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  תוכחהתוכחה ה הנושאנושא ב במקורותמקורות
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 ".הוכח תוכיח "]יט יז' וי[שנאמר ?  להוכיחושחייב לרואה בחבירו דבר מגונה מנין ]ב/ערכין טז[
יכול אפילו משתנים . מכל מקום" תוכיח"ומר תלמוד ל ?שיחזור ויוכיחנוהוכיחו ולא קבל מנין 

 שער -ארחות צדיקים [ ."ולא תשא עליו חטא"תלמוד לאמר ? )שיוכיחנו ברבים להלבין פניו ]י"רש[ (פניו
אלמדה פושעים  "] א טו'תה[וכן אמר דוד . אם לא יוכיחנו ייענש על חטאיו למדנו ש]ן"רמב, התשובה

 אל תוכיחהו בחזקה ]י"רש,  שער האכזריות-חות צדיקים אר[א "ד ".דרכיך וחטאים אליך ישובו
  .ובאכזריות לביישו ותקבל עליו חטא

 הוא -  ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו מות תמותבאמרי לרשע " ]לג ח,  ג יח'יח[
הוא בעונו  ולא שב מדרכו  לשוב ממנהמדרכו רשע הזהרתואתה כי . ודמו מידך אבקשבעונו ימות  - רשע 
  ".ָהִׁשיבּו פֹוְׁשִעים ַעל ֵלב…  "]מו ח' יש[ ". מכל פשעיכםוהשיבושובו " ]יח ל' יח[ ".ימות

ונכרתה  העשה בה מלאכה כי כל מות יומתושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה " ] לא יד'שמ[
  ."הנפש ההוא מקרב עמיה

  …"שוחה עמוקה פי זרות "]משלי כב יד[ר  כל המבל את פיו מעמיקין לו גיהם שאמ]א/שבת לג[

  ".יפול שם' זעום ה" שאמר אף שומע ושותק

  

אמר . מקבל תוכחהתמה אני אם יש בדור הזה מי ש: אמר רבי אלעזר בן עזריה  ]ב/ערכין טז[
  .יודע להוכיחשתמהני אם יש בדור הזה : רבי עקיבא

טול קיסם מבין ': אם אמר לו, יחיכול להוכתמה אני אם יש בדור הזה מי ש: אמר רבי טרפון
אתה עברת : הוא משיבו, אם מוכיח את חברו על עבירה קטנה(' !טול קורה מבין עיניך': אמר לו' !שינך

  ).עבירה גדולה ממני

: ושמואל אמר. הכאהעד : רב אמר ?חייב להוכיח את חבירו אדם ]י"רש[עד היכן תוכחה … 
  .נזיפהעד : רבי יוחנן אומר. קללהעד 

  
 ?דייל ואתה ותן תורה ע) עקיבא' ר( יש לך אדם כזה ,ע" רבש:לפיו) משה(אמר  ]ב/חות כטמ[

 ערפם  מחזירין קשי]י"רש[". אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא' ויאמר ה "]לב ט' שמ[
הם מפנים ממנו הצואר ומראים לו ,  אם אדם מוכיחם]ל"ימ[. לנגד מוכיחיהם וממאנים לשמוע

  .עורף ואינם מקבלים תוכחה משום אדםה

,  אין לי אלא הרב לתלמיד".תוכיח" אפילו מאה פעמים "הוֵכח "] תריג- 'ש וי"ילקו] [א/בבא מציעא לא[
  ".תוכיחהוכח " תלמוד לומר ? מיןתלמיד לרב

  

, םואינו נותן לב על מעשה החטאי,  מי שיש בידו למחות ואינו מוחה] שער החיפות-ארחות צדיקים [
כיון שאינם מוחים בידינו ואינם מקנטרים : כי הם החוטאים חושבים, זה הדבר קרוב לחניפות

ובערת הרע  "]דברים יג ו[שנאמר , ונצטוינו לבער הרע מקרבנו. כל מעשינו הם טובים, אותנו
  ".מקרבך

דברי , לבד, ברוך הוא, כי בעשותך מעשה הטוב לשם הבורא…  ] שער הגאוה-ארחות צדיקים [
כי אין קבלת התוכחה תלויה , גם אם לא תחשוב כך, תוכחתך יתקבלו בפני העולם

  .ךבמחשבות

 – באנשי עירו,  נתפס על אנשי ביתו– ולא מיחה באנשי ביתו שאפשר לו למחותמי  ]ב/שבת ד[
  .על כל העולם כולו נתפס – בכל העולם כולו, נתפס על אנשי עירו

  
אלא משום , לא משום שהוא מעולה ביותר –אוהבים אותו  שבני עירו תלמיד חכם ]ב/כתובות ק[

  .חם בדברי שמיםשאינו מוכי
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שכל , יאהב את התוכחות? איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם: רבי אומר, שנינו ]א/תמיד ככ[
ורעה מסתלקת מן , טובה וברכה באות לעולם, נחת רוח באה לעולם, זמן שתוכחות בעולם

 ."ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב" ] כהמשלי כד[ר שנאמ, העולם

  

מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים נלקה עקיבא על : אמר רב יוחנן בן נורי ]ב/ערכין טז[
משלי [לקיים מה שנאמר , וכל שכן שהוספתי בו אהבה, ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל

  ."ך ויאהבהוכח לחכם, אל תוכח לץ פן ישנאך" ]ט ח

מפני ? ומפני מה נענש, מפני שהוכיח את שלמה? מפני מה זכה ירבעם למלכות ]ב/סהדרין קא[
  .הוכיחו ברביםש

  .דבר שאינו נשמעכך מצווה שלא לומר , מצווה לומר דבר הנשמעכשם ש ]ב/יבמות סה[

 שסופו אל תאמר דבר שאי אפשר לשמועו, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו ]דאבות ב [
  .שמעלה
  

  . ואחר כך קשוט אחריםקשוט עצמך ]א/בבא מציעא קז[
  
  .הנח לישראל מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין ]ב/שבת קמח[
  .הלא יכפל עונשו,  ומי שאינו מתעורר לשוב מחמת מוכיחיו] שער התשובה-ארחות צדיקים [

  
  .עליו חוט של חסדמושכין , לשם שמיםכל המוכיח את חברו  ]א/תמיד כח[

  
מביאך לחיי עולם מפני שהמוכיחך ,  ושנא את המשבחךאהב את המוכיח ]אבות דרבי תן פרק כט[

  .והמשבחך מוציאך מן העולם, הבא
  

  .בשביל שלא הוכיח זה את זהאלא , חרבה ירושליםלא  ]ב/שבת קיט[

  

ֵקַח לֹו ָקלֹון ֹיֵסר" ]ח-משלי ט ז[  הוא למוכיח שזה מחרפו ואיו שומע לו זו מום ]י"רש[ ".ּומֹוִכיַח ְלָרָׁשע מּומֹו ֵלץ 
 תוכח לץ פן ישנאך הוכח אל ".אסור לדבר עם המסיתים מדרך הישרה אפילו להוכיחם ולקרבםאזהרה שהיא 

  ".לחכם ויאהבך

  ".ְוׁשֹוֵמר ּתֹוַכַחת ְיֻכָּבדֵריׁש ְוָקלֹון ּפֹוֵרַע מּוָסר " ]משלי יג יח[

  ".ְוֹׁשֵמר ּתֹוַכַחת ַיְעִרםִביו ֱאִויל ִיְנַאץ מּוַסר ָא" ]משלי טו ה[

  ".ִּכי ִאם ְּבִהְתַּגּלֹות ִלּבֹו -לֹא ַיְחֹּפץ ְּכִסיל ִּבְתבּוָנה  "]משלי יח ב[

 ".לֹא ֶיֱאַהב ֵלץ הֹוֵכַח לֹו ֶאל ֲחָכִמים לֹא ֵיֵל… מּוָסר ָרע ְלֹעֵזב ֹאַרח ׂשֹוֵנא תֹוַכַחת ָימּות "]יב- משלי טו י[
  ."ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים -ְכַמת ַהִּמְסֵּכן ְּבזּוָיה ְוָח… " ]קהלת ט טז[

  ".ִֹאֶזן ֹׁשַמַעת ּתֹוַכַחת ַחּיים ְּבֶקֶרב ֲחָכִמים ָּתִלין" ]משלי טו לא[

  ".אהמהכות כסיל מ גערה במביןֵתַחת " ]משלי יז י[

  ".ַעתְוהֹוִכיַח ְלָנבֹון ָיִבין ָּדֵלץ ַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרם " ]משלי יט כה[

  ".חיםֹכשפתים ישק משיב דברים ְנ. ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב" ]כו- משלי כד כה[

  ".ַהֵּצל ְלֻקִחים ַלָּמֶות ּוָמִטים ַלֶהֶרג ִאם ַּתְחׂשֹו" ]משלי כד יא[

  ".מוכיח חכם על אזן שמעתנזם זהב וחלי כתם " ]משלי כה יב[

  ". ממחליק לשון,מצא חן י-  אחרי,מוכיח אדם" ]משלי כח כג[

בשעה שהזקן מתמה אומר לו ,  הכתוב מדברתלמיד חכםב ]ילקוט שמעוי[" בני אם ערבת לרעך "]משלי ו א[
כי רבים חללים  "]משלי ז כו [. ערב על הצבורה עד שלא תמית לא היית תפס על הצבור עכשו שתמית עשית"הקב

  .ח שהגיע להוראה ואיו מורה"תזה  - "ועצומים כל הרוגיה", ח שלא הגיע להוראה ומורה"תזה  -" הפילה
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הם דרך  מצא ש.תוכחות המוסר הם מטים את האדם לחיים ]י"רש[ "ודרך חיים תוכחות מוסר… " ]משלי ו כג[
 .החיים

 ".וכאב את בן ירצה  יוכיח'כי את אשר יאהב ה. תוכחתו בני אל תמאס ואל תֹקץ ב'מוסר ה" ]יב-יאמשלי ג [
 ".קצתי בחיי "] מו כז'בר[ מלשון -ולא תקוץ .  אם יבואו עליך יסורין יהיו חביבין עליך- "בני אל תמאס' מוסר ה" ]י"רש[
 . שרוצה בבו להטיב לו ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט כן יערב לך הטובה אחר המכה-  "וכאב את בן ירצה"

  .את עצמו ואת אחרים ]י"רש[ "ועוזב תוכחת מתעה " ]משלי י יז[

  ". יֹקשּון ויטו בֹתהו צדיקולמוכיח בשערמחטיאי אדם בדבר " ] כט כאעיהיש[ 
  .אם הוכיח אותם המוכיח על האון הקישו אותו ]ם"מלבי[. לשון מוקש ]י"רש[

  ". ודבר תמים יתעבובשער מוכיחשנאו " ]עמוס ה י[

ָהָיה ָלֶהם ' ִהֵּנה ְדַבר ה. ה ָאְזָנם ְולֹא יּוְכלּו ְלַהְקִׁשיבִהֵּנה ֲעֵרָל? ַעל ִמי ֲאַדְּבָרה ְוָאִעיָדה ְוִיְׁשָמעּו "]ירמיהו ו י[
  ". לֹא ַיְחְּפצּו בֹו- ְלֶחְרָּפה 

השוא  ו…חמשה דברים הועלים דרכי התשובה בפי עושיהן…  ]ב הלכות תשובה ד -ם "רמב[
אדם שהרי לא היח לו דרך תשובה שהתוכחה גורמת לתשובה שבזמן שמודיעין לו ל את התוכחות

ממרים … זכור ואל תשכח "] ט ז'דב[חטאיו ומכלימין אותו חוזר בתשובה כמו שכתוב בתורה 
 וכן ישעיהו הוכיח את "עם נבל ולא חכם "] לב ושם[ "…לכם לב' ולא נתן ה "] כט גשם[ "…הייתם

 וכן "מדעתי כי קשה אתה "] מח דשם[ "ידע שור קונהו "] גשם[ "הוי גוי חוטא "] א ד'יש[ישראל ואמר 
 וכן כל הביאים הוכיחו "קרא בגרון אל תחשוך "] ח אשם[צוהו האל להוכיח לחטאים שאמר 

לישראל עד שחזרו בתשובה לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וירא 
שמים מעוריו ואהוב להם שיהא מוכיח לרבים ומחזירן בתשובה וזה ששוא את התוכחות איו 

  .יח ולא שומע דבריו לפיכך יעמוד בחטאתיו שהם בעייו טוביםבא למוכ

  ]דעות והלכות  -ם "רמב[

 ".לֹא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב "] יט יז'וי[ כל השוא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה שאמר )ה(
מכה את ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה ולא הזהירה תורה אלא על שאה שבלב אבל ה

  .פ שאיו רשאי איו עובר משום לא תשא"חבירו והמחרפו אע

ְולֹא ִדֶּבר ַאְבָׁשלֹום  "]ב יג כב"שמ[ כשיחטא איש לאיש לא ישטמו וישתוק כמו שאמר ברשעים )ו(
מה עשית לי  למצוה עליו להודיעו ולומר לו אלא "ִעם ַאְמנֹון ְלֵמָרע ְוַעד טֹוב ִּכי ָׂשֵנא ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַאְמנֹון

 ואם חזר ובקש "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶת "] יט יז'וי[ שאמר .כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוי
ִהיםִַוּיְתַּפ "] כ יז'בר[ממו למחול לו צריך למחול ולא יהא המוחל אכזרי שאמר   "ֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱא

  .)…בעבור אבימלך(

ך בדרך לא טובה מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על  הרואה חבירו שחטא או שהל)ז(
 המוכיח את חבירו בין בדברים שביו לביו ".הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶת"עצמו במעשיו הרעים שאמר 

צריך להוכיחו ביו לבין עצמו וידבר לו בחת ובלשון רכה ויודיעו בין בדברים שביו לבין המקום 
 אם קיבל ממו מוטב ואם לאו יוכיחו פעם  אלא לטובתו להביאו לחיי העולם הבאשאיו אומר לו

שיה ושלישית וכן תמיד חייב אדם להוכיחו עד שיכהו החוטא ויאמר לו איי שומע וכל שאפשר 
  .בידו למחות ואיו מוחה הוא תפש בעון אלו כיון שאפשר לו למחות בהם

 כך "ְולֹא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא" שאמר קשות עד שיכלימוהמוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו  )ח(
אסור לאדם  מכאן ש"ְולֹא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא"ל " תיכול אתה מוכיחו ופיו משתותאמרו חכמים 

פ שהמכלים את חבירו איו לוקה עליו עון גדול הוא כך " אעלהכלים את ישראל וכל שכן ברבים
 אין לו חלק ]א/סהדרין קז[פי חבירו ברבים כאילו שופך דמים  המלבין ]ב/מ ח"ב[אמרו חכמים 
 לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן בין גדול ולא יקרא לו .לעולם הבא

 בדברים שבין ?בשם שהוא בוש ממו ולא יספר לפיו דבר שהוא בוש ממו במה דברים אמורים
מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו זר בו בסתר  אם לא חבדברי שמיםאבל  .אדם לחבירו

  . בישראלכמו שעשו כל הביאים עד שיחזור למוטב ומחרפים אותו בפיו ומבזין ומקללין אותו

 כל השוא אחד מישראל בלבו עובר בלא ]יג  מדות שירגיל בהם האדם את עצמו- ע סימן כט "קשו[
ואם חטא איש כגדו ). ה"ט ס"קפ' ל סי"ע ("ִחי ִּבְלָבֶבלֹא ִתְׂשָנא ֶאת ָא "] יט יז'וי[שאמר , תעשה

ולא דבר אבשלום את אמנון מאומה למרע " ]ב יג כב"שמ[ כמו שאמר ברשעים לא ישטמו וישתוק
 למה ? למה עשית לי כך וכך:אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו, "ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון

, ואם חזר ובקש ממו למחול לו. "הוכח תוכיח את עמיתך" ] יט יז'וי[ שאמר ?חטאת לי בדבר זה
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 וירפא אלהים ויתפלל אברהם אל האלהים"] בראשית כ יז[שאמר ,  ולא יהא אכזריצריך למחול לו
   ."…את אבימלך

 מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים ושא את ? ושאת הבריות כיצד] טז"אבות דר[
שא את אלא אהוב את כולם ו,  התלמידים ושא את עמי הארץאהוב את, התלמידים

אשנא ' משנאיך ה" ] קלט כא'תה[וכן דוד אמר . האפיקורסים והמסיתים והמדיחים וכן המסורות
ואהבת לרעך " ] יט יח'וי[הלא הוא אומר . "ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי

ואם לאו אי אתה ,  אוהבומך אתהואם עושה מעשה ַע !אתיוכי אי בר ?מה טעם, "'אני הכמוך 
  !?אוהבו

  ."ּוְנֹכָחה לֹא תּוַכל ָלבֹואִּכי ָכְׁשָלה ָבְרחֹוב ֱאֶמת …  "]ט יד' יש[

 תיא רבי חמיה אומר דור שבן דוד בא בו העזות תרבה והיוקר יעות והגפן יתן ]א/סהדרין צז[
אין  - ואין תוכחה ]ב/י סוטה מט"רש[. ואין תוכחהות פריו והיין ביוקר והפכה כל המלכות למי

  .'אתה כמוי' שכולם כשלים בחטאות וכשמוכיחין אומר לו לך אדם שיוכל להוכיח

ִהים ַוּיָּמֵלטּו… " ]ג טומלאכי [  וימלטו מן הרעה ?לומר ראה מה יוכל לעשות לו ]י"רש[ ."ִַּגם ָּבֲחנּו ֱא
  .ולא כשלו

  ".ע ואין בפיו תוכחותֵמי כאיש אשר לא ׂשואה" ] לח טו'תה[

  


