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  "דבס

 

 

    

  הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

אהבהב - להוכיח

חלק גדול מפרשת קדושים עוסק במצוות שבין אדם לחברו, 

ואנו נתרכז הפעם בפסוק אחד, שיש בו שלשה חלקים, שלוש 

מצוות. האמת היא שכל אחת מהן צריכה שיעורים ארוכים, 

כדי שנפנים אותה בליבנו, ואנו ננסה בשורות הקצרות בעיקר 

   -הבאות לעמוד על נקודה אחת בו 

א ָנ֥א ֶאת ֹלֽ יַח֙ ֶאת ִתׂשְ ַח ּתֹוִכ֨ ְלָבֶבָ֑ך הֹוֵכ֤ יָך ּבִ א ָאִח֖ ָך ְוֹלֽ  ֲעִמיֶת֔
ְטא יו ֵחֽ א ָעָל֖ ָ֥   1.ִתׂשּ

הרמב"ם
2
איסור  -לומד בפסוק זה שלש מצוות נפרדות  

שנאת אחים, מצוות תוכחה ואיסור הלבנת פנים. איך הוא 

לומד מהמילים 'ולא תשא עליו חטא' את ענין הלבנת הפנים 

  נראה בהמשך.

  לדעת לדבר

נתחיל בחלק הראשון של הפסוק אשר צריך להבין בו מספר 

לשנוא  ראשית, מדוע התורה מדגישה את האיסור -נקודות 

האם זה אומר שמותר לשנוא אותו  -את 'אחיך בלבבך' דווקא 

איך זה קשור להמשך, למצוות  -שלא בלב? דבר שני 

מדוע האח הופך במצוות התוכחה פתאום  -התוכחה? וכן 

  לעמית?

   -על פי הרמב"ם הפסוק כולו הוא רצף אחד 

כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק, כמו שנאמר 
בר אבשלום את אמנון מאומה למרע ועד ולא ד  ברשעים:

(שמוא"ב, י"ג,  טוב כי שנא אבשלום את אמנון
אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו: למה עשית לי  ,כ"ב)

הוכח   כך וכך? ולמה חטאת לי בדבר פלוני? שנאמר:
3..תוכיח את עמיתך.

  

זה טבעי בין  -לעיתים אדם פוגע באדם, אין מה לעשות 

אסור לך  -ת לתקן. גם כשאתה פוגע אנשים, אך צריך לדע

  לשתוק, כי השתיקה מפתחת את השנאה הזו. 

צריך להדגיש שכאשר הרמב"ם נדרש לסיפור מן המקרא הוא 

בעצם רוצה להעביר לנו תפיסת עולם. הסיפור אותו הוא 

                                                           
1
 ויקרא, י"ט, י"ז. 
2
 רמב"ם הל' דעות. 
3
  , ו', ו'.שםרמב"ם,  

'אמנון ותמר' -מביא כאן הוא מוכר ומזעזע 
4

. אבשלום הוא 

ר הוא מזעזע אחיה של תמר, והמעשה שעשה אמנון לתמ

בכל קנה מידה שהוא. השנאה של אבשלום לאמנון ברורה לנו 

מאוד, אבל פתאום לוקח הרמב"ם את הפוקוס מאמנון החוטא 

אין' על אבשלום והופך אותו ַלאדם הבעייתי -ועושה 'זום

 -בסיפור. הבעיה איננה בעצם שנאתו של אבשלום את אמנון 

זה שהוא שותק אלא  -אחרי מה שעשה אמנון זה מובן מאוד 

וזה מה שהופך אותו לאחד מן  -ושומר את הדבר בלבו 

'הרשעים', כלשון הרמב"ם. כלומר, הנקודה פה לפי הרמב"ם 

  אבל צריך לדעת לדבר! -היא שיתכן שאדם חוטא או פוגע 

  תנאי לתוכחה -אהבה 

   -על הפסוק 

ֶלְך ַעל ְוהֹוִכַ֥ח ַאְבָרָה֖ם ֶאת ר  ֲאִביֶמ֑ ֵא֣ ְז֖לּו ֹאדֹות֙ ּבְ ֽ ֥ר ּגָ ִים ֲאׁשֶ ַהּמַ֔
ֶלךְ  י ֲאִביֶמֽ 5.ַעְבֵד֥

  

  -מתבטאים חז"ל שתוכחה בעצם היא החלק המרכזי באהבה 

6.כל אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה
  

האהבה היא היכולת שלא לשמור את הדברים  -זה כל כך נכון 

וזה הרבה יותר נורא. הלב זו כבר  -בבטן, או יותר נכון בלב 

  ... מחלקה אחרת

 -כדי לקיים את מצוות התוכחה צריך להבין את השלב הבא 

מסתבר ש'לא תשנא את אחיך' הוא תנאי מוקדם ליכולת 

להוכיח. כי אם אתה עדיין במקום מסוים שומר לאחיך 

  ברור שהתוכחה שלך תבוא משנאה פנימית. - משטמה בלבך 

   -על הפסוק שלנו אומר האור החיים הקדוש 

דעתך שמה שנסבב מאחיך ברשע לא תחליט ב - פירוש
עשאן ועודנו עומד בחטאו עמוס על שכמו אלא תהיה דן 
אותו לכף זכות, ותוכיחנו ועל ידי התוכחה יהיה אחד מב' 

תן אמתלא להנעשה ואין חטא, או יתחרט יאו י - דברים

                                                           
4
 המעשה מופיע בשמואל ב', פרק י"ג. 
5
 בראשית כ"א, כ"ה. 
6
  בראשית רבה, פרשה נ"ד, ג'. 

  תשע"ז 'קדושים - מות אחרי ' שיעור יומי בפרשת השבוע
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על הנעשה וישוב לבל עשות כדבר הזה, והרי הוא כרע 
  7.כאח לך

  

  תוכיח שיש לך אח!

אתה חייב לדון  -וד לפני שאתה מוכיח את אחיך כלומר, ע

אותו לכף זכות ורק כך אתה יכול להוכיח אותו, ואז יתקיים 

אפשרות אחת היא שהוא יסביר  -אחד משני הדברים הבאים 

הייתה לי נפילה  -לך את כוונתו במעשיו. אולי אמנון יאמר לך 

נוראית ואני ממש רוצה לכפר על מעשי, לדבר עם תמר 

הכל יהיה הרבה יותר טוב. ומי שזוכר את הסיפור שם  ומעתה

יודע שזה באמת מה שאמרה תמר לאמנון
8

היה  , וכך הכל

הרשעים  -נפתר. זה מה שאמר הרמב"ם 'לא כמו ברשעים' 

נחשבים רשעים כי הם פשוט מנציחים את הרע, הם לא 

למילה הוכח יש  -מאפשרים לאהבה לנצח. אפשרות שניה 

 - מוסר, תוכחה. ומשמעות שניה  -שתי משמעויות. האחת 

. לפי הסבר שני זה, משמעות 'הוכח תוכיח' Proofהוכחה, 

שר התוכחה באה מאהבה, מכף זכות, אז בעצם כא -היא 

התוכחה אתה מוכיח לו שאתה אוהב אותו ושהוא עמיתך! 

'עמית' זה קולגה, ויכול להיות שהאהבה הזו קצת מעומעמת 

אבל הוא עמיתך, הוא שותף שלך. אם תדון אותו לכף  -כרגע 

אתה תוכיח לו שהוא עמיתך ובראש ובראשונה תוכיח  -זכות 

  את זה לעצמך.

  'וכל שכן ברבים'

'ולא תשא עליו חטא',  -כעת בא החלק השלישי של הפסוק 

   -ועליו אומר הרמב"ם 

לה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו, יהמוכיח את חברו תח
יכול  - כך אמרו חכמים  .ולא תשא עליו חטא  - שנאמר

ולא תשא עליו  תלמוד לומר: אתה מוכיחו ופניו משתנות?
להכלים את ישראל וכל שכן מכאן שאסור לאדם  חטא,

9ברבים.
  

האם שמנו לב למילותיו האחרונות של הרמב"ם? האיסור 

אלא  -להכלים הוא בכל מקרה, גם ביחיד, לא רק ברבים 

  שברבים זה הרבה יותר חמור!

אין אהבה שאין עמה  -מכאן אנו מגיעים לדבר הגדול והקשה 

 -תוכחה, אבל מה לעשות אם האהבה איננה שלמה כל כך? 

  הנובע מכך הוא שבמקרה כזה פשוט אסור להוכיח!

  דרוש וקבל שכר

הרב קוק זצ"ל כותב באחת מאיגרותיו
10

שמצוות התוכחה  

'דרוש וקבל  -בדורנו היא כמו אותן ההלכות שעליהן נאמר 

שכר'
11

. כי מי יכול להעיד על עצמו שכל התוכחה שלו באה 

  נטו מאהבה?!

                                                           
7
  התורה, ויקרא, י"ט, י"זפירוש אור החיים הק' על  
8
 שמואל ב', י"ג, ט"ז. 
9
  רמב"ם שם, ח'. 
10
  אגרות ראיה א רס"ו 
11
 סנהדרין ע"א. 

בואו נראה את שלשת גדולי העולם הבאים, כיצד הם 

   -התבטאו בדורם לגבי התוכחה 

מי שיכול   אם יש בדור הזה 12אמר רבי טרפון: העבודה!
אמר רבי אלעזר בן עזריה: העבודה! אם יש בדור ח. להוכי

הזה מי שיכול לקבל תוכחות. אמר רבי עקיבה: העבודה! 
13.םשיודע היאך מוכיחימי אם יש בדור הזה 

  

גדולה הוא איננו אלא לפעמים מה שנראה לנו כמצווה 

העברה הנוראה ביותר. בוודאי שהתוכחה נובעת מרצון אמיתי 

וכן, אבל האם אני יכול להעיד על עצמי שהגעתי קודם כל 

למצב שאני דן קודם במאה אחוז לכף זכות ומזה אין בלבי 

שנאה בכלל, ועכשיו אני רק רוצה להוכיח את עמיתי, להוכיח 

רר את מה שקרה?, אם אכן כן את היותנו עמיתים ואחים, ולב

או שהוא יסביר את פשר החטא  -הוא, הרי שמהאהבה הזו 

  שהוא יתחרט עליו כי הלב שלו ימס שהוא נחשד בו או

                                                           
12
 לשון שבועה. 
13
  ספרי, דברים, א'. וכן מסכת ערבין ט"ז. בשינוי קל. 

  : השבתזמני כניסת וצאת 
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