשוּ ב ְלהוֹ ִכ ָ
ְ ּבשָׂ ָפה ָי ָפה וּ נְ ִע ָ
ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה ׁ ֶש ּפוֹ ְר ִקים עֹל ְל ַג ְמ ֵרי ְ ּב ֶר ֶגל ַ ּג ֲא ָוהּ ַ ,גם ְל ַא ַחר ַה ּתוֹ ָכחוֹ ת ָה ַר ּבוֹ ת נִ ְכ ָל ִלים
ֵהם ְ ּב ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָ ּב"ם ַה ִ ּנ ְז ָּכ ִרים.
כה) וּ ְב ֶד ֶר ְך זוֹ ָּכ ַתב ְל ָב ֵאר ְ ּב ׁשוּ "ת ְלהוֹ רוֹ ת נָ ַתן (ח"י או"ח סימן יז אות ה)ֶ ,את דִּ ְב ֵרי
ַה ֲחזוֹ ן ִא ׁ
יש (יו"ד סימן ב אות כח) ׁ ֶש ָּכ ַתב ,דְּ ֵאין ַּכ ּיוֹ ם ִּדין מוּ ָמ ִרים ִל ְפטֹר ִמ ִ ּי ּבוּ םֵּ ,כ ָיון
דְּ ָצ ִר ְ
יח ַעד
יחם ק ֶֹדםְ ,ו ֶא ְצ ֵלנוּ הוּ א ק ֶֹדם ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶש ֵאין ָאנוּ יוֹ ְד ִעים ְלהוֹ ִכ ַ
יך ְלהוֹ ִכ ָ
ימרוֹ ת ׁ ֶש ֻה ְז ְּכרוּ ַ ּב ֲע ָר ִכין,
יש ַל ֵּמ ְ
יש .וּ ֵב ֵארְּ ,ד ֵאין ַּכוָּ נַ ת ַה ֲחזוֹ ן ִא ׁ
ָּכאן דִּ ְב ֵרי ַה ֲחזוֹ ן ִא ׁ
ימרוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמרוּ ַרק ְל ֵזרוּ ז ְ ּב ִמ ְצ ַות
ְּד ַו ַּדאי ַק ֶ ּי ֶמת ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ַ ּגם ַא ֲח ֵרי ָהנֵ י ֵמ ְ
ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ ָ ּנה ָ ּבא ֶֹפן ַה ּמוֹ ִעילֶ .א ָ ּלא ַּכוָּ נַ ת ַה ֲחזוֹ ן ִא ׁ
יש ְ ּב ָא ְמרוֹ ׁ ֶש ֵאין ָאנוּ
יחַ ,ה ְינוּ ׁ ֶש ֵאין ָאנוּ יוֹ ְד ִעים ִל ְמחוֹ ת נֶ ֶגד ַה ְּכ ָלל ׁ ֶשל ְמ ַח ְ ּל ֵלי ַה ּק ֶֹד ׁש,
יוֹ ְד ִעים ְלהוֹ ִכ ַ
יעה ְל ָא ְזנָ ם ְּכ ִדין ּתוֹ ֵכ ָחה ַה ְמב ָֹאר ְ ּב ַר ְמ ָ ּב"ם
ִמ ֵּכ ָיון ׁ ֶש ֵאין ֶמ ָח ָא ֵתנוּ ְותוֹ ַכ ְח ֵּתנוּ ַמ ִ ּג ָ
(בהלכות דעות פ"ו ה"ז) ,דְּ ַב ְּת ִח ָ ּלה ָצ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִכיחוֹ ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין ַע ְצמוֹ ְ ּבנַ ַחת וּ ְב ָל ׁשוֹ ן
ַר ָּכהְ ,ויוֹ ִדיעוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ אוֹ ֵמר לוֹ ֶא ָ ּלא ְלטוֹ ָבתוֹ ַל ֲה ִביאוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבאַ .ע ֵ ּין
יחם ְּכ ִדין
יהם ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחהְ ,ו ַח ָ ּי ִבים ָאנוּ ְלהוֹ ִכ ָ
יטא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלנוּ ֲע ֵל ֶ
ׁ ָשםֲ .א ָבל ּ ְפ ׁ ִש ָ
ּ
ִ
ּתוֹ ֵכ ָחה דְּ ַה ְינוּ ׁ ֶש ְי ַד ֵ ּבר לוֹ ְ ּבנַ ַחת וּ ְב ָל ׁשוֹ ן ַר ָּכהְ ,ו ִאם הוֹ ִכיחוֹ ְולֹא ק ֵ ּבל ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ
ֲה ֵרי הוּ א מוּ ָמר ׁ ֶשדִּ ינוֹ ְּכעכו"םַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוְ .ודוּ ן ִמ ֵ ּנ ּה ְואוֹ ֵקי ְ ּב ַא ְת ִרין ַ ּגם
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ְל ִד ְב ֵרי ַהגר"ח ִמוּ וֹ לוֹ ִז'ין ַה ִ ּנ ְז ָּכ ִרים ְל ֵעיל.
כו) וּ ִב ְכ ַלל ַהדְּ ָב ִרים ֵי ׁש ְלהוֹ ִסיף ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּבסוֹ ף ֵס ֶפר ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד ְ ּב ֻקנְ ְט ֵרס
ַמ ְר ָ ּגנִ ָ
יתא ָט ָבא (אות יז) ִמ ּ ׁ ֵשם ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ַז ַ ּצ"ל ֵמ ָה ִעיר לוּ ְ ּב ְט ׁש ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ,
ְל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְ ּבטוֹ ַבת ֲח ֵברוֹ ְו ִל ְרדּ ֹף ַא ַחר ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם וּ ְל ִה ָ ּז ֵהר ִמ ָ ּלאו דְּ לֹא ִתשְׂ נָ אְ ,ו ַאף
ְ ּב ָר ׁ ָשע ָ ּגמוּ ר ֵי ׁש ִא ּסוּ ר ְל ַד ַעת ַמ ֲה ַר"ם ִמ ּלוּ ְ ּב ִלין (סימן יג) ִלשְׂ נֹאותוֹ ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ּלֹא
יח ָה ָיה ְמ ַק ֵ ּבל
יחֶ ׁ ,ש ָּמא ִאם ָה ָיה לוֹ מוֹ ִכ ַ
הוֹ ִכיחוֹ ְ ,ו ֵאין ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְלהוֹ ִכ ַ
יש (יו"ד סימן
ְו ִט ְבעוֹ ָה ָרע ָ ּג ַרם לוֹ ְוכוּ 'ַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוְ .והוּ ְבאוּ דְּ ָב ָריו ַ ּב ֲחזוֹ ן ִא ׁ
ב אות כח ,ובאבה"ע סימן קיח אות ו)ְ ,8ו ַגם ַ ּבדְּ ָב ִרים ָה ֵא ּלוּ ָּתלוּ ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ֲאנָ ׁ ִשים
ּבוּ ֵקי ְס ִר ֵ
יח ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעיםְ ,ו ַאף ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָק ְר ָבם וּ ְל ָא ֳה ָבם ְולֹא ְל ָה ִעיר
יקי ׁ ֶש ֵאין ְלהוֹ ִכ ַ
ימ ָרא ְּד ַב ּדוֹ ר ַה ֶ ּזה ֵאין ִמי
ָל ֶהם ְּכלוּ ם .וּ ְכ ָבר ֵ ּב ַא ְרנוּ ְל ֵעיל ְ ּב ַכ ָּמה ֳא ָפנִ ים ּ ֵפ ׁ ֶשר ַה ֵּמ ְ
יחַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם וּ ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּב ֵא ָרה ,וּ ִמ ְ ּל ַבד זֹאת ֵי ׁש לוֹ ַמר עוֹ דְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְלהוֹ ִכ ַ
ְ ּב ׁשוּ "ת ְלהוֹ רוֹ ת נָ ַתן ְל ֵעיל ,דְּ ֵאינָ ם נֶ ְח ׁ ָש ִבים ַּכ ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּכ ָבר הוֹ ִכיחוּ םֶ ׁ ,ש ֵאין
יחם ׁשוּ ב ָו ׁשוּ ב
יהםַ ,א ְך ֵאין ֶזה ּפוֹ ֵטר ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ְ ּלהוֹ ִכ ָ
ּתוֹ ַכ ְח ֵּתנוּ נִ ׁ ְש ַמ ַעת ֲא ֵל ֶ
יבם ִ ּב ְת ׁשוּ ָבהֵ .צא וּ ְל ַמד ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַהגר"י ַא ְי ְ ּב ׁ ִשיץ ַז ַ ּצ"ל ְ ּב ַי ֲערוֹ ת
ַעד ׁ ֶש ְ ּי ׁ ִש ֵ
ְּד ַב ׁש (ח"א דרוש יא עמוד רפה – רפו הוצאת אבן ישראל) ,דְּ ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ָּת ֵמ ַּה ֲאנִ י ִאם
יח דְּ ַה ְינוּ ׁ ֶש ַּמ ִּכיר וּ ַמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ָּד ָבר ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ְל ָד ָבר
ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְלהוֹ ִכ ַ
ְ
ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמע (עיין מ"ש בזה לעיל אות יב)ַ ,אך ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ֵאין ִח ּלוּ ִקים ֵא ּלוּ
יח ּ ַפ ַעם ַא ַחת ׁ ֶש ְ ּב ַו ַּדאי
ְל ִפי ׁ ֶש ּלֹא ְמ ַק ְ ּב ִלים ׁשוּ ם ּתוֹ ֵכ ָחהָ .א ְמנָ ם ָּכל ֶזה ִאם יוֹ ִכ ַ
יחם ׁשוּ ב ָו ׁשוּ ב ְ ּב ַודַּ אי ׁ ֶשדְּ ָב ָריו ַי ֲעשׂ וּ ּ ֵפרוֹ ת
לֹא ִּת ְה ֶיה ּתוֹ ֶע ֶלתַ ,א ְך ִאם ַי ְחזֹר ְויוֹ ִכ ֵ
יח ,וּ ֶב ֱאמוּ נָ ה
ִ ּב ׁ ְש ִק ָידה ְּת ִמ ִידית ,וּ ְל ָכ ְך ַאל ִּת ְת ְמהוּ ָ ּבנַ י ַעל ֶח ְפ ִצי ָּת ִמיד ְלהוֹ ִכ ַ
יטיב ִל ִ ּבי ׁ ָש ָעה
ֲאנִ י אוֹ ֵמר ָל ֶכםִּ ,כי ְ ּב ָכל ָי ַמי וּ ׁ ְשנוֹ ַתי ֲע ֵלי ֶא ֶרץ לֹא נִ ְב ַחר ְולֹא ֵה ִ
ַא ַחת ֶא ֶפס ׁ ָש ָעה זוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י עוֹ ֵמד ְלהוֹ ִכ ַ
יח וּ ְל ָה ׁ ִשיב ַר ִ ּבים ֵמ ָעוֹן ְו ַגם ָל ֶכם ׁ ָש ָעה זוֹ
יכם ֲע ֵלי ָא ֶרץִּ ,כי ֶזה ַּת ְכ ִלית ַה ַח ִ ּיים ְו ִק ּיוּ ם ְ ּג ִו ָ ּי ֵתנוּ ִל ׁ ְשמ ַֹע
ִהיא נִ ְב ֶח ֶרת ִמ ָּכל ְי ֵמ ֶ
ְ ּבקוֹ ל מוֹ ִכ ַ
יחַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוְ .ו ַאדְּ ַר ָ ּבא ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵהב ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ֶ ּב ֱא ֶמתֶ ,זהוּ
יתם ֲע ֵדי אוֹ ֵבד,
יחם וּ ַמ ְז ִה ָירם ְל ַבל ֵי ְרדוּ ַל ּ ׁ ַש ַחתְ ,ו ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְה ֶיה ַא ֲח ִר ָ
ַרק ִמי ׁ ֶש ּמוֹ ִכ ָ
וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ַי ֲערוֹ ת ְּד ַב ׁש (ח"א דרוש י עמוד רסט הוצאת אבן ישראל) ,דְּ ִע ַ ּקר ַא ֲה ַבת
יש ֶאת ֲח ֵברוֹ ִמדְּ ַבר ֲע ֵב ָרהְ ,ו ִאם לֹא ַמ ְפ ִר ׁ
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִהיא ָה ַא ֲה ָבה ַה ִ ּנ ְצ ִחית ׁ ֶש ַּמ ְפ ִר ׁ
ישוֹ
וּ מוֹ ִכיחוֹ ֲה ֵי ׁש ְל ָך שׂ וֹ נֵ א ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶ ּזה ׁ ֶשרוֹ ֶאה ֶאת ֲח ֵברוֹ טוֹ ֵב ַע ַ ּב ָ ּנ ָהר ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶחה?
ְ .8ויֵ ׁש לְ ָה ִעיר ְּב ִד ְב ֵרי ַה ֲחזֹון ִאיׁש ֶׁשּנָ ַקט ֶׁשּכָ ַתב ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים ָׁשם ֶׁש ִּמ ְצ ָוה לֶ ֱאהֹב ֶאת ָה ְר ָׁש ִעיםּ ,ולְ ָפנֵ ינּו
ֹלא נִ זְ ּכַ ר ֶאּלָ א ֶׁשֹּלא לְ ָׂשנְ ָאםְ ,ו ַה ֶה ְב ֵּדל ָרחֹוק ּכִ ְרחֹק ִמזְ ָרח ִמ ַּמ ֲע ָרבְ .ויֵ ׁש לְ ַעּיֵ ן.
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זוֹ שִׂ נְ ַאת ִח ָ ּנם ׁ ֶש ָה ְי ָתה ְ ּב ַב ִית ׁ ֵשנִ י (יומא דף ט ע"ב)ִּ ,כי ַר ּבוּ ָהעוֹ ְב ִרים ְולֹא ִמחוּ
יהםַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוָ .ח ִזינַ ן ִמ ָּכל ָהנֵ י ִמ ֵ ּליֶ ׁ ,ש ִח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה לֹא ּ ָפ ַסק ְלעוֹ ָלם,
ִ ּב ֵיד ֶ
יבם ַּכ ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמעוּ ֶאת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה וּ ָמ ְרדוּ ָ ּב ּה.
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ְ ּל ָכל ַה ּיוֹ ֵתר ֵאין ְל ַה ֲח ׁ ִש ָ
יח ִמ ִּד ְב ֵרי ָה ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד ַה ַ ּנ"ל
כז) ְו ַא ַ ּגב אוֹ ְר ָחא ָאבֹא ָא ִע ָירהִ ,מ ַּמה ּ ׁ ֶש ָרצוּ ְלהוֹ ִכ ַ
ישֵ ,י ׁש ְל ָה ִעיר ִמ ַּכ ָּמה
דְּ ִמ ְצ ָוה ֶל ֱאהֹב ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ֵה ִביא ְּד ָב ָריו ַה ֲחזוֹ ן ִא ׁ
ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָּמ ָצאנוּ חוֹ ָבה ִלשְׂ נֹא ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ַ ּגם ְ ּבדוֹ ֵרנוּ  ,וּ ְכ ַמ ֲא ַמר דָּ ִוד ַה ֶּמ ֶלךְ
יך ה' ֶאשְׂ נָ א וּ ִב ְתקוֹ ְמ ֶמ ָ
"הלוֹ א ְמשַׂ נְ ֶא ָ
אתים
יך ֶא ְתקוֹ ָטטַּ :ת ְכ ִלית שִׂ נְ ָאה שְׂ נֵ ִ
ע"ה ֲ
אשוֹ נָ ה דִּ ְב ֵרי ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים גּ וּ ָפא
ְלאוֹ ְי ִבים ָהיוּ ִלי" (תהילים קלט ,כא – כב)ְ ,ו ֶזה ָי ָצא ִר ׁ
ַ ּב ֵ ּבאוּ ר ֲה ָל ָכה (סימן א ד"ה ולא) ׁ ֶש ָּכ ַתבְּ ,דאוֹ ָתם ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים ַה ִּמ ְתקוֹ ְמ ִמים ַעל
ַה ּתוֹ ָרה ְורוֹ ִצים ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵא ֶיזה ַּת ָ ּקנוֹ ת ְ ּב ִענְ ְינֵ י ָה ִעיר ְו ַעל ְי ֵדי ֶזה ַי ֲע ִבירוּ ֶאת ָה ָעם
ֹאתם וּ ְל ִה ְתקוֹ ֵטט ִע ָּמ ֶהם וּ ְל ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם ְ ּב ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ּיוּ ַכל.
ֵמ ְרצוֹ ן ה' ִמ ְצ ָוה ִלשְׂ נ ָ
יש ַה ִ ּישְׂ ָר ֵאל
ַעד ָּכאן דְּ ָב ָריוְ .ו ֵכן ָּכ ַתב עוֹ ד ְ ּב ִס ְפרוֹ ַא ֲה ַבת ִישְׂ ָר ֵאל (ריש פרק ד) ׁ ֶש ִא ׁ
ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין ְ ּבי"ג ִע ָ ּק ֵרי ַהדָּ ת ִמ ְצ ָוה ְלשָׂ נְ אוֹ ַ .עד ָּכאןְ .ו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ֲחזוֹ ן
ִא ׁ
יש ְל ֵעיל ִמ ֵ ּנ ּה (יו"ד סימן א אות ו) ִּד ְל ַא ַחר ׁ ֶשהוֹ ִכיחוּ ְלאוֹ תוֹ ִּתינוֹ ק ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבה
ְו ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּ ִע ּמוֹ ְּכ ִפי ַה ּ ׁ ִשעוּ ר ׁ ֶשהוּ א ָראוּ י ָל ׁשוּ בִ ,אם נִ ׁ ְש ַאר ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ֲה ֵרי הוּ א ֵמ ִזיד
ָ ּגמוּ ר ְו ִדינוֹ ְּכמוּ ָמרְ .ו ׁ ִשעוּ ר ַה ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּ ת הוּ א ְל ִפי ִה ְת ּבוֹ נְ נוּ ת ַהדַּ ָ ּינִ יםַ ,עד ָּכאן
דְּ ָב ָריוְ .ו ַעל ָּכ ְר ֵחנוּ לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶזה דִּ ין ְּכ ָל ִלי ֶל ֱאהֹב ֶאת ָּכל ָה ְר ׁ ָש ִעים אוֹ ְלשָׂ נְ ָאם,
וּ ְב ָכל ִמ ְק ֶרה ֵי ׁש ָלדוּ ן ְלגוּ פוֹ ְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת ַא ֶּד ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת (ח"ד סימן סט).
וּ ְב ַודַּ אי ִמי ׁ ֶש ַּמ ֲח ִטיא ֶאת ָה ַר ִ ּבים ְ ּב ֵמ ִזיד ְּכגוֹ ן ֵא ּלוּ ַה ּפוֹ ְר ׁ ִשים ִמ ַּד ְר ֵכי ַה ַח ִ ּיים ֵהם
ִ ּב ְכ ַלל ָה ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה ְלשָׂ נְ ָאם ,וּ ְב ִיחוּ ד ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ֵּכן ְללֹא ּתוֹ ֶע ֶלתְ ,ו ַא ְּד ַר ָ ּבא
יתם
יאים ָממוֹ ן ְּכ ֵדי ְל ַה ֲח ִטיא ֶאת ָה ַר ִ ּבים ְואוֹ י ָל ֶהם ְואוֹ י ְלנִ ׁ ְש ָמ ָתםְ ,ו ַא ֲח ִר ָ
מוֹ ִצ ִ
ֲע ֵדי אוֹ ֵבדְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת ִציץ ֱא ִל ֶ
יע ֶזר (חי"ז סימן לו אות ה) ְל ַי ּ ׁ ֵשב ַה ְּס ִת ָירה
יאים ֶאת ָה ַר ִ ּבים ִמ ְצ ָוה ְלשָׂ נְ ָאםַ .ע ֵ ּין
ְ ּב ִד ְב ֵרי ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"לְּ ,ד ֵא ּלוּ ַה ַּמ ֲח ִט ִ
יע א ֶֹמר (ח"ח
ׁ ָשם ְּד ָב ָריוְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ָאז נִ ְד ְ ּברוּ (ח"ט סימן נה) ,וּ ְב ׁשוּ "ת ַי ִ ּב ַ
יכים ְ ּב ִח ּלוּ ל ׁ ַש ָ ּבת וּ ׁ ְש ָאר
חיו"ד סימן כא אות ט)ַ ,מ ִּסיק ַ ּגם ֵּכן ְּד ַגם ְּכ ׁ ֶש ַההוֹ ִרים ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יהם ,אוּ ַלי
יכים ַה ָ ּבנִ ים ִלנְ הֹג ָ ּב ֶהם ָּכבוֹ דְ ,ו ׁ ֶש ִ ּי ְת ַא ֵהב ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים ַעל ְי ֵד ֶ
ֲע ֵברוֹ תְ ,צ ִר ִ
יה ׁ ָשלוֹ ם .אוּ ָלם ָּכל ֶזה
יה ַד ְר ֵכי נ ַֹעם ְו ָכל נְ ִתיבוֹ ֶת ָ
ִי ׁ ְש ְמעוּ ְו ָי ׁשוּ בוּ ִּ .כי ַה ּתוֹ ָרה דְּ ָר ֶכ ָ
יהם ׁ ֶש ָ ּזכוּ ְל ַה ִּכיר ֶאת ָה ֱא ֶמת ְו ָל ׁשוּ ב ְלצוּ ר
יעים ִל ְבנֵ ֶ
ׁ ַש ָ ּי ְך ְּכ ׁ ֶש ַההוֹ ִרים ֵאינָ ם ַמ ְפ ִר ִ
ירים אוֹ ָתם ַעל א ֶֹמץ ִל ָ ּבם ְועֹז רוּ ָחם( .אוֹ ְל ָכל ַה ּ ָפחוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָא ִרים
ַמ ֲח ַצ ְב ָּתם ,וּ מוֹ ִק ִ
ְ
ֲא ִד ׁ ִ
ישים ְּכ ַל ּ ֵפ ֶיהם)ֲ .א ָבל ִאם ֵהם עוֹ ְינִ ים אוֹ ָתם ַעל ָּכך ׁ ֶש ָח ְזרוּ ִ ּב ְת ׁשוּ ָבהְ ,וצוֹ ְר ִרים
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ָל ֶהם ִ ּב ְג ַלל שִׂ נְ ָא ָתם ַל ָּדתֲ ,ה ֵרי ֵהם ִ ּב ְכ ַלל ַה ִּמינִ ים ְו ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים ׁ ֶש ְ ּב ַו ַּדאי ֵאין
ְל ַכ ְ ּב ָדם ,וּ ְמנָ ָעם ה' ִמ ָּכבוֹ דְ .ו ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר ָע ִדיף ׁ ֶש ַה ֵ ּבן ִי ּ ָפ ֵרד ְל ַג ְמ ֵרי ֵמהוֹ ִרים ָּכ ֵא ֶ ּלה
ְו ָידוּ ר ְ ּב ִעיר ַא ֶח ֶרתַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוְ .ודוּ ן ִמ ֵ ּנ ּה.
כח) ְו ַכ ָּמה ִה ְפ ִליגוּ ְו ִה ְר ִחיקוּ אוֹ ָתם ַה ּמוֹ נְ ִעים ֶאת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ִמ ְּכ ַלל ָה ָעם ׁ ֶש ֵה ִביאוּ
יגין
יצי ַע ֵּמנוּ ַה ַּמ ְל ִע ִ
ְר ָא ָיה ִמ ְּת ׁשוּ ַבת ַמ ֲה ִר"י ַו ְיל (סימן קנז) ׁ ֶש ָּכ ַתב ,דְּ ֵכ ָיון ׁ ֶש ַר ּבוּ ּ ָפ ִר ֵ
יחיםִ ,אם ָה ִיינוּ מוֹ ִחים ְ ּב ָי ָדם
יה ְו ֵאינָ ם ׁשוֹ ְמ ִעים ַל ּמוֹ ִכ ִ
יבין ַ ּב ּתוֹ ָרה וּ ְבלוֹ ְמ ֶד ָ
וּ ַמ ְל ִע ִ
יח ׁש ְל ַס ָּכנָ ה ׁ ֶש ָהיוּ עוֹ ְמ ִדים ָע ֵלינוּ ַעל גּ וּ ֵפנוּ ְו ַעל ְמא ֵֹדנוּ ְ .ו ָהא דְּ ָא ַמר
ִא ָּכא ְל ֵמ ַ
יכא ַס ָּכנָ ה .וּ ָפ ַסק דְּ ָב ָריו
יכא דְּ ֵל ָּ
ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָידוֹ ִל ְמחוֹ ת ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶחה ְוכוּ ' ַה ְינוּ ֵה ָ
"ה (יו"ד סימן קנז סעיף א וסימן שלד סעיף מח ,וחו"מ סימן יב סעיף א).
ָה ַר ָמ"א ַ ּב ַה ָ ּג ּ
יהם ִח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה.
יכה ְ ּב ָכל ּכ ָֹחם ְל ַס ֵ ּלק ֵמ ֲע ֵל ֶ
ְו ַעל ְּד ָב ִרים ֵא ּלוּ סוֹ ְמ ִכים ְס ִמ ָ
יתםַ ,מה ַ ּי ֲענוּ ְ ּביוֹ ם דִּ ין ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ָא ֵלם ַה ּבוֹ ֵרא ֵאיךְ
ְולוּ ָח ְכמוּ ַישְׂ ִּכילוּ ָי ִבינוּ ְל ַא ֲח ִר ָ
ֲח ׁ ַש ׁ ְש ֶּתם ֵמ ֲח ׁ ַש ׁש ָּכל דְּ הוּ ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ׁשוּ ם ֲח ׁ ָש ׁש ֲא ִמ ִּתי ,וּ ַב ֲח ׁ ַש ׁש ַס ָּכנָ ה ְּכ ָבר ָּכ ַתב
יש ַא ָ ּלם ְו ָר ׁ ָשע ְ ּביוֹ ֵתר וּ ִמ ְת ָי ֵרא ִמ ֶּמנּ וּ ׁ ֶש ּלֹא
ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִחנּ וּ ְך (מצוה רלט) ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשהוּ א ִא ׁ
ְ
יש ָּכ ֶזהְ .ו ָכ ַתב ַ ּב ּ ִמנְ ַחת ִחנּ וּ ך (ס"ק
ַי ֲעמֹד ָע ָליו ְו ַי ַה ְר ֶגנּ וּ ֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ַח ָ ּיב ְ ּב ִמ ְצ ָוה זוֹ ְ ּב ִא ׁ
ג) ,דְּ הוּ א ּ ָפ ׁשוּ טְּ ,ד ֵאין ְל ָך דָּ ָבר ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְפנֵ י ּ ִפ ּקוּ ַח נֶ ֶפ ׁשָ .הא ַק ָּמןֶ ׁ ,ש ַרק דָּ ָבר
ׁ ֶשהוּ א ְ ּב ֶג ֶדר ַס ָּכנָ ה ׁ ֶש ָּכזוֹ ֵי ׁש ְל ִה ָּמנַ עַ .ו ֲא ִפ ּלוּ ַ ּב ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶשל ֶה ְפ ֵסד ָממוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְמ ְס ֵרם
ַל ַּמ ְלכוּ תּ ַ ,גם ֵּכן ֵי ׁש ַעל ָמה ִל ְסמ ְֹךַּ ,כ ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ְּס ַמ"ע (חו"מ סימן יב ס"ק ה) ,וּ ְמב ָֹאר
ַ ּב ֲא ֻר ָּכה ְ ּב ׁשוּ "ת ִז ְכרוֹ ן ְיהוּ ָדה ְ ּג ִרינְ ַו ְלד ִמ ַּס ְ
אט ֶמר (חלק ב מהדו"ת סימן פח)ַ ,ע ֵ ּין
ׁ ָשם[ְ .ו ַה ֵ ּבט ְושָׂ א ֵעינֶ ָ
יך ְל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת ַח ֹ ּות ָי ִאיר (סימן קמא) ְל ָה ִביא ְר ָא ָיה
ִמ ּ ְפ ָס ִחים (דף נג ע"א) ׁ ֶש ָא ְמרוּ ִא ְל ָמ ֵלא ּתוֹ דוֹ ס ַא ָּתה גּ וֹ ְז ַרנִ י ָע ֶל ָ
יך נִ ּדוּ י ,וּ ְל ַחד
יעת
ַמאן דְּ ָא ַמר ַה ַּט ַעם ׁ ֶש ָה ָיה ּתוֹ ֵמ ְך ְ ּב ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ,וּ ַמ ׁ ְש ַמע דַּ ֲא ִפ ּלוּ ְמנִ ַ
ֶר ַוח דְּ ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַעל ְ ּג ַרם ֶה ֵ ּזק ָממוֹ נָ ם ַר ּ ׁ ַשאי ִל ְמנ ַֹע ִמ ְ ּלנַ דּ וֹ תוֹ ַ .עד
ָּכאן דְּ ָב ָריו .וּ ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ֵאין ְר ָא ָיה ׁ ֶש ֵאין ִל ְמחוֹ ת ּבוֹ ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו וּ ְל ִה ָּמנַ ע ִמ ִּמ ְצ ָוה
יח ,וּ ָפ ׁשוּ ט]ְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ֵס ֶפר ֲח ׁשוּ ֵקי ֶח ֶמד ַעל ַמ ֶּס ֶכת ֻס ָּכה
דְּ אוֹ ַר ְי ָתא דְּ הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
(דף ב ע"ב) .וּ ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ִ ּב ְס ָת ָמא ּכֹל ׁ ֶש ּלֹא ֻה ְח ַזק ַה ֲח ׁ ַש ׁש ַס ָּכנָ הֵ ,אין ְל ִה ָּתלוֹ ת ָ ּב ֶזה
יח ֶאת ַהחוֹ ְט ִאים ,וּ ְל ַב ֵּטל ִמ ְצ ַות ּתוֹ ֵכ ָחהֵ .צא וּ ְל ַמדִ ,מ ַּמה ּ ׁ ֶש ָ ּז ַכר ָה ַרב
ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ַ
ּ ִפ ְת ֵחי ְּת ׁשוּ ָבה (יו"ד סימן שלד ס"ק יט) ִענְ ָין ֶזהְ ,ו ַצדִּ יק ָע ַתק דִּ ְב ֵרי ָה ַרב ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ ר
ְ ּב ִחדּ וּ ׁ ָשיו ְל ַמ ֶּס ֶכת סוֹ ָטה (דף מז ע"ב) ׁ ֶש ָּכ ַתב ,דְּ ִמ ֶ ּזה דָּ ׁשוּ ַר ִ ּבים וּ ְכ ֶה ֵּת ָרא דָּ ִמי ָל ֶהם
ַל ֲחנֹף ַל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ׁ ֵשם ְו ָיד ְק ָצת ֵא ֶצל ׁשוּ ם שְׂ ָר ָרה ,אוֹ ׁ ְש ָאר ַּת ִ ּקיפוּ תַ ,אף ַעל ַ ּגב
דְּ ָלא ָ ּב ִרי ֶה ֵ ּז ָקאַ .על ֵּכן ָּתפוּ ג ּתוֹ ָרה ,וּ ֶב ֱא ֶמת ָטעוּ ת ָ ּגמוּ ר הוּ א ,דְּ ִד ְב ֵרי ַמ ֲה ִר"י ַו ְיל
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ימא ָה ִכי ִ ּב ַּט ְל ָּת "לֹא ָתגוּ רוּ " ֵמ ִע ָ ּק ָרא
לֹא נֶ ֶא ְמרוּ ִּכי ִאם ְ ּב ָב ִרי ֶה ֵ ּז ָקאְ ,ו ִאי ָלא ֵּת ָ
ְּד ַודַּ אי לֹא נֶ ֱא ַמר "לֹא ָתגוּ רוּ " (דברים א ,יז) ִּכי ִאם ִ ּב ְד ִא ָּכא ָמקוֹ ם ִל ָיראְ ,ו ֶה ֱא ִריךְ
ָ ּב ֶזהַ .עד ָּכאן דְּ ָב ָריוַ .ו ֲה ַגם ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ָז ַכר ִמ ִּמ ְצ ַות לֹא ָתגוּ רוּ ַה ֶ ּנ ֱא ֶמ ֶרת ַעל ֵ ּבית דִּ ין
(עיין סוטה דף מז ע"ב ,וסנהדרין דף ו ע"ב) ,דּ וּ ן ִמ ֵ ּנ ּה ְל ָכל ִח ּיוּ ב ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶש ּלֹא נֶ ֶא ְמרוּ
ציב (ליקוטים והשמטות
דִּ ְב ֵרי ַמ ֲה ִר"י ַו ְיל ֶא ָ ּלא ְ ּב ָב ִרי ֶה ֵ ּז ָקאְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ׁשוּ "ת ִּד ְב ֵרי ַי ִ ּ
סימן קיב אות ה) .וּ ְב ׁשוּ "ת ְלהוֹ רוֹ ת נָ ַתן (ח"ה סימן סח אות יח)ְ .ו ֵעינֵ ינוּ ָהרוֹ אוֹ ת ׁ ֶש ַעל
ְּכבוֹ ד ַע ְצ ָמם לֹא חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ,וּ ְפ ָע ִמים וּ מוֹ ִחים ְ ּבאוֹ ָתם ָה ֲאנָ ׁ ִשים ִאם ּ ָפ ְגעוּ ִ ּב ְכבוֹ ָדם,
וּ ְב ִענְ ְינֵ י ְּכבוֹ ד ׁ ָש ַמ ִים ֲא ִרי נַ ֲעשָׂ ה ׁשוּ ָעלְ ,ולֹא ִּת ְה ֶיה ּכ ֶֹהנֶ ת ַּכ ּ ֻפנְ ָּד ִקיתְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד
ְ ּב ׁשוּ "ת ַח ֹ ּות ָי ִאיר (סימן קמא) ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ּתוֹ ֵכ ָחה ְמ ֻג ָ ּלה ְל ַרב ׁ ֶש ָח ׁ ַש ׁש ִמ ִ ּל ְמחוֹ ת
ְ ּבעוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרהַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם .וּ ְב ִיחוּ ד ׁ ֶשחוֹ ַבת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה מוּ ֶט ֶלת ַעל ָה ַרב ְט ֵפי ִמ ּ ׁ ְש ָאר
ִאינְ ׁ ֵשי וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ֶה ֱא ִר ְ
יך ָ ּב ֶזה ַה ּ ְׂש ֵדי ֶח ֶמד (כרך ה באספ"ד מערכת ה' אות ב עמוד ַ )713ע ֵ ּין
ׁ ָשםְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְ ּב ׁשוּ "ת ְּכ ָתב סוֹ ֵפר (אבה"ע סימן מז)ְּ ,ד ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֵשב ַעל ִּכ ֵּסא ָה ַר ָ ּבנוּ ת
יח ַ ּגם ְל ִמי ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ִ ּישְׂ נָ ֵאהוּ ְו ִי ָ ּנ ֵקם
ֵאין לוֹ ָלחוּ ׁש ֶא ָ ּלא ַעל ְּכבוֹ ד ַה ּ ׁ ֵשםְ ,ויוֹ ִכ ַ
ימן נז]ְ .ו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ָּכ ַתב
ִמ ֶּמנּ וּ [ְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה ְ ּבא ַֹרח ַח ִ ּיים ִס ַ
ְ ּב ׁשוּ "ת ִמנְ ַחת ֶא ְל ָע ָזר מוּ נְ ַק ְ
אט ׁש (ח"ג סימן עו)ְּ ,ד ַמה ּ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְמ ַהנְ ְּד ִזים ְל ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֵרי
ַרב ָה ִעיר ַעל ּ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ַר ָמ"א (שם) ׁ ֶש ָ ּנ ֲהגוּ ְל ָה ֵקל ִמ ִ ּל ְמחוֹ ת ְ ּבעוֹ ְב ֵרי ֲע ֵב ָרה,
ּ ָפ ׁשוּ ט ְּד ֶזהוּ ַט ֲענַ ת ֶה ֶבל דְּ ֶזהוּ ַרק ַה ְינוּ ִאם ָה ַרב ִמ ְת ָי ֵרא ִמ ּ ְפנֵ י ְמ ִסירוּ ת ְו ַכ ּיוֹ ֵצא,
ֲא ָבל ִאם ָע ַמד ִ ּב ְמ ִסירוּ ת נֶ ֶפ ׁש ְו ָעשָׂ ה ְונִ דָּ ה ְ ּב ַו ַּדאי ָּתבֹא ָע ָליו ְ ּב ָר ָכהַ .עד ָּכאן.
ַא ָּתה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ׁ ֶש ֵאין ִל ְסמ ְֹך ַעל ְּת ׁשוּ ַבת ַמ ֲה ִר"י ַו ְיל ַה ַ ּנ"ל ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּטל ִמ ְצ ַות
ש ָּכ ַת ְבנוּ ְל ֵעיל (סוף אות
ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ׁ ,ש ְ ּב ַודַּ אי ֵאין זוֹ ַּכוָּ נַ ת דִּ ְב ֵרי ָק ְד ׁשוֹ ְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶ
יג) דִּ ְב ֵרי ַה ַח ֹ ּות ָי ִאיר וּ ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּב ֵא ָרה.
מורִ :ח ּיוּ ב ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ֵכ ָחה לֹא ָ ּב ַטל ְולֹא ִי ְת ַ ּב ֵּטל ְלעוֹ ָלםְ ,וזֹאת
ַה ּמ ּו ָרם ִמ ָּכל ָה ָא ּ
יחים
יצד מוֹ ִכ ִ
יח ֶאת ֲח ֵברוֹ ִל ְלמֹד ֵּכ ַ
ַה ּתוֹ ָרה לֹא ְּת ֵהא ֻמ ְח ֶל ֶפת .וּ ִמיהוּ ַעל ַה ּמוֹ ִכ ַ
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא ּתוֹ ֶע ֶלת ְ ּבתוֹ ַכ ְח ּתוֹ  ,וּ ַבדְּ ָר ִכים ַה ְמב ָֹא ִרים ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה ְ ּב ִס ַ ּי ְע ָּתא ִּד ׁ ְש ַמ ָ ּיא.
ְו ָא ְמנָ ם אוֹ ָתם ַה ּכוֹ ְפ ִרים ָה ְר ׁ ָש ִעים ַה ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ׁ ֶש ּלֹא ְמ ַק ְ ּב ִלים ּתוֹ ָכחוֹ תֵ ,אין ִח ּיוּ ב
יחםֶ ׁ ,שדַּ ְר ָּכם ֵּכ ֶסל ָלמוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת
יחם ,וּ ְברֹב ַה ּ ְפ ָע ִמים ָע ִדיף ׁ ֶש ּלֹא ְלהוֹ ִכ ָ
ְלהוֹ ִכ ָ
ֹאשוֹ ׁ ֶש ּלֹא ִל ֵּתן ֶח ֶרב ְ ּב ַיד שׂ וֹ נְ ֵאנוּ ְלנַ ֵ ּג ַח
יצנוּ ת וּ ִב ָ ּזיוֹ ן ִמדְּ ַבר ה'ְ ,ו ֶה ָח ָכם ֵעינָ יו ְ ּבר ׁ
ֵל ָ
ֶאת ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת.
יח.
עוֹ ד ֵי ׁש ָל ַד ַעת ,דִּ ְכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֲח ׁ ָש ׁש ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶש ַ ּי ִ ּזיקוּ הוּ לוֹ אוֹ ְל ָממוֹ נוֹ לֹא ְמ ֻח ָ ּיב ְלהוֹ ִכ ַ
יח ַ ּגם ִ ּב ְכ ַהאי ַ ּג ְונָ א ְו ָתבֹא
ש ׁש ָל ֶזה ְו ֵי ׁש לוֹ ְלהוֹ ִכ ַ
וּ ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ְל ַרב ַה ְ ּק ִה ָ ּלה ֵאין ַל ְח ׁ ֹ
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קונטרס הוכח תוכיח
ָע ָליו ְ ּב ָר ָכה ,וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶזה ֲח ׁ ַש ׁש ַס ָּכנַ ת נְ ָפ ׁשוֹ ת ְוצי"מ ְוימ"ן ָא ֵמןְ .ו ַה ִ ּנ ְר ֶאה
ַל ֲענִ ּיוּ ת דַּ ְע ִּתי ָּכ ַת ְב ִּתי.
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אפרים כחלון ,נולד בעיר נתניה ,ישראל,
למד והתחנך בתלמוד תורה "עוללים".
בגיל  13נכנס לישיבת "נחלת דוד" בפתח תקווה .במהלך
לימודיו בישיבה עד נישואיו עם הרבנית שרה שתחיה,
סיים את התלמוד בבלי מספר פעמים ,וכן את התלמוד
ירושלמי .מסר שיעורי תורה והלכה ,ואף הוציא את
ספרו הראשון "אך טוב לישראל" ,עוד לפני היותו בן .20
לאחר נישואיו ,החל בלימודי רבנות ודיינות במוסדות "יורו משפטיך" של
הרב הגאון ר' גדעון בן משה אב"ד בירושלים ,קיבל סמיכה לרבנות ,ולומד
באינטנסיביות לקבלת הסמכתו כדיין.
במהלך השנים ,הרב כחלון פרסם  7ספרים משלו ,ביניהם :סדרת "אך טוב
לישראל" -שו"ת בנושאי הלכה מגוונים ורלוונטים .סדרת "דורש טוב"-
חידושים מאירי עיניים וסיפורים מעניינים על פרשיות השבוע ,מועדי ישראל
ואירועים יהודים שונים ,פירוש על מגילת אסתר ,ועוד .בנוסף ,ערך עשרות
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
והרב ראובן מוסרים שיעורים אינטרנטיים ,נותנים הרצאות בארץ ומחוצה לה,
והשפיעו על חייהם של רבים ,לחזרה בתשובה והתקרבות לחיי תורה.
בסיעתא דשמיא ,ישנן כיום מעל  1,000הרצאות מקוונות בנושאים שונים ,כולל
הלכה ,מוסר ,אנטי-מיסיונרים ,פרשת השבוע ,פרקי אבות ,תיקון המידות ועוד.
ארגון "בעזרת השם" מוציא לאור ומפיץ (גם באופן חינמי) דיסקים המכילים
שיעורי תורה ,ספרי הלכה ,פוסטרים הקשורים לנושאים תורניים ,וערכות קירוב
המכילות ספרים ושיעורי תורה .בנוסף ,ארגון "בעזרת השם" מלווה אנשים
בתהליך גיור לאורך כל הדרך ,בנתינת שיעורים ,הדרכה ,תמיכה רגשית ואף
מימון כלכלי לגיור דרך בתי דין אורתודוקסיים מוכרים ,ומסייע בכל הנצרך ,כדי
לעזור לבעלי תשובה וגרי-צדק להתקרב לתורה ומצוות.
פרויקטים רבים של תורה וחסד מנהל ארגון "בעזרת השם" כדוגמת סיוע
למשפחות אברכים לומדי התורה ,עזרה למשפחות נזקקות ,חלוקת מוצרי מזון
בחגים ,מלחמה במסיון ,הדפסת והוצאת ספרי קודש ועוד.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר:
www.beezrathashem.org
RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org

