בס"ד
בין "הוכח תוכיח" ל"מלבין פנים"
הרב מואיז נבון
~ האיסור להלבין פנים ~
ירה) :ב(
וּשׁמוֹ ִח ָ
ֻלּ ִמי ְ
הוּדה ֵמ ֵאת ֶא ָחיו ַויֵּט ַעד ִאישׁ ֲעד ָ
ֵרד יְ ָ
בראשית פרק לח )א( וַיְ ִהי ָבּ ֵעת ַה ִהוא ַויּ ֶ
ַתּ ֶלד ֵבּן וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ֵער:
ַתּ ַהר ו ֵ
יה) :ג( ו ַ
וּע וַיִּ ָקּ ֶח ָה ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
וּשׁמוֹ שׁ ַ
הוּדה ַבּת ִאישׁ ְכּ ַנעֲנִ י ְ
ַרא ָשׁם יְ ָ
ַויּ ְ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ֵשׁ ָלה וְ ָהיָה
ַתּ ֶלד ֵבּן ו ִ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ אוֹנָן) :ה( ַותּ ֶֹסף עוֹד ו ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן ו ִ
ַתּ ַהר עוֹד ו ֵ
)ד ( ו ַ
הוּדה ַרע ְבּ ֵעינֵי
וּשׁ ָמהּ ָתּ ָמר) :ז( וַיְ ִהי ֵער ְבּכוֹר יְ ָ
הוּדה ִא ָשּׁה ְל ֵער ְבּכוֹרוֹ ְ
ִב ְכ ִזיב ְבּ ִל ְד ָתּהּ אֹתוֹ) :ו( ַויִּ ַקּח יְ ָ
יך) :ט(
אָח ָ
ֶרע ְל ִ
ַבּם א ָֹתהּ וְ ָה ֵקם ז ַ
יך וְ י ֵ
אָח ָ
הוּדה ְלאוֹנָן בֹּא ֶאל ֵא ֶשׁת ִ
ֹאמר יְ ָ
יְ קֹוָק וַיְ ִמ ֵתהוּ יְ קֹוָק) :ח( ַויּ ֶ
אָחיו) :י(
ֶרע ְל ִ
אַר ָצה ְל ִב ְל ִתּי נְ ָתן ז ַ
אָחיו וְ ִשׁ ֵחת ְ
ָרע וְ ָהיָה ִאם ָבּא ֶאל ֵא ֶשׁת ִ
ֵדע אוֹנָן ִכּי לֹּא לוֹ יִ ְהיֶה ַהזּ ַ
ַויּ ַ
יך ַעד
אָב ְ
אַל ָמנָה ֵבית ִ
הוּדה ְל ָת ָמר ַכּ ָלּתוֹ ְשׁ ִבי ְ
ֹאמר יְ ָ
ָמת גַּם אֹתוֹ) :יא( ַויּ ֶ
ֵרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַויּ ֶ
ַויּ ַ
ַתּ ָמת
ָמים ו ָ
יה) :יב( וַיִּ ְרבּוּ ַהיּ ִ
אָב ָ
ַתּ ֶשׁב ֵבּית ִ
ַתּ ֶל ְך ָתּ ָמר ו ֵ
אָמר ֶפּן יָמוּת גַּם הוּא ְכּ ֶא ָחיו ו ֵ
יִ ְג ַדּל ֵשׁ ָלה ְבנִ י ִכּי ַ
ָתה) :יג( ַויֻּגַּד
ֻלּ ִמי ִתּ ְמנ ָ
ירה ֵר ֵעהוּ ָה ֲעד ָ
ַעל ַעל גֹּ ֲזזֵי צֹאנוֹ הוּא וְ ִח ָ
הוּדה ַויּ ַ
ָחם יְ ָ
הוּדה וַיִּ נּ ֶ
שׁוּע ֵא ֶשׁת יְ ָ
ַבּת ַ
ַתּ ַכס ַבּ ָצּ ִעיף
יה ו ְ
נוּתהּ ֵמ ָע ֶל ָ
אַל ְמ ָ
ַתּ ַסר ִבּ ְג ֵדי ְ
ָתה ָלגֹז צֹאנוֹ) :יד( ו ָ
יך ע ֶֹלה ִת ְמנ ָ
ְל ָת ָמר ֵלאמֹר ִהנֵּה ָח ִמ ְ
ָדל ֵשׁ ָלה וְ ִהוא לֹא נִ ְתּנָה לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
ָתה ִכּי ָר ֲא ָתה ִכּי ג ַ
ַתּ ֶשׁב ְבּ ֶפ ַתח ֵעינַיִ ם ֲא ֶשׁר ַעל ֶדּ ֶר ְך ִתּ ְמנ ָ
ַתּ ְת ַע ָלּף ו ֵ
וִ
ֹאמר ָה ָבה נָּא אָבוֹא
יה ֶאל ַה ֶדּ ֶר ְך ַויּ ֶ
ֶיה) :טז( ַויֵּט ֵא ֶל ָ
ַח ְשׁ ֶב ָה ְלזוֹנָה ִכּי ִכ ְסּ ָתה ָפּנ ָ
הוּדה ַויּ ְ
)טו( וַיִּ ְר ֶא ָה יְ ָ
ֹאמר אָנ ִֹכי ֲא ַשׁ ַלּח ְגּ ִדי ִע ִזּים
ֹאמר ַמה ִתּ ֶתּן ִלּי ִכּי ָתבוֹא ֵא ָלי) :יז( ַויּ ֶ
ָדע ִכּי ַכ ָלּתוֹ ִהוא ַותּ ֶ
ֵא ַליִ ְך ִכּי לֹא י ַ
ֹאמר ח ָֹת ְמ ָך
ֹאמר ָמה ָה ֵע ָרבוֹן ֲא ֶשׁר ֶא ֶתּן ָלּ ְך ַותּ ֶ
ֹאמר ִאם ִתּ ֵתּן ֵע ָרבוֹן ַעד ָשׁ ְל ֶח ָך) :יח( ַויּ ֶ
ִמן ַהצֹּאן ַותּ ֶ
יה
יפהּ ֵמ ָע ֶל ָ
ַתּ ַסר ְצ ִע ָ
ַתּ ֶל ְך ו ָ
ַתּ ָקם ו ֵ
ַתּ ַהר לוֹ) :יט( ו ָ
יה ו ַ
ָד ָך וַיִּ ֶתּן ָלּהּ ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
וּמ ְטּ ָך ֲא ֶשׁר ְבּי ֶ
יל ָך ַ
וּפ ִת ֶ
ְ
ֻלּ ִמי ָל ַק ַחת ָה ֵע ָרבוֹן ִמיַּד
הוּדה ֶאת ְגּ ִדי ָה ִע ִזּים ְבּיַד ֵר ֵעהוּ ָה ֲעד ָ
נוּתהּ) :כ( וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ָ
אַל ְמ ָ
ַתּ ְל ַבּשׁ ִבּ ְג ֵדי ְ
וִ
ֹאמרוּ
ָה ִא ָשּׁה וְ לֹא ְמ ָצאָהּ) :כא( וַיִּ ְשׁאַל ֶאת אַנְ ֵשׁי ְמק ָֹמהּ ֵלאמֹר אַיֵּה ַה ְקּ ֵד ָשׁה ִהוא ָב ֵעינַיִ ם ַעל ַה ָדּ ֶר ְך ַויּ ְ
אָמרוּ לֹא ָהיְ ָתה
יה וְ גַם אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ְ
את ָ
ֹאמר לֹא ְמ ָצ ִ
הוּדה ַויּ ֶ
ָשׁב ֶאל יְ ָ
לֹא ָהיְ ָתה ָבזֶה ְק ֵד ָשׁה) :כב( ַויּ ָ
אתהּ:
אַתּה לֹא ְמ ָצ ָ
הוּדה ִתּ ַקּח ָלהּ ֶפּן נִ ְהיֶה ָלבוּז ִהנֵּה ָשׁ ַל ְח ִתּי ַה ְגּ ִדי ַהזֶּה וְ ָ
ֹאמר יְ ָ
ָבזֶה ְק ֵד ָשׁה) :כג( ַויּ ֶ
הוּדה
ֹאמר יְ ָ
יהוּדה ֵלאמֹר זָנְ ָתה ָתּ ָמר ַכּ ָלּ ֶת ָך וְ גַם ִהנֵּה ָה ָרה ִל ְזנוּנִ ים ַויּ ֶ
)כד( וַיְ ִהי ְכּ ִמ ְשׁלֹשׁ ֳח ָד ִשׁים ַויֻּגַּד ִל ָ
יה ֵלאמֹר ְל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵא ֶלּה לּוֹ אָנ ִֹכי ָה ָרה
מוּצאת וְ ִהיא ָשׁ ְל ָחה ֶאל ָח ִמ ָ
יאוּה וְ ִת ָשּׂ ֵרף) :כה( ִהוא ֵ
הוֹצ ָ
ִ
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ֶמּנִּ י ִכּי ַעל
הוּדה ַויּ ֶ
ַכּר יְ ָ
ילים וְ ַה ַמּ ֶטּה ָה ֵא ֶלּה) :כו( ַויּ ֵ
ֹאמר ַה ֶכּר נָא ְל ִמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ְפּ ִת ִ
ַותּ ֶ
יה ְל ֵשׁ ָלה ְבנִ י וְ לֹא ָי ַסף עוֹד ְל ַד ְע ָתּהּ:
ֵכּן לֹא נְ ַת ִתּ ָ
יוֹסף וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים וַיִּ ְט ְבּלוּ ֶאת ַה ֻכּתֹּנֶת ַבּ ָדּם) :לב( וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ֶאת
בראשית פרק לז )לא( וַיִּ ְקחוּ ֶאת ְכּתֹנֶת ֵ
ֹאמרוּ זֹאת ָמ ָצאנוּ ַה ֶכּר נָא ַה ְכּתֹנֶת ִבּנְ ָך ִהוא ִאם לֹא:
יהם ַויּ ְ
ָביאוּ ֶאל ֲא ִב ֶ
ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ַויּ ִ

ַתּ ְקשֹׁר ַעל
ַלּ ֶדת ו ִ
ַתּ ַקּח ַה ְמי ֶ
אוֹמים ְבּ ִב ְטנָהּ) :כח( וַיְ ִהי ְב ִל ְד ָתּהּ וַיִּ ֶתּן יָד ו ִ
)כז( וַיְ ִהי ְבּ ֵעת ִל ְד ָתּהּ וְ ִהנֵּה ְת ִ
יך ָפּ ֶרץ
ֹאמר ַמה ָפּ ַר ְצ ָתּ ָע ֶל ָ
אָחיו ַותּ ֶ
ָצא ִ
ָצא ִראשֹׁנָה) :כט( וַיְ ִהי ְכּ ֵמ ִשׁיב יָדוֹ וְ ִהנֵּה י ָ
יָדוֹ ָשׁנִ י ֵלאמֹר זֶה י ָ
ָרח :ס
אָחיו ֲא ֶשׁר ַעל יָדוֹ ַה ָשּׁנִ י וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ז ַ
ָצא ִ
אַחר י ָ
וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ָפּ ֶרץ) :ל( וְ ַ
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד א
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .מנא לן  -מתמר ,דכתיב
+בראשית ל"ח +היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה.
משנה מסכת אבות פרק ג משנה יא
רבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמלבין פני חברו ברבים
והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אף על פי שיש בידו
תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא.
~ החיוב להוכיח ~
ספר החינוך מצוה רלט מצות תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה
להוכיח אחד מישראל שאינו מתנהג כשורה ,בין בדברים שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום,
שנאמר ]ויקרא י"ט ,י"ז[ "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" ] ...ב"מ ל"א ע"א[ הוכח
תוכיח ,אפילו מאה פעמים.
ואמרו שם בספרא ,יכול מוכיחו ופניו משתנות ,תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא] .ז"א :לבייש
נחשב כחטא למוכיח[ .וזה מלמד שבתחילת התוכחה שראוי לאדם להוכיח בסתר ובלשון רכה
ודברי נחת ,כדי שלא יתבייש .ואין ספק שאם לא חזר בו בכך ,שמכלימין אותו החוטא ברבים
ומפרסמין חטאו ומחרפין אותו עד שיחזור למוטב.
משרשי המצוה ,לפי שיש בזה שלום וטובה בין אנשים... ,
] ...מ.נ:.מצוה זו תקף רק כשיהיה מועיל כמו שאחז"ל] [:יבמות ס"ה ע"ב[ כשם שמצוה לומר דבר
הנשמע כך מצוה לשתוק במקום שאין הדבר נשמע ,לפי שיהיה בענין קלון למוכיח ולא תועלת לאשר
הוכח... .
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ספר החינוך מצוה רמ שלא להלבין פני אדם מישראל
שלא לבייש אחד מישראל ,וזה העוון יקראו רבותינו זכרונם לברכה "מלבין פני חבירו ברבים",
והלאו הבא על זה הוא מה שכתוב ]ויקרא י"ט ,י"ז[ הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא.
 ...מדיני המצוה ,מה שאמרו זכרונם לברכה שלא בכל הדברים הוזהרנו בכך אלא בדברים שבין
אדם לחבירו ,אבל בדברי שמים אם לא חזר מן התוכחה שבסתר מצוה להכלימו ברבים ולפרסם
חטאו ולבזותו ולקללו עד שיחזור למוטב ,כדרך שעשו הנביאים לישראל... .
מנחת חינוך מצוה רמ
שלא לבייש כו' מותר להכלימו כו' .כ"ה דעת הר"מ .ובלח"מ מקשה ע"ז ומ"ש הרב המחבר "מותר
להכלימו" הוא ל"ד אלא חייב להכלימו .וכן נראה מדברי הר"מ שם נ"ל דמה שחילק הר"מ והרב
המחבר בדברים שבין אדם לחבירו דאסור להכלימו ובין דברים שבין אדם למקום ב"ה דמכלימין
היינו דוקא אם איש חוטא לחבירו אין לחבירו לביישו ,דמוטב שימחול על החטא כמבואר שם בד'
הר"מ ]אבל[ אם אדם רואה שחבירו חוטא לאנשים אחרים נראה דמותר ג"כ להכלימו אם אינו חוזר
כי הנביאים ע"ה הוכיחו בפרהסי' גם על עבירות שב"א לחבירו וספרי הנביאים מלאים מזה אלא הבעל
דין בעצמו אסור להכלימו ומוטב שימחול אבל אם חוטא לאחרים נ"ב לע"ד דמותר ג"כ להכלימו אם
אינו מקבל בצנעה והשי"ת ישים חלקנו ממקבלי תוכחה:
… 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
קומץ המנחה על מנחת חינוך מצוה רמ ]ר' צדוק הכהן מלובלין[1823-1900 ,
/+ ...קומץ המנחה /ואני מסופק אם עובר עבירה מדברי סופרים מה שבינו למקום ברוך הוא אם
רשאי להכלימו ,דלבייש חבירו הוא לאו בקום ועשה ,ובקום ועשה לא העמידו דבריהם במקום
איסור תורה אלא במקומות המבוארים ,עיין בתוס' יבמות פרק האשה רבה ]צ' ע"ב ד"ה וליגמר[,
וצ"ע קצת.+
תלמוד בבלי מסכת ערכין דף טז עמוד ב
 ...א"ר טרפון) :תמיהני( +מסורת הש"ס] :תמה[ +אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה ,אם אמר
לו טול קיסם מבין עיניך ,אמר לו טול קורה מבין עיניך .אמר רבי אלעזר בן עזריה :תמיהני אם יש
בדור הזה שיודע להוכיח .ואמר רבי יוחנן בן נורי :מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה
עקיבא על ידי ,שהייתי קובל עליו לפני רבן )שמעון ברבי( +מסורת הש"ס] :גמליאל[ +וכל שכן
שהוספתי בו אהבה ,לקיים מה שנאמר+ :משלי ט' +אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך.
שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן עא סעיף א
חייב אדם לזון בניו ובנותיו עד שיהיו בני שש ,אפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם;
ומשם ואילך ,זנן כתקנת חכמים עד שיגדלו .ואם לא רצה ,גוערין בו ומכלימין אותו ופוצרין בו.
ואם לא רצה ,מכריזין עליו בצבור ואומרים :פלוני אכזרי הוא ואינו רוצה לזון בניו... ,
חפץ חיים  -הלכות לשון הרע י ב
אַחר ָכ ְךֶ ,ש ַה ָד ָבר ֱא ֶמת.
יעה ֵמ ֲא ֵח ִריםִ ,אם לֹא ֶשנִ ְת ָב ֵרר לוֹ ַ
א ֶשיִ ְר ֶאה זֶה ַה ָד ָבר ְב ַע ְצמוְֹ ,ולֹא ַעל יְ ֵדי ְש ִמ ָ
יטב ֶאת
יוֹצא ָבזֶהַ ,רק יִ ְתבוֹנִן ֵה ֵ
עשק אוֹ ְל ֶהזֵק וְ ַכ ֵ
ָהר ְמאֹדֶ ,שלֹא ַי ְח ִליט ֵת ֶכף ֶאת ָה ִענְ יָן ְב ַד ְעתוֹ ְל ְגזֶל ְו ֶ
ב ֶשיִ ז ֵ
ֶע ֶצם ָה ִענְ יָןִ ,אם הוא ַעל ִפי ִדין ִב ְכ ַלל ֶגזֶל אוֹ ֶהזֵק.
הוֹעיל לוֹ ,וְ יֵי ִטיב ַעל יְ ֵדי זֶה ֶאת ְד ָר ָכיו ,וְ ִאם לֹא
יוכל ְל ִ
אולי ַ
וב ָלשוֹן ַר ָכהַ ,
חוֹטא ִמ ְת ִח ָלה ְ
יח ֶאת ַה ֵ
יוֹכ ַ
ג ֶש ִ
תוֹכ ְחתוֹ,
ְק ֵבל ַ
יוֹד ַע בוֶֹ ,שלֹא י ַ
אַש ַמת ָה ִאיש ַהזֶהַ ,מה ֶש ֵה ִזיד ַעל ֵר ֵעהו) .וְ ִאם ֵ
יע ָל ַר ִבים ֶאת ְ
יוֹד ַ
יִ ְש ַמע לוֹ ,אָז ִ
יְ בֹאַר ְל ַק ָמןִ ,אם יִ ְר ֶצה ה'ְ ,ב ָס ִעיף ז.
יוֹתר ִמ ַמה ֶש ִהיא.
ד ֶשלֹא י ְַג ִדיל ָה ַעוְ ָלה ֵ
נוֹתן ַב ֲח ֵברוֹ,
וכמוֹ ֶשנְ ָב ֵאר ְל ַק ָמן ְב ָס ִעיף ד' ,וְ לֹא ֵל ָהנוֹתַ ,חס וְ ָשלוֹםֵ ,מ ַה ְפגָם ַההואֶ ,שהוא ֵ
תוֹע ֶלתְ ,
ה ֶשיְ ַכוֵן ְל ֶ
וְ לֹא ִמ ַצד ִשנְ אָהֶ ,שיֵש לוֹ ָע ָליו ִמ ְכ ָבר.
אַח ֶרתֶ ,שלֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ְל ַס ֵפר ֶאת ִענְ יַן ַה ָלשוֹן
גופא }עצמה{ ְב ֵע ָצה ֶ
תוֹע ֶלת ַהזֹאת ָ
ו ִאם הוא יָכוֹל ְל ַס ֵבב ֶאת ַה ֶ
ָה ָרע ָע ָליוֲ ,אזַי ְב ָכל גַוְ נִ י אָסור ְל ַס ֵפר.
הועד ָע ָליו ְבא ֶֹפן זֶה ַעל ָד ָבר זֶה
יוֹצאִ ,אלו ַ
יוֹתר ִמ ְכ ִפי ַה ִדיןֶ ,ש ָהיָה ֵ
סוֹבב ַעל יְ ֵדי ַה ִספור ֶהזֵק ְל ַהנִ דוֹן ֵ
ז ֶשלֹא יְ ֵ
ובאור ָד ָבר זֶה ַעיֵן ְל ַק ָמן ְב ִה ְלכוֹת ְר ִכילות ִב ְכ ָלל ט'ִ ,כי ָשם ְמקוֹמוֹ.
ְב ֵבית ִדיןֵ ,

משנה מסכת אבות פרק ג
הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו וכל שאין רוח הבריות נוחה
הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו.
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