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  ד"בס
  "מלבין פנים"ל" הוכח תוכיח"בין 

   נבוןהרב מואיז

  
  ~האיסור להלבין פנים ~ 

  
) ב: (ִחיָרה ּוְׁשמֹו ֲעֻדָּלִמי ִאיׁש ַעד ַוֵּיט ֶאָחיו ֵמֵאת ְיהּוָדה ַוֵּיֶרד ַהִהוא ָּבֵעת ַוְיִהי) א  ( לח פרק בראשית

: ֵער ְׁשמֹו ֶאת ַוִּיְקָרא ֵּבן ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר) ג: (ֵאֶליהָ  ַוָּיבֹא ַוִּיָּקֶחהָ  ּועַ ׁש ּוְׁשמֹו ְּכַנֲעִני ִאיׁש ַּבת ְיהּוָדה ָׁשם ַוַּיְרא
 ְוָהָיה ֵׁשָלה ְׁשמֹו ֶאת ַוִּתְקָרא ֵּבן ַוֵּתֶלד עֹוד ַוּתֶֹסף) ה: (אֹוָנן ְׁשמֹו ֶאת ַוִּתְקָרא ֵּבן ַוֵּתֶלד עֹוד ַוַּתַהר) ד(

 ְּבֵעיֵני ַרע ְיהּוָדה ְּבכֹור ֵער ַוְיִהי) ז: (ָּתָמר ּוְׁשָמּה ְּבכֹורֹו ְלֵער ִאָּׁשה ְיהּוָדה ִּיַּקחוַ ) ו: (אֹתֹו ְּבִלְדָּתּה ִבְכִזיב
) ט: (ְלָאִחיךָ  ֶזַרע ְוָהֵקם אָֹתּה ְוַיֵּבם ָאִחיךָ  ֵאֶׁשת ֶאל ּבֹא ְלאֹוָנן ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר) ח: (ְיקָֹוק ַוְיִמֵתהּו ְיקָֹוק
) י: (ְלָאִחיו ֶזַרע ְנָתן ְלִבְלִּתי ַאְרָצה ְוִׁשֵחת ָאִחיו ֵאֶׁשת ֶאל ָּבא ִאם ְוָהָיה ַהָּזַרע ִיְהֶיה לֹו ּלֹא ִּכי אֹוָנן ַוֵּיַדע
 ַעד ָאִביְך  ֵבית ַאְלָמָנה ְׁשִבי ַּכָּלתֹו ְלָתָמר ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר) יא: (אֹתֹו ַּגם ַוָּיֶמת ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ְּבֵעיֵני ַוֵּיַרע

 ַוָּתָמת ַהָּיִמים ַוִּיְרּבּו) יב: (ָאִביהָ  ֵּבית ַוֵּתֶׁשב ָּתָמר ַוֵּתֶלְך  ְּכֶאָחיו הּוא ַּגם ָימּות ֶּפן ָאַמר ִּכי ְבִני ֵׁשָלה ְגַּדליִ 
 ַוֻּיַּגד) יג: (ְמָנָתהִּת  ָהֲעֻדָּלִמי ֵרֵעהּו ְוִחיָרה הּוא צֹאנֹו ּגֲֹזֵזי ַעל ַוַּיַעל ְיהּוָדה ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה ֵאֶׁשת ׁשּועַ  ַּבת

 ַּבָּצִעיף ַוְּתַכס ֵמָעֶליהָ  ַאְלְמנּוָתּה ִּבְגֵדי ַוָּתַסר) יד: (צֹאנֹו ָלגֹז ִתְמָנָתה עֶֹלה ָחִמיְך  ִהֵּנה ֵלאמֹר ְלָתָמר
: ְלִאָּׁשה לֹו ִנְּתָנה לֹא ִהואוְ  ֵׁשָלה ָגַדל ִּכי ָרֲאָתה ִּכי ִּתְמָנָתה ֶּדֶרְך  ַעל ֲאֶׁשר ֵעיַנִים ְּבֶפַתח ַוֵּתֶׁשב ַוִּתְתַעָּלף

 ָאבֹוא ָּנא ָהָבה ַוּיֹאֶמר ַהֶּדֶרְך  ֶאל ֵאֶליהָ  ַוֵּיט) טז: (ָּפֶניהָ  ִכְּסָתה ִּכי ְלזֹוָנה ַוַּיְחְׁשֶבהָ  ְיהּוָדה ַוִּיְרֶאהָ ) טו(
 ִעִּזים ְּגִדי ֲאַׁשַּלח ָאנִֹכי ַוּיֹאֶמר) יז: (יֵאלָ  ָתבֹוא ִּכי ִּלי ִּתֶּתן ַמה ַוּתֹאֶמר ִהוא ַכָּלתֹו ִּכי ָיַדע לֹא ִּכי ֵאַלִיְך 

 חָֹתְמךָ  ַוּתֹאֶמר ָּלְך  ֶאֶּתן ֲאֶׁשר ָהֵעָרבֹון ָמה ַוּיֹאֶמר) יח: (ָׁשְלֶחךָ  ַעד ֵעָרבֹון ִּתֵּתן ִאם ַוּתֹאֶמר ַהּצֹאן ִמן
 ֵמָעֶליָה  ְצִעיָפּה ַוָּתַסר ַוֵּתֶלְך  ַוָּתָקם) יט: (לֹו רַוַּתהַ  ֵאֶליהָ  ַוָּיבֹא ָּלּה ַוִּיֶּתן ְּבָיֶדךָ  ֲאֶׁשר ּוַמְּטךָ  ּוְפִתיֶלךָ 
 ִמַּיד ָהֵעָרבֹון ָלַקַחת ָהֲעֻדָּלִמי ֵרֵעהּו ְּבַיד ָהִעִּזים ְּגִדי ֶאת ְיהּוָדה ַוִּיְׁשַלח) כ: (ַאְלְמנּוָתּה ִּבְגֵדי ַוִּתְלַּבׁש
 ַוּיֹאְמרּו ַהָּדֶרְך  ַעל ָבֵעיַנִים ִהוא ַהְּקֵדָׁשה ַאֵּיה ֵלאמֹר קָֹמּהְמ  ַאְנֵׁשי ֶאת ַוִּיְׁשַאל) כא: (ְמָצָאּה ְולֹא ָהִאָּׁשה

 ָהְיָתה לֹא ָאְמרּו ַהָּמקֹום ַאְנֵׁשי ְוַגם ְמָצאִתיהָ  לֹא ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ַוָּיָׁשב) כב: (ְקֵדָׁשה ָבֶזה ָהְיָתה לֹא
: ְמָצאָתּה לֹא ְוַאָּתה ַהֶּזה ַהְּגִדי ָׁשַלְחִּתי ִהֵּנה ָלבּוז ִנְהֶיה ןּפֶ  ָלּה ִּתַּקח ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר) כג: (ְקֵדָׁשה ָבֶזה

 ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִלְזנּוִנים ָהָרה ִהֵּנה ְוַגם ַּכָּלֶתךָ  ָּתָמר ָזְנָתה ֵלאמֹר ִליהּוָדה ַוֻּיַּגד ֳחָדִׁשים ְּכִמְׁשלֹׁש ַוְיִהי) כד(
 ָהָרה ָאנִֹכי ּלֹו ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְלִאיׁש ֵלאמֹר ָחִמיהָ  ֶאל ָׁשְלָחה ְוִהיא אתמּוצֵ  ִהוא) כה: (ְוִתָּׂשֵרף הֹוִציאּוהָ 
 ַעל ִּכי ִמֶּמִּני ָצְדָקה ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ַוַּיֵּכר) כו: (ָהֵאֶּלה ְוַהַּמֶּטה ְוַהְּפִתיִלים ַהחֶֹתֶמת ְלִמי ָנא ַהֶּכר ַוּתֹאֶמר

  : ְלַדְעָּתּה עֹוד ַסףיָ  ְולֹא ְבִני ְלֵׁשָלה ְנַתִּתיהָ  לֹא ֵּכן
 ֶאת ַוְיַׁשְּלחּו) לב( :ַּבָּדם ַהֻּכּתֶֹנת ֶאת ַוִּיְטְּבלּו ִעִּזים ְׂשִעיר ַוִּיְׁשֲחטּו יֹוֵסף ְּכתֶֹנת ֶאת ַוִּיְקחּו) לא(  לז פרק בראשית

  :לֹא ִאם ִהוא ִּבְנךָ  ֶנתַהְּכתֹ ָנא ַהֶּכר ָמָצאנּו זֹאת ַוּיֹאְמרּו ֲאִביֶהם ֶאל ַוָּיִביאּו ַהַּפִּסים ְּכתֶֹנת
 ַעל ַוִּתְקׁשֹר ַהְמַיֶּלֶדת ַוִּתַּקח ָיד ַוִּיֶּתן ְבִלְדָּתּה ַוְיִהי) כח: (ְּבִבְטָנּה ְתאֹוִמים ְוִהֵּנה ִלְדָּתּה ְּבֵעת ַוְיִהי) כז(

 ָּפֶרץ ָעֶליךָ  ָּפַרְצָּת  ַמה ַוּתֹאֶמר יוָאִח  ָיָצא ְוִהֵּנה ָידֹו ְּכֵמִׁשיב ַוְיִהי) כט: (ִראׁשָֹנה ָיָצא ֶזה ֵלאמֹר ָׁשִני ָידֹו
   ס: ָזַרח ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא ַהָּׁשִני ָידֹו ַעל ֲאֶׁשר ָאִחיו ָיָצא ְוַאַחר) ל: (ָּפֶרץ ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא

  
   א עמוד נט דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 דכתיב, מתמר - ןל מנא. ברבים חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל לאדם לו נוח
  . חמיה אל שלחה והיא מוצאת היא+ ח"ל בראשית+
 

  יא משנה ג פרק אבות מסכת משנה
 ברבים חברו פני והמלבין המועדות את והמבזה הקדשים את המחלל אומר המודעי אלעזר רבי

 בידו שיש פי על אף כהלכה שלא בתורה פנים והמגלה השלום עליו אבינו אברהם של בריתו והמפר
  .הבא לעולם חלק לו אין טובים ומעשים התור

  
  ~להוכיח החיוב ~ 

  
   כשורה נוהג שאינו לישראל תוכחה מצות רלט מצוה החינוך ספר

, למקום אדם בין או לחבירו אדם שבין בדברים בין, כשורה מתנהג שאינו מישראל אחד להוכיח
 הוכח] א"ע א"ל מ"ב[ ... "אחט עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח"] ז"י, ט"י ויקרא [שנאמר
  . פעמים מאה אפילו, תוכיח
לבייש : א"ז [.חטא עליו תשא ולא לומר תלמוד, משתנות ופניו מוכיחו יכול, בספרא שם ואמרו

 רכה ובלשון בסתר להוכיח לאדם שראוי התוכחה שבתחילת מלמד וזה. ]למוכיחנחשב כחטא 
 ברבים החוטא אותו שמכלימין, בכך בו חזר אל שאם ספק ואין. יתבייש שלא כדי, נחת ודברי

  . למוטב שיחזור עד אותו ומחרפין חטאו ומפרסמין
  ..., אנשים בין וטובה שלום בזה שיש לפי, המצוה משרשי

 דבר לומר שמצוה כשם] ב"ע ה"ס יבמות [:]ל"כשיהיה מועיל כמו שאחזמצוה זו תקף רק .:נ.מ[... 
 לאשר תועלת ולא למוכיח קלון בענין שיהיה לפי, נשמע הדבר שאין במקום לשתוק מצוה כך הנשמע
  .... הוכח
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   מישראל אדם פני להלבין שלא רמ מצוה החינוך ספר
 ,"ברבים חבירו פני מלבין" לברכה זכרונם רבותינו יקראו העוון וזה, מישראל אחד לבייש שלא

. חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח] ז"י, ט"י ויקרא [שכתוב מה הוא זה על הבא והלאו
 שבין בדברים אלא בכך הוזהרנו הדברים בכל שלא לברכה זכרונם שאמרו מה, המצוה מדיני ...

 ולפרסם ברבים להכלימו מצוה שבסתר התוכחה מן חזר לא אם שמים בדברי אבל, לחבירו אדם
  .... לישראל הנביאים שעשו כדרך, למוטב שיחזור עד ולקללו ולבזותו חטאו

  
   רמ מצוה חינוך מנחת
 מותר" המחבר הרב ש"ומ ז"ע מקשה מ"ובלח .מ"הר דעת ה"כ. 'כו להכלימו מותר' כו לבייש שלא

 והרב מ"הר שחילק דמה ל"נ שם מ"הר מדברי נראה וכן .להכלימו חייב אלא ד"ל הוא "להכלימו
 דמכלימין ה"ב למקום אדם שבין דברים ובין להכלימו דאסור לחבירו אדם שבין בדברים המחבר

' בד שם כמבואר החטא על שימחול דמוטב ,לביישו לחבירו אין לחבירו חוטא איש אם דוקא היינו
 חוזר אינו אם להכלימו כ"ג דמותר נראה אחרים לאנשים חוטא שחבירו רואה אדם אם] אבל [מ"הר
ל הבע אלא מזה מלאים הנביאים וספרי לחבירו א"שב עבירות על גם' בפרהסי הוכיחו ה"ע הנביאים כי
 אם להכלימו כ"ג דמותר ד"לע ב"נ לאחרים חוטא אם אבל שימחול ומוטב להכלימו אסור בעצמו יןד

  :תוכחה ממקבלי חלקנו ישים ת"והשי בצנעה מקבל אינו
 

… He looked up and saw the situation, and without hesitation and with great solemnity 
recited the law derived from Tamar: “It is better that a person throw himself into a fiery 
furnace that shame his neighbor in public.”  He told his students to go back to their seats 
and carry on praying.  God forbid that they should shame the woman.  
– R. Sacks, Genesis, p262 

  
  ]1900-1823, צדוק הכהן מלובלין' ר[ רמ מצוה ינוךח מנחתעל המנחה  קומץ

 אם הוא ברוך למקום שבינו מה סופרים מדברי עבירה עובר אם מסופק ואני/ המנחה קומץ+/... 
 במקום דבריהם העמידו לא ועשה ובקום, ועשה בקום לאו הוא חבירו דלבייש, להכלימו רשאי
, ]וליגמר ה"ד ב"ע' צ [רבה האשה פרק יבמות' בתוס עיין, בואריםהמ במקומות אלא תורה איסור

  +. קצת ע"וצ
  

   ב עמוד טז דף ערכין מסכת בבלי תלמוד
 אמר אם, תוכחה שמקבל הזה בדור יש אם אני]+ תמה: [ס"הש מסורת) +תמיהני: (טרפון ר"א... 
 יש אם תמיהני: עזריה בן זראלע רבי אמר. עיניך מבין קורה טול לו אמר, עיניך מבין קיסם טול לו

 לקה פעמים שהרבה וארץ שמים עלי אני מעיד: נורי בן יוחנן רבי ואמר. להוכיח שיודע הזה בדור
 שכן וכל]+ גמליאל: [ס"הש מסורת) +ברבי שמעון (רבן לפני עליו קובל שהייתי, ידי על עקיבא

  . ויאהבך לחכם הוכח אךישנ פן לץ תוכח אל+ 'ט משלי: +שנאמר מה לקיים, אהבה בו שהוספתי
  

  א סעיף עא סימן כתובות הלכות העזר אבן ערוך שולחן
; אמם אבי מבית להם שנפלו נכסים להם יש אפילו, שש בני שיהיו עד ובנותיו בניו לזון אדם חייב

. בו ופוצרין אותו ומכלימין בו גוערין, רצה לא ואם. שיגדלו עד חכמים כתקנת זנן, ואילך ומשם
  ..., בניו לזון רוצה ואינו הוא אכזרי פלוני: ואומרים בצבור עליו מכריזין, רצה לא ואם

  
 ב י הרע לשון הלכות - חיים חפץ

 .ֱאֶמת ֶשַהָדָבר ,ָכְך  ַאַחר לֹו ֶשִנְתָבֵרר לֹא ִאם ,ֵמֲאֵחִרים ְשִמיָעה ְיֵדי ַעל ְולֹא ,ְבַעְצמֹו ַהָדָבר ֶזה ֶשִיְרֶאה א
 ֶאת ֵהיֵטב ִיְתבֹוִנן ַרק,ָבֶזה ְוַכיֹוֵצא ְלֶהֵזק אֹו ְועֶשק ְלְגֶזל ְבַדְעתֹו ָהִעְנָין ֶאת ֵתֶכף ְחִליטיַ  ֶשלֹא ,ְמאֹד ֶשִיָזֵהר ב

 .ֶהֵזק אֹו ֶגֶזל ִבְכַלל ִדין ִפי ַעל הוא ִאם ,ָהִעְנָין ֶעֶצם
 לֹא ְוִאם ,ְדָרָכיו ֶאת ֶזה ְיֵדי ַעל ִטיבְוֵיי ,לֹו ְלהֹוִעיל יוַכל אוַלי ,ַרָכה וְבָלשֹון ִמְתִחָלה ַהחֹוֵטא ֶאת ֶשיֹוִכיחַ  ג

 ,תֹוַכְחתֹו ְיַקֵבל ֶשלֹא ,בֹו יֹוֵדעַ  ְוִאם( .ֵרֵעהו ַעל ֶשֵהִזיד ַמה ,ַהֶזה ָהִאיש ַאְשַמת ֶאת ָלַרִבים יֹוִדיעַ  ָאז ,לֹו ִיְשַמע
 .ז ְבָסִעיף ',ה ִיְרֶצה ִאם ,ְלַקָמן ְיבַֹאר

  .ֶשִהיא ַמהִמ  יֹוֵתר ָהַעְוָלה ַיְגִדיל ֶשלֹא ד
 ,ַבֲחֵברֹו נֹוֵתן ֶשהוא ,ַההוא ֵמַהְפָגם ,ְוָשלֹום ַחס ,ֵלָהנֹות ְולֹא ',ד ְבָסִעיף ְלַקָמן ֶשְנָבֵאר וְכמֹו ,ְלתֹוֶעֶלת ֶשְיַכֵון ה

  .ִמְכָבר ָעָליו לֹו ֶשֵיש ,ִשְנָאה ִמַצד ְולֹא
 ַהָלשֹון ִעְנַין ֶאת ְלַסֵפר ִיְצָטֵרְך  ֶשלֹא ,ַאֶחֶרת ָצהְבעֵ  }עצמה{ גוָפא ַהזֹאת ַהתֹוֶעֶלת ֶאת ְלַסֵבב ָיכֹול הוא ִאם ו

 .ְלַסֵפר ָאסור ַגְוִני ְבָכל ֲאַזי ,ָעָליו ָהָרע
 ֶזה ָדָבר ַעל ֶזה ְבאֶֹפן ָעָליו הוַעד ִאלו ,יֹוֵצא ֶשָהָיה ,ַהִדין ִמְכִפי יֹוֵתר ְלַהִנדֹון ֶהֵזק ַהִספור ְיֵדי ַעל ְיסֹוֵבב ֶשלֹא ז

 .ְמקֹומֹו ָשם ִכי ',ט ִבְכָלל ְרִכילות ְבִהְלכֹות ְלַקָמן ַעֵין ֶזה ָדָבר וֵבאור ,ִדין ְבֵבית

 
   ג פרק אבות מסכת משנה

 נוחה הבריות רוח שאין וכל הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח כל אומר היה הוא
  . הימנו נוחה המקום רוח אין הימנו


