
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ההזמן חובה למחות בעוברי עבירה בז ישהאם 
 . עבר ולא הפריש את חברו מהאיסור ה.. כפיה במצות דרבנן ד.. לכוף לקיים מצוה וחיוב הכאה ג.. חובה לאפרושי מאיסורא ב.. חובת תוכחה א.

 .טא יתרחק מהדרךוחכשהתוכחה גורמת שה ט.. טעם שנהגו להקל להוכיח ח.. להפריש מומר מאיסור ז.. לאפרושי מאיסורא וחובת תוכחה תרי מילי ו.

 א. חובת תוכחה
 י"טפויקרא ) 'שאינו מתנהג כשורה, בין בדברים שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום, שנאישראל  להוכיחנצטוינו בתורה 

סי' ) הרמ"א 'כת, ועוד. ו)מצוה רלט( חינוךה". וכן הביאו מוני המצוות את עמיתך ולא תשא עליו חטא הוכח תוכיח" (יז פס'

לא ו נזיפה עד כדי להוכיחושצריך  ס"ק יא ושעה"צ אות יא(שם ) המ"ב והכרעת .שיודע שלא ישמע אליוחייב להוכיחו אף ש (תרח
שברור לו שלא יקבלו אינו מחויב  ה דעת הסמ"ג והמאירי דהיכא"דבלאשם משום  כדברי הרמ"אדלא )עד שיכנו או יקללנו 

אבל בלא"ה אם ידוע שלא יקבלו דבריו אמרינן  דבר המפורש בקרא.על החוטא עובר על וכ"ז אם  ,(להוכיח כלל אף במזיד
 ."מפורש בקרא"גדר  בעניןעוד . ועי' בגליון ס"ו )שם( ברמ"או( ל.)בביצה ו מזידים", כמבואר י"מוטב שיהו שוגגים ולא יה

לא יאמר ברבים להוכיחן, רק פעם אחת, אבל שכתב שתוכחה לרבים, אם יודע שאין דבריו נשמעים  ()שם א"ברמועי' עוד 
 .דינו כנ"ל(אבל ביחיד ) וכחות מאחר שיודע שלא ישמעו אליולא ירבה בת

 ב. חובה לאפרושי מאיסורא
אין חכמה ל( פס' א "כפ)משלי אמר רב יהודה אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק שנאמר  יט:() ברכותב מרואו

 )כלאים פ"י הכ"ט( ם"הרמב ועפ"ז פסק .ואין עצה ואין תבונה לנגד ה' כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב
ע"כ.  היה רבו שלמדו חכמה, 'קופץ לו וקורעו עליו מיד, ואפי הרואה כלאים של תורה על חבירו אפילו היה מהלך בשוקש

יו"ד סי' ) ע"ובשו )סי' מג( ד"בתרוהויעויין ). ומבואר דיש חיוב להפריש את חברו מאיסור. (יו"ד סי' שג סע' א) שו"עה פסקוכן 

 .(איסורנכשל ברבו כשרואה את ענין מחאה בעוד  (רמב סע' כב
את השני להציל  נועלידעל כן  )ברכות פ"ג סי' יג( רא"שה וכתב ,זהזה ל ערביםכל ישראל שאמרו ש )לז.( סוטה ש"סב ויעויין

 . )סי' קסז ס"ק צב( המ"ב, וכן פסק )שם יא: ברי"ף( התר"יוכ"כ . מן המצות וולפטר מן העון
בפרי יצחק  "כ. וכתתן מכשוללפני עור לא ודאסמכוה א, אלא מדרבנן אינולהפריש מאיסור ד )יו"ד סי' שג אות ב( ב"חה וכתב

דס"ל דהוא חיוב מה"ת. ודבריהם צע"ג שהרי מדברי הראשונים הנ"ל  )סי' נח( השאג"אכדלא  ,)ח"א סי' כו ד"ה וגם הנה בעיקר(
 ,)ח"ב יו"ד סי' לג( בבנין שלמהמוכח דהוי מה"ת, דהרי מכח ערבות א' מוציא את השני אפי' מחיובים דאו', וכן מצאתי שכת' 

והא דלא ), )סי' שמז אות ח( בשעה"צ וכן פסק ,ד"ה ואמנם(ובטור ב  414ח"ג פ' נז עמ' ) גרי"פ  לרס"גוב )סי' שמג אות ז( בתהילה לדוד
כתב שיש חיוב על כל ישראל אם רואה  ח"ב סי' לב ד"ה ונחזי אנן( אה"ע) במחנה חייםו .(יא שם ראיה מהרא"ש הנ"ל יש ליישבהב

 קטן שאוכל נבילות ב"ד מצווין להפרישו.אפי' הרי חוטא בשוגג שצריך להודיע לו כדי להפרישו ש שחבירו
 ג. לכוף לקיים מצוה וחיוב הכאה 

אמר ליה רב כהנא לרב פפא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא לי דאעביד מצוה  )פו.( בכתובות והנה איתא
במצות עשה כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו נוטל מכין אותו עד שתצא נפשו,  מאי אמר ליה תנינא

 ע"כ.
גבי נרצע שכלו ימיו, דיכול רבו להכותו כדי להפרישו מאיסור דאמרו  (כח.) ב"קמשהוכיח  ביאורים סס"ק א(סי' ג ) בנתיבות 'ועי

, וע"כ אם אינו עשוה סוכה כו' מכה אותו שאינו בכלל בית דין סור אפילו מיכל אדם מצווה להפריש חבירו מאיש ,שפחה
מי  הא דנרצע או כגוןלהפרישו מאיסור  , אלא שדעתו דכ"ז(ומשובב שם )סי' ג ס"ק א קצותה עד שיצא נפשו, ע"כ. וכן דעת

נותן  אינוסוכה או  אבל לכופו לקיים מצוות עשה כגון מי שאינו עושה ,וכדו' רו לובש שעטנז יכול לפושטו מעליושרואה חב
, דבעינן ב"ד לכפותו לתת גט אע"פ שנתינתו הוא מצוה )פח:(ב"ד בעי אעישוי וכדמוכח בגיטין ד ,צדקה לזה צריך ב"ד דוקא

  .ע"כ
שאני כתב דהוכיח כדעת הנתיבות, ו )דיינים סי' ט ד"ה והנה במקום( באמרי בינה. וכן הנ"לק וחילס"ל לא )שם(  הנתיבות אולם

)ממרים פ"ד  באור שמחוכן מבואר . דוקא ב"ד משום דבעינן רצון ואין הרצון שע"י אונס של כל אדם חשוב רצון גט דבעינן

שכפיה הוא חיוב על ב"ד מומחים והא דבב"ק דנרצע יכול להכותו לאפרושי  נקט כהקצות )מצוה ח אות י ד"ה זה( מנ"חוה. (ה"ג
בידו, אבל אין חיוב כלל על איש מישראל להפריש את חבירו מאיסורא עד שתצא נפשו, אבל לגבי  מאיסורא היינו דהרשות

מה שכתב שאין כפיה על לאוין פליג עליו המנ"ח וכתב שבל"ת בקום ועשה ודאי אין מניחים אותו בשום אופן וכן בלאו 
פלא ב ,)ש"ו פ"ה ד"ה והנה ראוי( שערי ישרב ,"מ סי' קעז()חו חת"סב ,)סי' א( בחכם צבי ועי' ואל תעשה כופין אותו שלא לעבור. בשב
 .ד"ה אמנם( 414)שם עמ'  פ  לרס"ג"ובגרי )ערך תוכחה( יועץ

אף להכותו רשאין וגם , ועבירהגדול העובר  מחוייבין להפרישש אה"ע ח"ד סי' סא אות ב ד"ה אבל הא תמוה() אג"מה ולמעשה פסק
אף ביחיד שאין  )חו"מ סי' תכא סע' יג(ואיפסק בשו"ע  לענין נרצע )כח.(כדי להפריש לאדם מן העבירה כמפורש בב"ק  מחוייבין

ומ"מ בזמנינו אין ידינו תקיפה וע"כ נראה שדין  על כל או"א שבידו להפריש מאיסורא, ע"כ.זה דין דוקא על ב"ד אלא 
 .הגריש"א זצ"לבהוספות לסי' רפ"ה בשם  שכל טובבספר ועיין  הכא אינה נוהגת בזמנינו. ועי' להלן בשם המהרי"ו.

דלא אמרו ניתן להצילו בנפשו אלא בעבירות  ,להפרישו מאיסור אינו אלא הכאה בעלמאהכאה ע"מ  דאף )שם( בקצות]ועי' 
אבל ב"ד שכופין  ,מאיסור נבילות וטריפות ובשאר איסורים לא ניתן להפרישו ,הידועים כגון רודף אחר נערה המאורסה

שגם על לאוין אם רצה לעבור מכין אותו עד שתצא  דחה דבריו, )שם(ובאמרי בינה . צא נפשולקיים עשה מכין אותו עד ת
"ע במ אבלשגם נקט שבלאוין לא מכין עד שתצא נפשו,  )ססי' קסו( בחו"י שו"מ. , ע"ככתובות פו.() הרע"אנפשו והביא שכן דעת 

)או"ח ח"ב  מחנה חייםב עי'ו. וומ"מ ברירא לי דעד שתצא נפשו ר"ל כל זמן שעדיין אפשר לקיימ מכין אותו עד שתצא נפשו,

  .[במח' ראשונים האם "עד שתצא נפשו" הוא כפשוטו ה הדברשתל סי' כא ד"ה ובזה יופשט(
 ד. כפיה במצות דרבנן

 אביהם כיון דין להם בזה רק מצוה מדרבנן.לפרוע חוב  כתב דלא כופין את היתומיםש )כתובות צא: ד"ה לפרוע( ברש"יועיין 
 ווכתוס' נקטמצוה לקיים דברי המת. ן שמצינו דכופין במצות דרבנן כגומשום  )שם פו. סד"ה פריעת( בתוס'וכבר דחו דבריו 

 ,נקט כרש"יס"ק א( )סי' קז  תומיםהו .)אות א( והגר"א )ס"ק א(ש"ך ה ,)ס"ק ב(סמ"ע ה, )סי' קז( טורה, יד( -)כתובות פ"ט סי' יג  הרא"ש
לפעמים אלמוהו לתקנתם ופעמים הא אף במצוה דרבנן כופין, אין לדמות מצוה דדבריהם זו לזו, ו )שם( ומה שהקשו התוס'

שכתב שא"א לפרש כוונת רש"י דבכל מצוה  (פ. על רש"י ד"ה בא"ד ובקונטרסכתובות ו )גיטין יג. ד"ה בא"ד ועוד בפנ"יעיין ו , ע"כ.לא
כופין שהרי מצינו בכמה דינים שתקנו חכמים שכופין וכו' אע"כ דכוונת רש"י דוקא היכא שאמרו חכמים בלשון דרבנן אין 

שהביא פלוגתת  ח"א אות כה(פת"כ )בפמ"ג  ועי'דלא תיקנו אלא למצוה בעלמא. מצוה וכו' דהאי לישנא יתירא דמצוה משמע 
 ראש יוסףב ועי' נן מכין אותו מ"מ מסתברא דעל מנהג לא לוקין(.אם נימא במצות דרב 'שאפי ()אות מאש "ועיירש"י ותוס'. )

 .)מצוה י אות כג( ח"במנועי' עוד  .לענין מתנות לאביונים )או"ח תנ' סי' פג ד"ה ואחר( חסד לאברהםוב על מס' מגילה(פתיחה )
 חברו מהאיסור את ה. עבר ולא הפריש

, ע"כ. ואמרו שם בגמ', יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה (נד:) בשבתותנן 
קיום  )חו"מ סי' קעז( החת"סוז"ל . , ע"כנקראת על שמו תנא לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה ומתוך שלא מיחה בה

ד"ת הזאת  חוקים ומצות כל ישראל ערבים זב"ז ונכנס מי שאינו מוחה ויש בידו למחות בכלל ארור אשר לא יקים את
 .וכו', ע"כ)פר' כי תבא כז, כו(  הרמב"ןכפירוש 

ובביאור  )יו"ד סי' תסא אות ד( באבני נזרדהיכן שלא מהני מחאה אינו נתפס בעבירה. וכ"כ ביצה ל. ד"ה הנח( ) בריטב"א אלא דעי'
שאע"פ שידוע לנו שהחוטא הזה לא יקבל ממנו אעפ"כ  שיצא לחדש אות ד(שם ) זגר"בשו"מ  .)סי' תרח בד"ה מוחין בידם( הלכה

)דרוש יא לי' ימי תשובה,  ביערות דבש "כ. וכדבריו מבוארצריך למחות בידו וע"י שמוחה בידו הוא מוציא את עצמו מהערבות, ע

 .(אות ב( "ד)ח"ז מע' הה"א אס בשד"ח 'ועי .בענין אם חבירו חזר בתשובה האם גם לזה שלא מחה נמחלועיי"ש ) ד"ה וזהו(
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השומע קדיש תתקבל באמצע  
 פסד"ז איזה אמנים יענה

דצריך ליזהר מלהפסיק בדבור  ]סי' נ"א ס"ד[  המחברכתב 
דאפי'   הרמ"אמשיתחיל ברוך שאמר עד סוף י"ח. וכתב 

 לצורך מצוה אין לדבר בין ברוך שאמר לישתבח.
סיים   דאם]שם ס"ב[  המחבראולם מ"מ לעיל מיניה כתב 

ברוך שאמר קודם שסיים החזן עונה אחריו אמן. וכתב שם  
]שער הכוונות ריש ענין ברכת דכתב  בכוונות ]שם ס"ק ג'[  המג"א

דמותר לענות אמן דברכות אחר ברוך שאמר. וכ"כ  השחר[ 
]ס"ק   המשנ"ב. וכ"כ ]ס"ק ה'[ ובכה"ח]ס"ק ג'[  בברכ"ילדינא 

 יק ענינא.אלא דהעלה דהיינו דוקא במקום דסל ח'[,
כתב דנ"ל דאפי' באמצע ברוך שאמר  ]שם ס"ק ג'[  ובמג"א)

וביאר  מותר לענות אמן כיון שלא הוזכרה ברכה זו בגמ'. )

כוונתו דדוקא לענין אמן של ב"ש או של ישתבח  ]שם ס"ק ב'[ המשנ"ב

כתב המחבר דאם סיים קודם שסיים החזן עונה אחריו אמן, אבל  

אמצע ב"ש או ישתבח. ודלא שאר אמנים מותר לענות אפי' ב

דלמסקנת המג"א אף על ברכת  ב"ש וישתבח יענה  הפמ"גכמשמעות 

(. אלא דמ"מ כתב  ]בה"ל שם ד"ה אם סיים[אמן באמצע הברכה 

המשנ"ב דאם עומד אחר תיבת ברוך אתה ה' קודם שסיים מלך  

מהולל בתשבחות, כתב הח"א דאסור לו לענות, דבזה מקלקל לגמרי  

  כתב ]קשר גודל סי' ז' אות כ"ט [ החיד"א .אולםאת הברכה(

דמדברי האר"י משמע דבאמצע ברוך שאמר לא יענה אמן,  
ונראה דכוונת הרב על על אמן דברכות דלא יענה באמצע,  

]פרשת ויגש   בבא"חדב"ש נתקן קודם התלמוד. עכ"ד. וכ"כ 

   ]שם ס"ק י"א[(.  בכה"ח. והובאו דבריהם אות ט'[
לקדיש   –]סי' ס"ו ס"ג[ ברכות ק"ש כתב המחבר  והנה לענין

ולקדושה ולברכו מפסיק אפי' באמצע הפסוק, וכן למודים  
 דרבנן, אבל לא יאמר אלא תיבת מודים בלבד.  

וכן בברכו לא יאמר יתברך וישתבח כו',   – הרמ"אוכתב שם 
וי"א דאמן שעונים אחר ברכת האל הקדוש ואחר שומע  

כול לענות אותם בק"ש, וכן עיקר.  תפילה יש לו דין קדושה וי
ולכל הני מילי פוסקים מכ"ש באומר תחנונים. עכ"ל. וכתב  

דנראה דיש ללמוד ג"כ במכ"ש דיכול להפסיק  ]ס"ק י'[  הע"ת
 דכ"ש בפסד"ז.]ס"ק כ"ג[  המשנ"בבפסד"ז. וכ"כ שם 

דמ"ש הרמ"א וי"א דאמן שעונים ]ס"ק כ"ג[  הכה"חוכתב 
דעתו, אבל דעת המחבר דאין  וכו' וכן עיקר, זהו דוקא ל

לענות אמן על שום ברכה ואפי' ברכת האל הקדוש ושומע  
תפילה, וכמ"ש בב"י דזה למד הסמ"ק מדברי הירושלמי  
אבל תלמודא דידן פליג וע"כ לא הזכירוהו הפוסקים.  

בדעת   ]אות ד'[ המאמ"רולפיכך לא כתב זאת בשו"ע. וכ"כ 
 .    ת ו'[]פרשת שמות או בבא"חהמחבר. וכ"כ לדינא 

ומ"מ כיון דחזינן דשרי לענות אמן דקדיש באמצע ברכות  
ק"ש, כ"ש דשרי לענות אמן דקדיש באמצע פסוקי דזמרה,  
דהא ברכות ק"ש חמורות טפי, כדחזינן דאסור לענות בהם  

)ורק אמן דהאל הקדוש ושומע תפילה ס"ל לרמ"א  אמן דברכות 

 .דשרי לענות(
  המג"אברכות ק"ש כתב והנה גבי עניית אמן דקדיש באמצע 

דבאמן יהא שמיה רבא יאמר עד עלמיא,  ]סי' ס"ו ס"ק ו'[ 
וישתוק וישמע עד אמן שאחר יתברך ויענה אמן, כי יש מח'  
אם חייב לומר כל הנוסח של יתברך. ומתתקבל והילכך לא  

  במשנ"ביענה אמן כי אינו אלא מנהג. והובאו דבריו להל' 
 .ס"ק כ"א[ ובשה"צ]ס"ק ח' ע"ש 

דכתב דנ"ל שבאמן יהא שמיה רבא  ]ס"ק ו'[ שם  במג"א)וע"ע 
אומר ג"כ תיבת יתברך, דהפליג מאד בב"י בעונש המפסיק  

כתב דאין ]שם ס"ק י'[  בגר"אבין עלמיא ליתברך. אולם 
דבריו עיקר דברמב"ם ובטור וכל הפוסקים איתא להדיא עד  

העלה כדברי הגר"א, וציין ]שם ס"ק י"ז[  ובמשנ"בעלמיא. 
 דכן הוא בח"א. בשה"צ

דאסור להפריד בין עלמיא ליתברך.  ]סי' נו ס"ג[  המחברודעת 
כת' דאע"ג דדעת המחבר לענות עד  ]שמות אות ו[  ובבא"ח

יתברך, מ"מ מדברי האר"י מוכח דיענה עד בעלמא, וכן  
 עיקר, ואפי' באמצע בברכות ק"ש(.  

כתב דבה' אמנים ראשונים שיש   ]שם ס"ק כ"ג[ ובכה"ח
לת הקדיש עד דאמירן בעלמא יוכל להפסיק גם לדעת  מתחי

המחבר, אמנם מתתקבל והילכך לא יענה אמן דתתקבל או  
 יהא שלמא ועושה שלום אינו אלא מנהג, וכמ"ש המג"א.

מאי דינא אם שומע קדיש תתקבל באמצע   והשתא יל"ע
פסוקי דזמרה, האם יענה מתתקבל והילכך או לא, דאע"ג  

יענה מ"מ אפשר דבאמצע פסד"ז   דגבי ק"ש דינא הוא שלא
 שרי לענות, וכדחזינן גבי אמן דברכות דקיל טפי.  

אולם אע"ג דחזינן דשרי לענות אמן דברכות באמצע פסד"ז,  
מ"מ א"א להביא ראיה מזה לנידון דידן, דלא לכל שבח שרי  
להפסיק בפסד"ז, תדע דבסי' ס"ה ס"ב כתב המחבר דאם  

 
 בס"ד    

 



 

 לאפרושי מאיסורא וחובת תוכחהגדר ו.  
ואף מי שאינו בערבות  תרי מילי נינהו (ערבותשהוא משום )ולאפרושי מאיסורא  "הוכיח תוכיח"האם חיוב דלדון  ויש

לענין מומרים  בזה מפ"ונאיתא במצות תוכחה, או דלמא חדא מילתא היא ואין חייב להוכיח אלא מי שבכלל ערבות. 
כמבואר להלן, וכן לפי הסוברים דנשים אינן בכלל ערבות כמבואר ברא"ש הנ"ל, די"ל דאינן נמי בכלל מצות תוכחה. 

 וכן .(דאשה במה שמחויבת מן התורה היא בכלל ערבות כאיששהכריע  )שם אות ט( ובשעה"צ )סי' רעא ס"ק ה( במ"ב אולם עי')
)סי'  בברכ"י ,)או"ח סי' יג( סמי דחייבשם  ח"ב אות טז(פת"כ ) בפמ"געי'  ,הסוברים שאין ערבות במצוות דרבנןכא נפ"מ לפי  אי

 )ח"א סי' יד ד"ה ואין להקשות דא"כ( בבית שלמה, )מח. ד"ה ומדקטל( צל"חב ,)סי' יב( םזרע אברהבשם קכד ד"ה ולכל וד"ה תו חזיתיה( 
 באג"מ ועי' .מבואר דאיכא ערבות במצות דרבנן )סי' קסז ס"ק צב ובסי' ריג ס"ק יד( במ"ב אולם ,)ח"א סי' ה אות ז( תורת חסדוב

 .)ח"ב סי' קכב( בהר צביו )ח"א סי' קצ ד"ה והנכון(
הוא מטעם ערבות שהרי כתב שהיכן דמצי השני לעשות חיוב תוכחה משמע ש)ו: ד"ה תלמוד לומר(  בע"ז הריטב"א והנה מדברי

אבל מ"מ אי תבע ליה בפירוש לאיסור יש איסור משום מסייע ידי עוברי עבירה  ,ע"שלא על ידינו ליתא משום לפנ איסור
שכתב שנשים חייבות במצוה )מצוה רלט(  מהחינוךאולם  .כ"עולא עוד שאנו חייבין למחות בידו דכל ישראל ערבין זה לזה, 

 דס"ל שיש ערבות לנשים. אלא דיש לדחותשאין מצוה מטעם ערבות,  י"לזו 
)ל. ד"ה הנח( יצה בב הריטב"אמ הוכיחו (יו"ד סי' פג ד"ה ואחר שבארנובח , ועי')או"ח סי' נז ד"ה ועוד בכתב סופר ושו"מ שכבר עמד בזה

שמה שחייב להודיע  'כת (813)ח"ז אסה"ד מע' הא עמ'  בשד"חוכן  ח משום ערבות הוא.יועונש למאן דלא מוכשחיוב התוכחה 
 ולהפריש חברו מאיסור משום ערבות היינו מדין מצות הוכח תוכיח.

עד דברור  הנפ"מ ביניהם דמכח ערבות נענשוותוכחה תרי מילי נינהו  דערבותנקט )סי' קכד אות ג ד"ה וראיתי( ברכ"י האבל 
 . למחות וחייב עד דברור דוקא שיש בידמוכי ליכא ערבות לא  ,למחות וואין בידמיניה ודאי דלא מקבל 

דתוכחה נא' על העובר איסור ל"ת אבל  מ"עשחיוב  )דעות ו, ז(הוכיח מדברי הרמב"ם ח"א כלל ג סי' טו( הספרדי ) גינת וורדיםוה
)סי' תרח  בכה"ח וכן פסק ,)לז.(, אמנם דין ערבות הוי אפי' על ביטול מצות עשה כדמוכח בסוטה האינו בעל תוכח "עמבטל מ

שמוכח שחייבים למחות גם על איסור עשה לולי דאמרינן מוטב  )ל.(לכאורה קשה על דבריו מהגמ' בביצה אלא ד .אות יא(
. דחה דברי הגנת ורדים א זושמכח קושיהם וישפה, דעות פ"ו ה"ז( ו)ש ד"לבתהשו"ר  .ו שוגגים אפי' לנשים שאינן בערבותישיה

דס"ל שאין חיוב להוכיח את הנשים מטעם  שם() בכת"ס דעי' אלא .עיי"ש טעמו ,או"ח סי' מח דף פז() בחק"לוכן דחה דבריו 
  בביצה. . ולפי דבריו יש לדחות הראיה מהגמ'העשה אלא שמ"מ חייבים למחות בידיהן שלא יכעיסו לפני המקום

פרושי אחיוב לותוכחה הוי לאחר מעשה וכת' דגם נקט דערבות ותוכחה תרי מילי נינהו  ב(-)ח"ג פ' נז עמ' רדפ  לרס"ג "והגרי
ע"ז סי' ד אות ב ) קהילות יעקבב וכן מבואר .דתרי מילי נינהו )או"ח סי' שג ד"ה וכדי( מהר"ם שיקה. וכן דעת המעשה( הוא לפני

 .שאפי' מי שאינו בערבות חייב לאפרושי את חבירו מאיסורא מדין מצות תוכחה שכתב סי' ד אות ב( ביצהו
 ז. להפריש מומר מאיסור

לחדש שאין חיוב להפרישו מאיסורא,  )יו"ד סי' קנא ס"ק ו( הש"ךוכל זה בסתם איש ישראל, אבל לענין מומר כבר יצא 
  .ומדבריו מוכח דאף חובת תוכחה ליכא

ד"הא ודאי שישראל מומר אע"פ שחטא ישראל הוא, אע"כ כוונת הש"ך דלא נאמרה חובה זו כתב  )שם( שהדגמ"ראלא 
ומומר דנקט הש"ך לאו דוקא אלא כתב כן משום  אלא לעובר עבירה בשוגג אבל כל מי שעובר במזיד אין מצווים להפרישו,

 . חיוב להפרישו מאיסורא דבמומר איכא נמי (ססי' קפהו )סי' קמב החו"יוכן דעת  דהפוסקים במומר דברו".
שהביאו דברי הש"ך הנ"ל ומסתימת לשונם מוכח שהבינו דברי  )שם בא"א ס"ק ד( ובפמ"ג)סי' שמז סס"ק ד(  במ"אאולם עי' 

 )יו"ד סי' קכו אות א( ובאבנ"ז "ח ח"א סי' מה ד"ה הן אמת()או במחנה חייםוכן  .)יו"ד שם( בג' מהרש"אוכן מבואר . הש"ך כפשוטם
 תמה על דבריהם )ח"א סי' כג אות ג( בחלקת יעקב אולם דחו דברי הדגמ"ר, וכת' דטעמו של הש"ך משום דאין ערבות למומר.

גם נקטו  )מצוה רלג אות ג ד"ה מ"מ( מהר"ם שיקוה )ח"א סי' קפז( רדב"זהמיהו  .אינם בכלל ערבות דקשה לומר דאנשים כאלו
  .דליכא ערבות למומר

שתמה על הדגמ"ר דאיך יתכן שיראה אדם לחבירו חוטא במזיד ובידו להפרישו  להגר"ח פאלאג'י מע' כ אות מה() בגנזי חיים ועי'
כתב שדברי הדגמ"ר מוכרחים דכונת  יו"ד סי' עב ד"ה אבל עיין() האג"משלא יתחייב להפרישו משום הוכח תוכיח, עיי"ש. אבל 

 ב לאפרושי מאיסורא לעובר במזיד. הש"ך דליכא חיו
)אלא שהשעה"צ צירף דעת  מבואר דאיכא חובת תוכחה לעובר במזיד )שם אות יג( ובשעה"צ )סי' תרח( ברמ"אעי' ד אלא

 . וס"ל דליכא חובה כשידוע שלא ישמעי"ל דס"ל כהחולקים בשעה"צ שם  "רמ. ובדעת הדגהמקילים(
שבת בפרסיא או  יהפורקי עול לגמרי כגון מחללשאלו  לענין מצות תוכחה כתבש )סי' תרח ד"ה אבל אם( ביאור הלכהב ויעויין

שבת שלא  ינבילות לתיאבון או מחלל יולענין אוכל ם,מכלל עמיתך ואינו מחויב להוכיח ונבילות להכעיס כבר יצא יאוכל
י"ל דלא ס"ל ולפי"ז לכאורה  .ל(אות מ"ח אכלל י בו ,)לשוה"ר כלל ז בבמ"ח י בהג"ה בספר ח"ח 'ועי , ע"כ.יש לעיין בדבר אסיהבפר

ס"ל כהדגמ"ר דהרי לדידיה גם מו"כ משמע דלא דוכ .הש"ך דפשיטא ליה שמומר אין חיוב להפירשולהביאור הלכה כ
ועי' בגליון קט"ז ורצ"ו דהרבה פוסקים לא ס"ל כהש"ך  מזיד פשיטא שאין חובה להוכיחו ומומר לתיאבון מזיד הוא.

)מצוה רלט אות  מנ"חוה )יו"ד סי' תסא אות ב( האבנ"ז ,חקירה ד(תיבת גמא ) גכהפמ" ועכ"פ מהפוסקים הנ"ל מבואר דלא) והדגמ"ר

 .()ח"ב ססי' פג( נח"יבמ 'ועי .רשע גמורביד אף להוכיח שנקטו דיש חובת  ד(
 ליכאיוצא ד ודעימיה דברי הש"ך)ר"ל( דינם כמומרים, לפי  מעתה אם נאמר דאלו שאינן שומרי תורה ומצות בזמנינו

דינן  לא שכבר הארכנו בגליון ה' דלהרבה פוסקים,במזיד. אעוברים  כי "ר הדין אמתמולפי הדגחובה להפרישם מאיסור, 
כתינוקות שנשבו וע"כ אין דינן אלא כשוגגים או אנוסים, וא"כ אין עלינו לפטור את עצמינו מתוכחה ולאפרושי מאיסורא 

  טעם הדבר.עכ"פ. אלא שהדבר צ"ע דהרי למעשה העולם מקילים בזה, וצ"ב  במה דאפשר
  בזה"ז ח. טעם שנהגו להקל להוכיח

שאין אנו מוחים באחרים, ויישב דכיון שרבו פרצי עמינו  דאיך אנו יוצאים יד"ח)סי' קנז(  המהר"י וויילובאמת כבר נשאל 
שהיו  למיחש לסכנההמלעיגים ומלעיבים בתורה ובלומדיה ואינם שומעים למוכיחים אם היינו מוחים בידם איכא 

 והא דאמר מי שיש בידו למחות ואינו מוחה כו' היינו היכא דליכא סכנה. וכן פסק עלינו על גופינו ועל מאודינו עומדים
אע"פ שמבואר לעיל אות א' שלדעת הרמ"א יש ו .()סי' קמא החו"י, וכ"כ חו"מ רסי' יב(ו)יו"ד סי' קנז סע' א, סי' שלד סע' כח  הרמ"א

שחייב המוכיח להרבות שהכוונה  )מצוה רלט( חינוךה בשם (ד"ה עד שיכנו) הביאור הלכהלהוכיח את חברו עד שיכנו, כבר כתב 
אם החוטא הוא איש אלם כתב עוד שש (שם) בחינוךועי'  .קרוב החוטא להכות את המוכיח תוכחותיו אל החוטא עד שיהא

ורשע ביותר ומתיירא ממנו שלא יעמוד עליו ויהרגנו שאינו חייב במצוה זו באיש כזה. משמע שדוקא אם מתירא שלא 
 .בחו"מ סי' י"ב וביו"ד סי' של"ד, ע"כאם איכא חשש סכנה א"צ למחות, ועי' ש )סי' תרח ס"ק ז( במ"ב הובאו .יהרגנו פטור
הוסיף דבעה"ר בדור הרע הזה אין שום פנים למחות בעוברי עבירה לפי שהדת ניתנה שכל  )ח"ג סי' לב ד"ה אך מה( ובזרע אמת

 א' הישר בעניו יעשה בענין הדת ושוב לא יוכל למחות, ע"כ.
כתב דע"פ דברים אלו דשו רבים וכהתירא דמי  (יט ס"קיו"ד סי' שלד  בפת"ש הובא )בכור שור סוטה מז: שבעל התבואות שורואע"פ 

, עיי"ש. מיהו המדייק בברי היזיקאלהם שלא להוכיח את החוטאים, וטעות גמורה היא דדברי המהרי"ו לא נאמרו כ"א 
או"ח סי' שב ) המהר"ם שיקד עליו על גופו ועל ממונו פטור מלהוכיח, וכ"כ ושיעמבחשש יראה דאף  )שם( הרמ"אבלשון 

 שם אות ב(ו)אשרי האיש פי"ח אות ט  הגריש"א זצ"לעיי"ש באורך. וכן פסק  וע"כ דחה דברי הבכור שור הנ"ל, ומד"ה ועתה נבוא(
יש למחות  ומ"מ)דאפי' במקום שקיים רק חשש שהתוכחה תגרום למוכיח הפסד ממון או נזק אחר אין חיוב להוכיח, 

 . (, ע"כע פרצות בדת קדשינוהיכן דאיכא משום שמירת הדת ולמנו
 יתרחק מהדרךטא ושהחט. כשהתוכחה גורמת 

להתרחק מהדת, שב ואל תעשה עדיף.  עלול לגרום להם ועוד י"ל דבאופן שידיענן שלא יקבלו כלל התוכחה ואדרבה הדבר
ו שוגגים ולא מזידים כשהדבר מפורש בתורה, יאמרינן מוטב שיה לאהטעם ד)סי' תרח אות א(  דרכי משההוראיה לזה ממש"כ 

מבואר דהטעם  .)שם אות טו( והכה"ח )שם ס"ק ו(המ"ב  וכן כתבוחם. יודאי אינם שוגגים וחייב להוכ להדיאכי כל שכתוב 
דע ובדבר המפורש בקרא אינו מחמת חומרת האיסור אלא מחמת דתלינן דודאי י ,דלא אמרינן מוטב שיהיו שוגגים כו'

, ואם כן אמאי לנו להימנע מלהוכיחו והרי בלא"ה מזיד הוא, אבל כשידיענן שלא יקבל אלא מזיד "כ אינו שוגגשאסור וע
 . ע"מ שלא להחמיר חטאו יש לומר דמוטב שלא להוכיחויותר,  ה חמורהיוימרוד יותר חטאו  ויוסיף חטא על חטאו

להדיא בקרא אינו יודע )כמו שמצוי מחמת ריחוקו מהדת אפילו מש"כ על החוטא שכשידיענן נראה לפי הדרכ"מ, דוכמו כן 
הגרשז"א בשם  (יו"ט סי' תקיב הגה ד) שלמה בשלחןועי'  במש"כ בקרא.אף ( שוב אמרינן דמוטב שיהיה שוגג בעוה"ר בזה"ז

בשביל כך יצא משום חשש שעוברי עבירה אין לחוש מלהעניש שדפעמים  )ח"ב רסי' קלח(תרוה"ד ב]ומ"מ מבואר זצ"ל 
יו"ד סי' ) ש"ובפת )מצויזמיר סי' פח ד"ה ומדברים הנ"ל יש ללמוד(בבית יעקב . ועי' עוד )ח"א סי' קפז( רדב"זבוכן מבואר  .לתרבות רעה

 [.(שלד ס"ק יט

 
וכמו  .שאינו מתנהג כשורה, בין בדברים שבין אדם לחבירו או בין אדם למקוםישראל  להוכיח חייב אדם א' העולה לדינא,

. וב להוכיחיח נואיבגופו וכדו' חשש שהתוכחה תגרום למוכיח הפסד ממון או נזק כשיש  ב'שו מהאיסור. כן חייב להפרי
לחפש האופן אפשרי לקרב יש מ"מ )ו ימנע מלהוכיח אותובמקום שהתוכחה גורמת שהעובר עבירה יתרחק מהדת יש לה ג'

 את לבו לעבודת ה'(.

 

 

 
 עניני חודש אלול

 

פחד במה שנוגע  " - אימת הדין אין מטרתה להביא ליאוש
לעניני עולם הזה הוא חסרון, כי הוא מונע את האדם  

מלעשות את המוטל עליו ונזקו רב, וכן מצינו שהיו מכריזים  
ביציאה למלחמה "מי האיש הירא ורך הלבב.. ילך וישוב  

מאידך גיסא, פחד בכל מה שנוגע לעניניו  לביתו".. 
כמו שכת' רבנו  הרוחניים של האדם הוא מעלה גדולה,

"אמר אחרי כן אשרי אדם מפחד תמיד, פירוש  )שע"ת א, כ( יונה 
אע"פ שהוא מודה ועוזב יש עליו לפחד תמיד, אולי לא  

התשובה".. וכן פחד מהדין בימים הנוראים הוא   השלים חק
חיובי, ויש בו תועלות רבות ומעלות גדולות הגורמות לשנות  

 שפתי חיים עמ' סה() ".את הדין לטובה

שברון לב מפחד הדין אינו צריך להביא את האדם  " -
למחלת היאוש, אדרבה הוא אמצעי לדרבן את האדם  

'בתחילה   ז()מכתב כמש"כ הגר"י סלנטר  לשפר מעשיו

ישבור לבבו מאימת דין הגופני, כי נורא הוא, וחייו וחיי בני 
ביתו וצרכיו תלוי בזה, ומזה יבוא לתקן דרכיו והיה להועיל  

 שם עמ' סז() ".ליום הכיפורים
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ר שקורין ק"ש צריך  קרא ק"ש ונכנס לבהכנ"ס ומצא ציבו
לקרות עמהם פס' ראשון, אבל אם הוא עסוק במקום שאינו  
ראשי לפסוק כגון מברוך שאמר והילך לא יפסיק אלא יאמר  
התיבות שהוא אומר בשעה שהציבור אומרים פס' ראשון  

 בניגון הציבור שיראה כאלו קורא עמהם. עכ"ל.
עמהם,  פליג וס"ל דעונה ]שם ד"ה קראה ונכנס[  דהב"חואע"ג 

]ס"ק י"א[  במשנ"ב, וכ"כ ]ס"ק ד'[ במג"אוהובאו דבריו 

. שאני התם דהוא מפני שיקבל עליו עול  דדה"חמשמיה 
 מלכות שמים, וליכא להביא ראיה מהתם לשאר שבחים.  

ובאמצע פסד"ז, הנה   -שכתב  ]א"א ס"ק ג'[ בפמ"גוע"ע 
שאמר עונה  ממג"א כאן שכתב אפילו באמצע ברכה דברוך

אפילו ברכה אחת, וכל שכן באמצע פסד"ז, וכן נראה מא"ר  
סימן ס"ו אות ו', יע"ש. הן אמת מהר"ב סימן ס"ו סעיף ג'  
ולכל הני מילי פוסקים כל שכן באומר תחנונים, משמע  
לשאר אמנים לא, ואפשר תחנונים חמירי מפסוקי דזמרה.  

ליה רבה  ועיין בסימן ס"ה סעיף ב' בט"ז ומ"א ]ס"ק ד[ וא
ס"ק ג', י"ל אמן מפסיק דמחויב לענות אמן אחר ברכה, מה  
שאין כן פסוק ראשון כל שאינו יכול בקל אין צריך להפסיק  

דיש לחלק בין דבר שמחוייב לענות   וחזינןכאמור. עכ"ל. 
   לדבר שאינו מחויב לענות. 

דאסור   דדה"חדכתב משמיה  ]שם ס"ק ח'[ במשנ"בוע""ע 
ך שמו באמצע פסד"ז כיון שלא נזכר  לומר ברוך הוא וברו

וש"א דלא   דהחיד"אמשמיה ]ס"ק כ"ב[  בכה"חבגמ'. וכ"כ 
דלא כל   הרייענה ברוך הוא וברוך שמו בתוך פסד"ז. ע"כ. 

מידי דשבח שרי לענות באמצע פסד"ז. וא"כ י"ל דה"נ אסור  
 לענות אמנים דמתתקבל ואילך שאינם אלא מנהג.

בתוך פסוקי דזמרה יענה   -כתב [ ]פרשת ויגש אות ט' וי'ובבא"ח 
אפלו אמנים דברכות, כי כן העיד רבנו מה"ר חיים ויטל ז"ל  
על רבנו האר"י ז"ל דהיה עונה אמן דברכות אפלו היה  
באמצע הזמירות, אך לא פרש לנו על אמנים של תתקבל ועל  
ישראל ויהא שלמא, ובספרי הק' מקבצאל נסתפקתי בזה.  

משמע דגריעי אמנים אלו  פה.[ ]דף ומדברי הרב שלמי צבור 
מן אמנים דברכות, אך לא פרש שם על דבר זה, ומדברי ספר  
הכונות יש להבין קצת דדוקא באמנים דברכות קאמר. וסוף  
דבר העליתי, מחמת ספק שב ועל תעשה עדיף, דאמנים אלו  
יהרהר בלבו, וכל שכן על ברוך הוא וברוך שמו דיהרהר ולא  

 .]סי' נ"א ס"ק י"א[ בכה"חלדינא  יענה, ע"כ. והובאו דבריו
]הליכות שלמה פ"ו הל' י"א  דהגרש"זוכיוצ"ב מובא משמיה 

דאין לענות אמן דתתקבל ועל ישראל וכו'  דבר הל' י"ד[ 
 באמצע פסד"ז.   

ובדבר האמנים של   -כתב  ]או"ח ח"ד סי' י"ד[באג"מ אולם 
אחר החצי קדיש שאינם מהקדיש אלא הוספת תפילות, הנה  

קבל מסתבר שיש לענות בפסד"ז, וכן אחר על  אחר תת
ישראל ועל רבנן מקדיש דרבנן מסתבר שיש לענות, אבל אחר  
יהא שלמא ואחר עושה שלום מסתבר שלא לענות בפסד"ז.  
עכ"ל. הנה כתב לחלק כן מדעתו הרחבה ולא נחית לפרש  

 מקור דבריו.  
האמנים שבחצי הראשון של הקדיש, דעת פוסקי ספרד   ולענין)

הנ"ל דשרי לענות כל הה' אמנים. ולענין יהא שמיה רבא דעת  
המחבר דיענה עד יתברך ועד בכלל, ודעת הבא"ח הנ"ל דיענה עד  

 עלמיא וכמ"ש האר"י.  
אולם באג"מ הנ"ל כתב דהאמן שאחר ויקרב משיחיה לנוסח  

דלא הוזכר ברמב"ם בסדר  ספרד, אין לענותו באמצע פסד"ז, 
התפילות שלו שהוא נוסח ספרד, אולם אמן דאחר יהא שמיה  

 רבא כיון שהוזכר ברמב"ם שרי לענותו.  

וכיוצ"ב כתב הליכות שלמה הנ"ל דיענה את האמן הראשון,  

איש"ר ואמר שאחר דאמירנן בעלמא, ולא שאר אמנים ובריך  

ות  הוא שהם רק ממנהגא. אולם כתב דהמדקדקים שלא לפח

מה' אמנים בכל קדיש מותרים לענות אמן של ויצמח ושל בריך  

 הוא(.    


