
ִּדְבֵרי  "י ֶאת  ַרּׁשִ ַהַּיְרֵּדן", ֵמִביא  ַעל־ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ַּבָּפָרָׁשה "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ְּבֵעֶבר 
ֲחַז"ל ְּבִסְפֵרי: "ְלִפי ֶׁשֵהן ִּדְבֵרי ּתֹוָכחֹות ּוָמָנה ָּכאן ָּכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשִהְכִעיסּו ִלְפֵני ַהָּמקֹום ָּבֶהן, ְלִפיָכְך 
ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים"  ָה"אֹור  ַעל־ָּכְך  ְוהֹוִסיף  ְּכבֹוָדן ֶׁשל־ִיְׂשָרֵאל".  ִמְּפֵני  ְּבֶרֶמז,  ְוִהְזִּכיָרן  ַהְּדָבִרים  ָסַתם ֶאת 
ְוָכַתב, ַמּדּוַע ִהְתַעֵּכב מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִמְּלהֹוִכיַח ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ָעְמדּו ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָסמּוְך ִלְמחֹוז 
ְוֹלא קֶֹדם  ִּדְבֵרי ַהּמּוָסר ֶׁשּלֹו,  ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ְּבֵני  ְיַקְּבלּו  ֶׁשָּיַדע מֶֹׁשה, ֶׁשָאז  ִמְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל?  ֶאֶרץ  ֶחְפָצם, 
ָלֵכן, ֶׁשֲהֵרי ָאז ָהָיה ְיֵגִעים ַּבֶּדֶרְך ְוַנְפָׁשם ְקָצָרה, ְוֹלא ַיּטּו ָאְזָנם ְלַהְׂשִּכיל ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָכָחה ְוַהּמּוָסר ֶׁשּלֹו. 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשּמֶֹׁשה ָהָיה ָסמּוְך ְמאֹד ִלְפִטיָרתֹו ְּבז' ַּבֲאָדר, ָהָיה ִלָּבם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפתּוַח ִלְׁשמַֹע ֶאת ִּדְבֵרי 
ּתֹוַכְחּתֹו ֶטֶרם ִהָּפְרָדם ִמֶּמּנּו, ְוָלֵכן ָמָצא ָאז ֶאת ַהְּזַמן ַהָּנכֹון ְלהֹוִכיַח אֹוָתם ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם. ְיסֹוד ָחׁשּוב 
ִלְּמָדנּו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָּכאן ְּבַדְרֵכי ַהּתֹוָכָחה ְוַהּמּוָסר, ֶׁשָּכל ָאב ּומֹוֶרה ָצִריְך ְלִהְתַנֵהל ַעל־ִּפיו. ֵראִׁשית, ָצִריְך 
ִלְמצֹא ֶאת ַהְּזַמן ַהַּמְתִאים לֹוַמר ִּדְבֵרי מּוָסר ְותֹוָכָחה, ְוָלתּור ַאַחר ָהֵעת ָּבּה ִנְמָצא ַהֵּבן אֹו ַהַּתְלִמיד 
ְּבֶדֶרְך  ְוַהּתֹוָכָחה ֵיׁש לֹוַמר  ִּדְבֵרי ַהּמּוָסר  ִּכי ֶאת  ָלַדַעת,  ַהְּדָבִרים. ְועֹוד ֵיׁש  ּוְלַקֵּבל ֶאת  ְּבָרצֹון ִלְׁשמַֹע 

ָּכבֹוד ּוְבִדְבֵרי ִרּצּוי ְוַאֲהָבה ִלְמׁשְֹך ֶאת־ִלּבֹו, ְוָחִליָלה ֶׁשֹּלא ְלַבּזֹותֹו ָּבַרִּבים אֹו ְּבִדְבֵרי ְּגַנאי ְוַהְׁשָּפָלה. 
ְּבֶדֶרְך זֹו ֶׁשִהְתָוה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלַמְנִהיֵגי ָהָעם, ָהְלכּו ַצִּדיִקים ַרִּבים, ֶׁשָהיּו מֹוִכיִחים ֶאת ַהְּבִרּיֹות ִּבְנִעימּות 
ּוְבֶדֶרְך ָּכבֹוד, ְוָהיּו ִמְתַחְּכִמים ּוְמַיְּסִרים ֶאת ַעְצָמם ְּכִאּלּו ַּכּוָָנָתם ַלֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשָּלֶהם, ּוְבעֹוד ָאְזֵניֶהם ֶׁשל 
ַהּשֹׁוְמִעים ְּכרּויֹות ִלְׁשמַֹע ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָכָחה, ָהיּו ִמְתעֹוְרִרים ְלֵהיִטיב ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם, ִמְּפֵני ֶׁשַהּמֹוִכיִחים 
ָהיּו ַמְכִניִסים ֶאת־ַעְצָמם ִעם ַהְּכָלל ְונֹוְטִלים ַאף ֵהם ֵחֶלק ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָכָחה, ְּכִאּלּו ַּגם ֵהם ָּכְׁשלּו ְוָחְטאּו. 
ָּכְך ָנֲהגּו ָהַאִחים ַהְּקדֹוִׁשים ָהַרִּבי ר' ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז'ְנְסק ְוָהַרִּבי ר' זּוָׁשא ֵמֲאִנּפֹוִלי, ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות 
ָהיּו רֹוִאים  ְוַכֲאֶׁשר  ַחִּיים,  ִנְׁשַמת  ָּבֶהם  ּוְלָהִפיַח  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי  ְלַקֵּבץ  ִיְׂשָרֵאל  ְקִהּלֹות  ֵּבין  ַּבָּגלּות  ָיְצאּו 
ֱאִליֶמֶלְך,  ְּלָך  "ַמה  ְואֹוְמִרים:  ֶזה־ֶאת־ֶזה  מֹוִכיִחים  ָהיּו  ׁשֹוִנים,  ַּבֲחָטִאים  ִנְכַׁשל  ְּפלֹוִני  ִּכי  רּוָחם  ְּבֵעיֵני 
ּוַמּדּוַע ָעִׂשיָת ָּכְך ְוָכְך ְּביֹום ְּפלֹוִני? ֵאיְך ֹלא ָיֵראָת ְלַהְכִעיס ֶאת־ּבֹוְרֲאָך ְוַלֲעבֹר ַעל־ְּדָבָריו"?! ְוָהיּו ַהְּדָבִרים 
חֹוְדִרים ָעמֹק ֶאל ִלּבֹו ֶׁשל ַהֻּפְנְּדַקאי, ַעד ֶׁשָהָיה ִנְזַּכר ִּכי 'ַּגם' הּוא ָחָטא ְּבאֹותֹו ֵחְטא ּוְבאֹותֹו יֹום, ְוֹלא 
ַמִים. ְוַאף ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ָּכַתב ֵּכן  ם ַעד ֶׁשָהָיה ְמַקֵּבל ֵמַהַּצִּדיִקים ֶּדֶרְך ְּתׁשּוָבה ְלָאִביו ֶׁשַּבּׁשָ ָהָיה ָזז ִמּׁשָ
ְּבַעְצמֹו ְּבִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש "נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך": "ֶּדֶרְך ַהַּצִּדיק ְלהֹוִכיַח ַעְצמֹו ְּבָכל־ֵעת, ְואֹוֵמר ִּבְפֵני ְּבֵני־ָאָדם 
ָּתִמיד ֶׁשהּוא ְמֻקְלָקל ְּבַמֲעָׂשיו. ְוהּוא ּפֹוֵרט ִלְפֵניֶהם ֲחָטִאים ֶׁשעֹוִׂשים אֹוָתם ְׁשָאר ְּבֵני־ָאָדם, ְותֹוֶלה 
ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ְּבַעְצמֹו אֹוָתם ֲחָטִאים, ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאם הּוא. ְוַעל־ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְכִניס ְּבִלָּבם ִיְרָאה ְּגדֹוָלה, ְוֵהם 

ָׁשִבים ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם. ּוְגדֹוָלה ְּתׁשּוָבה ֶׁשְּזדֹונֹות ַנֲעִׂשים ִּכְזֻכּיֹות". 
ִפיְׁשל  ֶאְפַרִים  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ְיִחידֹו,  ְּבנֹו  ֶאת  ַּפַעם  ָלַקח  ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר,  ַהּכֵֹהן  ֶהִּניְך  ֲחנֹוְך  ַרִּבי  ִּכי  ְמֻסָּפר, 
ַהּכֵֹהן ֶלּוִין, ִּבְהיֹותֹו ְּכֶבן ַאְרַּבע ָׁשִנים, ֶאל ַרּבֹו ָהַרִּבי ר' ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא. ְּבָחנֹו ָהַרִּבי ְּבָפָרַׁשת ְּדָבִרים, 
ְוַהֶּיֶלד ֵהֵחל ִלְקרֹא ֶאת ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים" ְוִתְרֵּגם ֶאל ַהָּלׁשֹון ַהְמֻדֶּבֶרת "ֵאֶּלה ֵהם ִּדְבֵרי 

ַהּתֹוָכָחה". ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכֶׁשָּיַׁשב ָהַרב ְלַיד ֻׁשְלָחנֹו, ָאַמר: "ַהּיֹום ָׁשַמְעִּתי ִּדְבֵרי ּתֹוָכָחה ִמֶּיֶלד ָקָטן"...
ַרִּבי ַחִּיים ִמְפִריְדֶּבְרג ְּבִסְפרֹו "ַהַחִּיים", ָּדַרׁש ְּבאֶֹפן ִנְפָלא ֶאת ְׁשמֹות ַהָּפָרׁשֹות ְּבָכל ֵסֶפר ְּדָבִרים. ּפֹוֶנה 
 – 'ָוֶאְתַחַּנן'  ֶׁשִּלי,  ְוַהּתֹוָכָחה  ְלִדְבֵרי ַהּמּוָסר  'ְּדָבִרים' – ִׁשְמעּו  ָלֶהם  ְואֹוֵמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַרֵּבנּו ֶאל  מֶֹׁשה 
ּוִמְתַחֵּנן ֲאִני ִלְפֵניֶכם ֶׁשַּתְקִׁשיבּו ִלְדָבַרי, 'ֵעֶקב' - ִּבְגַלל, ֶׁש'ְרֵאה' - ִּתּוְָכחּו ָלַדַעת ִּכי ֵיׁש 'ׁשְֹפִטים' ָּבָאֶרץ, 
ִּדין  ָלֵתת  ִּתְצָטְרכּו  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם   - ְו'ִכי־ָתבֹוא'  ַהֶּזה  ֵמָהעֹוָלם   – 'ִּכי־ֵתֵצא'  ְוָהָיה  ְוַדָּין,  ִּדין  ֵיׁש  ּוִמֵּמיָלא 
ְוֶחְׁשּבֹון ַעל־ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים, ַהּיֹום ַאֶּתם 'ִנָּצִבים' ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְלָמָחר 'ַוֵּיֵלְך' – הֹוְלִכים ַאֶּתם ָלעֹוָלם 
ַהָּבא, ְוָלֵכן ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמֶּכם 'ַהֲאִזינּו' ְלִדְבֵרי ַהּתֹוָכָחה ְוַהּמּוָסר ֶׁשִּלי, ְוָאז ָּתבֹוא ֲעֵליֶכם 'ְוזֹאת ַהְּבָרָכה'...

בס"ד

ְירּוָׁשַלִים,  ָחְרָבה  "ֹלא  ַׁשָּבת:  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ֶאָּלא ַעל ֶׁשֹּלא הֹוִכיחּו ֶזה־ֶאת ֶזה". ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה 
ָּכַתב  ַהִחּנּוְך  ּוְבֵסֶפר  ִמן־ַהּתֹוָרה,  ִמְצָוה  ִהיא 
ִמְּפֵני  ָּבעֹוָלם.  ָׁשלֹום  ְלַהְרּבֹות  הּוא  ָלֶזה  ֶׁשַהַּטַעם 
ִמְתַנֵהג  ֶׁשֵאינֹו  ֲחֵברֹו  ֶאת  רֹוֶאה  ָאָדם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ַלֲחֵברֹו,  אֹו  ַלָּמקֹום  ָאָדם  ֵּבין  ְּבַמֲעָׂשיו  ַּכּשּׁוָרה 
ִמְתעֹוֵרר ְּבִלּבֹו ִטיָנה ְוַתְרעֶֹמת ָעָליו, ְוסֹופֹו ֶׁשָּיבֹוא 
ִליֵדי ִׂשְנָאה. ַאְך ִאם הּוא ָּבא ְלהֹוִכיחֹו ְּבַדְרֵכי נַֹעם, 
ָלדּון  לֹו  ְוָהָיה  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶׁשָּטָעה  ְיַגֶּלה  ּוְלִעִּתים 
ְוָׁשלֹום.  ַאֲהָבה  ִליֵדי  ָיבֹוא  ְלַכף־ְזכּות,  ֲחֵברֹו  ֶאת 
מּוָדע  ֵאינֹו  ְוהּוא  ַלֲחֵברֹו  ַצַער  ָאָדם  ּגֹוֵרם  ְלִעִּתים 
ַצֲערֹו  ֶׁשְּיַגֶּלה לֹו ֶאת  יֹוֵתר  ְוָלֵכן טֹוב  ְּכָלל ֶׁשִּצֲערֹו, 
ֵניֶהם ַיַחד ְיָבְררּו ֶאת ָהִעְנָין ְוַיְחְזרּו  ֶׁשְּבִלּבֹו, ְּכֵדי ֶׁשּׁשְ
'ֲאִני  לֹוַמר,  ָלָאָדם  לֹו  ֵאין  ֵּביֵניֶהם.  ְוֵרעּות  ְלַאֲהָבה 
ֶאת ַנְפִׁשי ִהַּצְלִּתי', ְוֹלא ִיֵּתן ִלּבֹו ְלֵחְטא ַהּזּוַלת ִמְּפֵני 
ַּבֲעֹונֹו.  ִנְתַּפס  ֵּכן  ְוָהעֹוֶׂשה  ְלהֹוִכיחֹו,  רֹוֶצה  ֶׁשֵאינֹו 
ֶׁשֵּכן ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשִּמי ֶׁשָּיכֹול ִלְמחֹות ְּבַאְנֵׁשי ֵּביתֹו 
ְוֹלא ִמָחה, ִנְתָּפס ַּבֲעֹוָנם, ְוֵכן ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִכיַח ֶאת 
ֲעֵרִבים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  אֹו  ִעירֹו  ַאְנֵׁשי 
ִעם־ֶזה.  ֶזה  ָּבעֹל  נֹוְׂשִאים  ִלְהיֹות  ּוְצִריִכים  ֶזה־ָלֶזה 
ְּבַדְרֵכי  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַהּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי  ֶאת  אּוָלם 
ְּכֵדי  ַרָּכה,  ּוְבָלׁשֹון  ְּבַנַחת  ְמֻסֶּתֶרת,  ְוַאֲהָבה  נַֹעם 
ֶׁשַהְּדָבִרים ִיְתַקְּבלּו ַעל־ִלּבֹו ֶׁשל־ַהּשֹׁוֵמַע. ְוָכְך ָּדְרׁשּו 
ֲחָכִמים ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּבֵסֶפר ִמְׁשֵלי "ַאל־ּתֹוַכח ֵלץ 
ֶאת  'ַאל־ּתֹוַכח'  ְוֶיֱאָהֶבּךָ".  ְלָחָכם  הֹוַכח  ֶּפן־ִיְׂשָנֶאּךָ 
ֲחֵבְרָך ֶוֱאמֹר לֹו ֶׁשהּוא 'ֵלץ' ַוֲעַבְרָין, 'ֶּפן ִיְׂשָנֶאּךָ' - ִּכי 
ָאז ֹלא ִיְׁשַמע ְלָך ְוֹלא ַיֲאִזין ְלִדְבֵרי ַהּתֹוָכָחה ֶׁשְּלָך; 
ֶזה  ְוֵאין  ַאָּתה  ָחָכם  לֹו  ֱאמֹר   - ְלָחָכם'  'הֹוַכח  ֶאָּלא 
ָנֶאה ְלָך ַלֲעׂשֹות ָּכְך ְוָכְך, ְוָאז 'ְוֶיֱאָהֶבּךָ' - ְיַקֵּבל ֶאת 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָכָחה ֶׁשְּלָך ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ְוַיֶּטה אֶֹזן ָלֶהם. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ָבִרים ּדְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ּתֹוַכַחת ַאֲהָבה   נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה ֵמַאֲהָבה ְמֻסָּתֶרת" 
– ֵאיָמַתי טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה? 

ְּכֶׁשִהיא נֹוַבַעת ֵמַאֲהָבה ְמֻסָּתֶרת.
)הרבי ר' בונים מפשיסחא(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ָיָצא  ְוֹלא  ִנָּדח  ִּבְכָפר  ָּגַדל  ֶׁשָּכל־ָיָמיו  ֶּפֶטר,  ַהַּנַער  ָהָיה  ָּגדֹול  ָּתִמים 
ֲחִליַבת  ְּכָבִׂשים,  ְרִעַּית  ְּכֵדי  ְמֻצְמָצם  ָהָיה  עֹוָלמֹו  ִמְּגבּולֹו.  ֵמעֹוָלם 
ָּפרֹות, ֲחִריָׁשה ּוְזִריָעה, ּוְׁשָאר ֲעבֹודֹות ַהַחְקָלאּות ְוַהֶּמֶׁשק ַהְמצּוִיים 
ַּבְּכָפר. אּוָלם ֵיֶצר ַסְקָרנּות ָהָיה לֹו ְלֶפֶטר, ְוהּוא ֹלא ָׂשַבע ַעִין ֵמְראֹות 
מֹוַע. הֹוָריו ְּכָבר ִהְתַעְּיפּו ִמִּלְׁשמַֹע ֶאת ְׁשֵאלֹוָתיו ַוֲחִקירֹוָתיו  ְואֶֹזן ִמּׁשְ
ְוא ִנּסּו ְלַהְסִּביר  ַעל ַהַּנֲעֶׂשה ָּבעֹוָלם ַהָּגדֹול, ּוְפָטרּוהּו ְּבֹלא ְכלּום. ַלּׁשָ
לֹו, ִּכי ֵאין לֹו ַלֲחקֹר ְוִלְנּבֹר יֹוֵתר ִמַּדי ַּבַּנֲעֶׂשה ִמָּסִביב, ּומּוָטב ֶׁשַּיְׁשִקיַע 
ֶׁשּבֹו  ַהַּסְקָרנּות  ִמַּדת  אּוָלם  ַהַּבִית,  ֶמֶׁשק  ְּבִנהּול  ּוִמְרצֹו  ּכֹחֹו  ֶאת 
ִלְרָוָחה, ַּכֲאֶׁשר ֶּפֶטר ָלַמד  ָנְׁשמּו  ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה  ִהְכִריָעה ֶאת ַהַּכף. 
ּוְבלּוִיים  ְיָׁשִנים  ְסָפִרים  ַעל־ַּגֵּבי  ֲאֻרּכֹות  ְוָיַׁשב ָׁשעֹות  ְּבֶׁשֶטף,  ִלְקרֹא 
ֶׁשָהָיה אֹוֵסף ִמן־ַהּגֶֹרן ּוִמן־ַהֶּיֶקב. ְּבִעָּקר ָאַהב ֶּפֶטר ִלְקרֹא ְוִלְׁשמַֹע ַעל 
ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ַהּשֹׁוֵלט ָּבָאֶרץ, ַעל ַאְרמֹונֹו ַהְמפָֹאר ְוָׂשֵרי ַהְּמלּוָכה, ַעל 
ִּגּנּוֵני ַהַּמְלכּות ְוַהָּכבֹוד ֶׁשרֹוֲחִׁשים ָּכל ֶאְזְרֵחי ַהְּמִדיָנה ַלֶּמֶלְך ַהַּנֲעָרץ, 

ְוָנְפׁשּו ָּכְלָתה ַלֲחזֹות ְּבמֹו ֵעיָניו ְּבהֹודֹו ַוֲהָדרֹו ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך. 
ֵּביָתם,  ְּבֵני  ְלַפְרָנַסת  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ֲעֵמִלים  ֶׁשָהיּו  ֶּפֶטר,  ֶׁשל  הֹוָריו 
ָיְדעּו ַעל ִמְׁשַאְלּתֹו ַהְּכמּוָסה ֶׁשל ְּבָנם ְלַבֵּקר ְּבִעיר ַהִּביָרה, ְוֶהְחִליטּו 
ְלַמֵּמׁש ֶאת ַמְׂשַאת ַנְפׁשֹו. ֵהם ָחְסכּו ְּפרּוָטה ִלְפרּוָטה, ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ְיֵמי 
ַהַּקִיץ, הֹוִדיעּו ְלֶפֶטר ַעל ַהַּמָּתָנה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵהם ֶהְחִליטּו ְלַהֲעִניק לֹו, 
ְנִסיָעה ְלִעיר ַהִּביָרה ּוִבּקּור ְּבַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה. ֹלא ָהָיה ֵקץ ְלִׂשְמָחתֹו 
ֶׁשל ֶּפֶטר, ְוהּוא ָסַפר ֶאת ַהָּיִמים ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים, ַעד ַלַּתֲאִריְך ַהְמֻקּוֶה 
ֶׁשל ַהְּנִסיָעה ַהְמיֶֹחֶלת. ָּכל ַהֶּדֶרְך, ֹלא ָׂשְבָעה ֵעינֹו ֶׁשל ֶּפֶטר ִמְּלַהִּביט 
ֵאלֹוָתיו ָהַרּבֹות ַעל  ַעל ַהּנֹוף ַהַּמְרִהיב ֶׁשָרָאה ַּבְּנִסיָעה, ְוֹלא ָחַדל ִמּׁשְ
ִּנְקָרה ְּבַדְרּכֹו. סֹוף־סֹוף, ְלַאַחר ֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה ְוַרַּבת ִחּדּוִׁשים  ָּכל ַמה ּׁשֶ
ְוַהְרַּפְתָקאֹות, ִהִּגיַע ֶּפֶטר ֶאל ִעיר ַהִּביָרה, ְוָעַמד ִמְׁשּתֹוֵמם ֶאל ַמְרֶאה 
ַהִּבְנָיִנים ַהְמפָֹאִרים ְוַרֲחֵבי ַהָּיַדִים ֶׁשִּנְתַּגּלּו ְלָפָניו, ְוִכְמַעט ִאֵּבד ֶאת־

חּוָׁשיו ֵמָהַרַעׁש ְוַהֲהֻמָּלה ֶׁשָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה, ָּבּה ִהְּלכּו ַאְלֵפי ֲאָנִׁשים. 
ָהַרַעׁש ָהָיה ִּכְמַעט ִּבְלִּתי ִנְסָּבל, ְּבִיחּוד ְלֶבן־ְּכָפר ְּכמֹו ֶּפֶטר ֶׁשֻהְרַּגל 
ִמַּיְלדּותֹו ְלֶׁשֶקט ְוַׁשְלָוה, ְוהּוא ָאַחז ְּבָידֹו ָהֵאיָתָנה ֶׁשל ָאִביו, ֵמֲחָׁשׁש 
ֶׁשָּמא ֵיָאֵבד ְּבתֹוְך ַּכּוֶֶרת ַהְּדבֹוִרים ָהרֹוֶחֶׁשת. "ִהֵּנה ַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה", 
ָלַחׁש ָאִביו ֶׁשל ֶּפֶטר, ְודֹוֶמה ָהָיה, ִּכי ַּגם הּוא ִנְדַּבק ֵמִהְתַרְּגׁשּותֹו ֶׁשל־

א מּולֹו,  ְּבנֹו. ְּבֵעיַנִים ְלטּוׁשֹות ִהִּביט ֶּפֶטר ָּבַאְרמֹון ַהְמפָֹאר ֶׁשִהְתַנּׂשֵ
ְוָהָדר.  הֹוד  אֹוֵמר  ְוָכל־ֻּכּלֹו  ַמִים  ַלּׁשָ ַמִּגיִעים  ִּכְמַעט  ְצִריָחיו  ַּכֲאֶׁשר 
ַער, ָעְמדּו ׁשֹוְמִרים ֲחסֹוִנים ּוִביֵדיֶהם ֲחִניתֹות, ְוַעל ְּפֵניֶהם  ְּבֶפַתח ַהּׁשַ
ְוִלְראֹות  ְּפִניָמה  ְלִהָּכֵנס  ָיכֹול  ְוָהִייִתי  "ַהְּלַואי  ֵסֶבר.  ֲחמּוַרת  ֲאֶרֶׁשת 
ֶאת ְּפֵני ַהֶּמֶלְך", ָלַחׁש ֶּפֶטר ְּבַרַעד, ַאְך ָיַדע ִּכי ַהָּדָבר ֹלא ִיָּתֵכן. אּוָלם 
ָּכאן ָנכֹוָנה לֹו ַהְפָּתָעה. "ַּגם ֶאת ֶזה ִסַּדְרִּתי ְלָך", ָאַמר לֹו ָאִביו ְּבִחּיּוְך, 
ֶׁשל  ָאִביו  ִּכי  ִהְתָּבֵרר,  ִהְתַרְּגׁשּות.  ֵמרֹב  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָיַדע  ֹלא  ּוֶפֶטר 
ֶּפֶטר ֹלא ָהָיה ּכֹה ָּתִמים ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה, ּוְלַאַחר ְׁשַתְּדָלנּות ְּגדֹוָלה 
ְלַבֵּקר  ְמֻיָחד  ִאּשּׁור  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִקְּבלּו  ִנְסָּתִרים,  ְוַתְׁשלּוֵמי ׁשַֹחד 
ִהִּציג  ּוְבַעְצמֹו.  ִּבְכבֹודֹו  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ְּבָפָניו  ְוַלֲחזֹות  ַהְּמלּוָכה  ְּבַאְרמֹון 
ֵאפֹוא ָהָאב ֶאת ָהִרְׁשיֹון ַהְמֻיָחד ֶׁשְּבָיָדיו, ְוַהּשֹׁוְמִרים ִהְכִניסּוהּו ַאַחר 
ַהֶּמֶלְך.  ֵרי  ִמּׂשָ ֶאָחד  ְּפֵניֶהם  ֶאת  ִקֵּבל  ָׁשם  ָהַאְרמֹון,  ֲחַצר  ֶאל  ָּכבֹוד 
הּוא ִהְכִניס אֹוָתם ֶאל ּתֹוְך ָהַאְרמֹון ַמָּמׁש, ְוֶהֱעָלה אֹוָתם ֶאל ָהֲעִלָּיה 
ִמֶּמָּנה ֶאְפָׁשר ִלְצּפֹות ֶאל ֵּבית ְמגּוָריו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. ָקֶׁשה ְלָתֵאר ֶאת 
ָהֶרַגע  ֶאל  ֶׁשִהְתָקֵרב  ְּכָכל  ְוָגֲאָתה  ֶׁשָהְלָכה  ֶּפֶטר,  ֶׁשל  ִהְתַרְּגׁשּותֹו 

ֶּפֶטר  ָעַקב  ְוַסְקָרִנּיֹות,  ְלטּוׁשֹות  ְּבֵעיַנִים  ַהֶּמֶלְך.  ְּפֵני  ֶאת  ִיְרֶאה  ּבֹו 
ִמַּבַעד ְלַחּלֹון ָהֲעִלָּיה ַעל ְּדמּותֹו ַהֲהדּוָרה ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְוָׁשָעה ֲאֻרָּכה 
ָעַמד ְוֵהִזין ֶאת ֵעיָניו ּבֹו ּוְבָׂשָריו ָהעֹוְמִדים ְלָפָניו ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד, ְוָרָאה 

ִרים ֶאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול.  ִמָּקרֹוב ֶאת מֹוָרא ַהַּמְלכּות ֶׁשל ָּכל ַהּׂשָ
ִנַּגׁש  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ִחּדּוִדין־ִחּדּוִדין.  ַנֲעָׂשה  ּוְבָׂשרֹו  ֶּפֶטר  ֶנֱחַרד  ְלֶפַתע, 
ְלֶפַתע ָאָדם ָּפׁשּוט ְלַמְרֶאה, ּוָפַקד ָעָליו ָלבֹוא ְּבִעְקבֹוָתיו ֶאל ַהֶחֶדר 
ַהָּסמּוְך. ָׁשם ָעַמד ָהִאיׁש ּוָפַקד ַעל ַהֶּמֶלְך ְלָהִרים ֶאת ָיָדיו ּוְלהֹוִריָדן, 
ְלִהְסּתֹוֵבב, ְלִהְתּכֹוֵפף ּוְלִהְזַּדֵּקף, ִלְפנֹות ְלָכאן ּוְלָכאן, ּוְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא 
ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְּכִמְצָותֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ְוֹלא ָּפָצה ֶאת־ִּפיו. ַהָּדָבר ָהָיה ִנְׂשָּגב 
ִמִּביָנתֹו ֶׁשל ֶּפֶטר. "ֵּכיַצד ִיָּתֵכן"? ָׁשַאל ְּבֵאֶלם־קֹול, "ֶׁשַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול, 
ֶׁשֻּכָּלם רֹוֲעִדים ִמּמֹוָצא ִּפיו, ְועֹוְמִדים ְלָפָניו ְּבַהְכָנָעה ּוְבמֹוָרא, ַיֲעמֹד 
ַעָּתה ְּכֶׂשה ָעקּוד ּוָמאן־ְּדהּו ַיֲעֶׂשה ִמֶּמּנּו חּוָכא ְוִאְטלּוָלא"? ִּתְסּכּול 
ְוָחרֹון ֵהֵחּלּו ְלַבְעֵּבַע ְּבמֹוַרד ְּגרֹונֹו ֶׁשל ֶּפֶטר, ְוהּוא ֹלא ִהְצִליַח ִלְכֹלא 
ַהֶּמֶלְך  ֶאת  "ַהִּצילּו  ֶׁשֶבר,  ְּבַזֲעקֹות  ָּפַצח  "ַהִּצילּו"!  ִּבְרׁשּותֹו.  אֹוָתם 
ַאֶּתם  ֵּכיַצד  ָוֶקֶלס!  ִלְצחֹוק  אֹותֹו  ֶׁשעֹוֶׂשה  ֶּבן־ַהְּבִלַּיַעל,  ֶׁשל  ִמָּיָדיו 
ְּבַאְרמֹון  ֶּבָהָלה  ִהְתעֹוְרָרה  ְּתִחָּלה,  ָחָמס"?!  זֹוֲעִקים  ְוֹלא  ׁשֹוְתִקים 
ַהְּמלּוָכה, אּוָלם ְלַאַחר ְזַמן־ָמה ָּפְרצּו ֻּכָּלם ִּבְצחֹוק ְמַטְלֵטל, ְוִהְתַקּשּׁו 
"ֵהָרַגע  ִמְּגרֹוָנם.  ֶׁשָּבַקע  ַהָּגדֹול  חֹוק  ַהּׂשְ ֵמֲחַמת  ֶּפֶטר,  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע 
ָנא"! ָקְראּו ְלֶעְברֹו, "ַאף ֶאָחד ֹלא ָּבא ְלִהְתַעֵּלל ַּבֶּמֶלְך ְוֹלא ָּבא ְלָהַרע 
ְּכֵדי  לֹו, ֶזה ְּבַסְך־ַהּכֹל ַהַחָּיט ַהַּמְלכּוִתי, ֶׁשֻהְזַמן ֶאל ַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה 
ִלְתּפֹר ַלֶּמֶלְך ֲחִליָפה ֲחָדָׁשה ִלְכבֹוד יֹום ֻהַּלְדּתֹו ַהָּקֵרב ּוָבא. ִמֶּטַבע 
ּוְלהֹוִריָדן,  ָיָדיו  ֶאת  ְלָהִרים  ַלֶּמֶלְך  ְלהֹורֹות  ַהַחָּיט  ָאנּוס  ַהְּדָבִרים 
ְלִהְסּתֹוֵבב ָאֶנה ָוָאָנה, ְלִהְתּכֹוֵפף ּוְלִהְזַּדֵּקף, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶלה ְּבָידֹו ָלַקַחת 
ְּבָגָדיו  ְלַהְתִאים לֹו ֶאת  ַהֶּמֶלְך, ַעל־ְמָנת  ַהְמֻדָּיקֹות ֶׁשל  ֶאת ִמּדֹוָתיו 
ַעל־ִּפי ִמּדֹוָתיו". ַעְכָׁשו ִהִּגיַע ּתֹורֹו ֶׁשל ֶּפֶטר ְלַחֵּיְך ַּבֲהַקָּלה. הּוא ִנְפַרד 
ֵרי ַהְּמלּוָכה ִּביִדידּות, ְוָׁשב ִלְכָפרֹו ָעמּוס ַּבֲחָויֹות ְוִזְכרֹונֹות, אֹוָתם  ִמּׂשָ
ַעָּתה  ֶזה  ְּכִאּלּו  ָּכזֹו,  ְּבִהְתַלֲהבּות  ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ְמַסֵּפר  ָהָיה 

ִּבֵּקר ְּבַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה ְוָרָאה ְּבֵעיָניו ֶאת ַהֶּמֶלְך ָהַאִּדיר ְוַהִּנְכָּבד.

ַהִּנְמָׁשל
ַּכֲאֶׁשר  ִמִּליֶז'ְנְסק,  ֱאִליֶמֶלְך  ר'  ָהַרִּבי  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ְּתִמיָהתֹו,  ֶאת  ְּבָפָניו  ַּפַעם  ִהִּביַע  ִמָּססֹוב,  ֵלְיּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו 
ַמּדּוַע ּדֹוֵרׁש הּוא ִּדְבֵרי ּתֹוָכָחה ּומּוָסר, ַהּיֹוְרִדים ַחְדֵרי ָבֶטן ְונֹוְקִבים 
ָהַרִּבי  ְלֶׁשָעַבר,  ֵמַרּבֹו  ִלְׁשמַֹע  ֵלְיּב,  ַרִּבי מֶֹׁשה  ָהָיה  ָרִגיל  ָוֵלב.  ְּכָליֹות 
ְזכּות  ִלּמּוד  ִמּתֹוְך  ְוִרּצּוי,  ַאֲהָבה  ִּדְבֵרי  ִמִּניקֹוְלְׂשּבּוְרג,  ְׁשֶמְלָקא  ר' 
ַהְמֻגָּלה  ַהּתֹוַכַחת  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ַעָּתה  ה  ִהְתַקּׁשָ ְוָלֵכן  ְוָסֵנגֹוְרָיה, 
ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך. ִּכְתׁשּוָבה ִלְתִמיָהתֹו, ִהְמִׁשיל לֹו ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ֶאת 
ַהָּמָׁשל ַהֶּזה, ְוָאַמר: "ָּכל ָאָדם ַאֵחר, ֲאִפּלּו ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר, ִאם ָהָיה 
ּכֹה ִמְתַעֵּלל ַּבֶּמֶלְך, ָהְיָתה ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית. אּוָלם ַהַחָּיט ַהֻּמְפָקד 
ָׂשָכר  ְמַקֵּבל  ֶאָּלא  ֶנֱעָנׁש,  ֶׁשֵאינֹו  ַרק  ֹלא  ַהֶּמֶלְך,  ִּבְגֵדי  ַהְתָקַנת  ַעל 
ִּדָּבָתם  ֶאת  ְלהֹוִציא  ֵאין  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ְלַגֵּבי  ַהִּדין  ְוהּוא  ֲעבֹוָדתֹו.  ַעל 
ֲעֵליֶהם,  ַהֻּמְפָקד  ַהַּמְנִהיג  ַעל  אּוָלם  ֲעֵליֶהם,  ְלַהְלִעיז  ְוָאסּור  ָרָעה 
ּוְלהֹוִכיָחם  ְלַיְּסָרם  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִמּדֹוֵתיֶהם  ֶאת  ר  ְלַיּׁשֵ מּוָטל  ָעָליו 
ַעל־ַמֲעֵׂשיֶהם, ְוהּוא ּדֹוֶמה ְלאֹותֹו ַחָּיט ֶׁשֹּלא ֶנֱעַנׁש ַעל ַמֲעָׂשיו, ֶאָּלא 

ַאְדַרָּבה ְמַמֵּלא ֶאת ַּתְפִקידֹו ְועֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון ּבֹוְראֹו". 
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• ִמַּנִין ָלרֹוֶאה ַּבֲחֵברֹו ָּדָבר ְמֻגֶּנה ֶׁשַחָּיב ְלהֹוִכיחֹו? ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְויֹוִכיֶחּנּו?  ֶׁשַּיֲחזֹר  ִמַּנִין  ִקֵּבל,  ְוֹלא  הֹוִכיחֹו  ּתֹוִכיַח".  "הֹוֵכַח 
ַּתְלמּוד לֹוַמר "ּתֹוִכיַח" – ִמָּכל־ָמקֹום, ָיכֹול ֲאִפּלּו ִמְׁשַּתִּנים 

א ָעָליו ֵחְטא". )מסכת ערכין( ָּפָניו? ַּתְלמּוד לֹוַמר "ְוֹלא־ִתּׂשָ

• ַהּמֹוִכיַח ֶאת־ֲחֵברֹו, ֵּבין ִּבְדָבִרים ֶׁשֵּבינֹו ְלֵבינֹו, ֵּבין ִּבְדָבִרים 
ֶׁשֵּבינֹו ְלֵבין ַהָּמקֹום, ָצִריְך ְלהֹוִכיחֹו ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ִויַדֵּבר 
ֶאָּלא  לֹו  אֹוֵמר  ֶׁשֵאינֹו  ְויֹוִדיעּו  ַרָּכה  ּוְבָלׁשֹון  ְּבַנַחת  לֹו 
ְלטֹוָבתֹו, ְלָהִביאֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ִאם ִקֵּבל ִמֶּמּנּו מּוָטב, 
ַחָּיב  ָּתִמיד  ְוֵכן  ּוְׁשִליִׁשית.  ְׁשִנָּיה  ַּפַעם  יֹוִכיֶחּנּו  ָלאו  ְוִאם 
ְלהֹוִכיחֹו ַעד ֶׁשַּיֵּכהּו ַהחֹוֵטא ְויֹאַמר לֹו ֵאיִני ׁשֹוֵמַע. )הרמב"ם(

• ֵיׁש ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהּזּוַלת ְּבַנַחת, ְּכֵדי ֶׁשְּדָבָריו ִיְתַקְּבלּו ַעל־
ִלּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים". )מסכת שבת(

ִאם  ַרק  ְּדַהְינּו,  ֲאֵחִרים.  ְקׁשֹט  ְוַאַחר־ָּכְך  ַעְצְמָך  ְקׁשֹט   •
ֲאֵחִרים.  ְלהֹוִכיַח  ְלָך  ֻמָּתר  ּדִֹפי,  ִמָּכל  ָנִקי  ְּבַעְצְמָך  ַאָּתה 

)מסכת בבא מציעא(

 - ִבְרַּכת־טֹוב"  ָּתבֹוא  ַוֲעֵליֶהם  ִיְנָעם  "ְוַלּמֹוִכיִחים   •
ַהּמֹוִכיִחים ֶאת ָהָרָׁשע, ִיְנַעם ַהָּדָבר לֹוַמר לֹו ְּבתֹוְכחֹוֵתיֶהם 
'ֲהֹלא ַצִּדיק ַאָּתה, ַרק ִּבְדָבִרים ֲאָחִדים ִּתְׁשֶּגה, ָלזֹאת ָהֵסר 
ִאם  ִּכי  ַלֲעׂשֹות,  ַהּמֹוִכיִחים  ְוֵהיִטיבּו  ֵאּלּו'.  ֶאת  ַּגם  ִמְּמָך 
יֹאְמרּו לֹו ְּבֶפה ָמֵלא, ָרָׁשע ַאָּתה, ָיִעיז לֹוַמר ֶׁשַהִּדין ִאּתֹו, 
ֲאָבל ְּבִדְבֵרי נַֹעם ִיָּמֵׁשְך ִלּבֹו ֵאָליו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹולֹו. )מצודות דוד(

ֲאִפּלּו  ִמן־ַהַּכַעס  ְמאֹד  ְוִיָּזֵהר  ַהְּבִרּיֹות,  ִעם  ְּבַנַחת  ְיַדֵּבר   •
ַרִּכים  ִּבְדָבִרים  יֹוִכיַח  ְוִאם ִּבְׁשַעת ַהּתֹוָכָחה,  ִלְדַבר ִמְצָוה. 
ְסתּוִמים,  ָאָדם  ְּבֵני  ַמֲעֶׂשה  ִּכי  ַרּבֹו,  מֹוִכיַח  ְּכִאּלּו  ּוְבַנַחת, 
ְוֶאְפָׁשר ֶׁשהּוא ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְוָכל־ֶׁשֵּכן ִאם 

הּוא ַּתְלִמיד־ָחָכם. )מרגניתא טבא(

• ְּכֶׁשּמֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ָאסּור לֹו ְלעֹוֵרר ִקְטרּוג ַעל ַהּנֹוֵכַח 
ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבַהְׂשֵּכל  ְּדָבָריו  ִיְהיּו  ֶאָּלא  ֲעֹונֹוָתיו,  לֹו  ַיְזִּכיר  ְוֹלא 

ְּבמּוַבן ְּדָבָריו ְלַלֵּמד ָעָליו ְזכּות ִלְפֵני ה'. )ה'בני יששכר'(

• ַהּמֹוִכיַח ַהְמעֹוֵרר חֹוָבה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּגֹוֵרם ְמָדִנים ֵּבין 
ַמִים, ַחס ְוָחִליָלה. )תולדות יעקב יוסף( ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ

ּגֶֹדל  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשאֹוֵמר  ֶאָחד  מֹוִכיַח.  ְּבִחינֹות  ְׁשֵּתי  ֵיׁש   •
ָחצּוב  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ֲאֶׁשר  ִנְׁשָמתֹו  ַמְחַצב  ּוְמקֹור  ַמֲעָלתֹו 
ְלַמְעָלה ִמִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ְוֵיׁש מֹוִכיַח ִּבְדָבִרים ָקִׁשים ְוִדְבֵרי 
ֶאת  ָּבֶזה  ַמֲעֶלה  ְּבטֹוב,  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֶׁשּמֹוִכיַח  ֶזה  ִּבּיּוִׁשים. 
ִנְׁשַמת ִיְׂשָרֵאל ְלַמְעָלה־ְלַמְעָלה, ְוָראּוי הּוא ִלְהיֹות ַמְנִהיג 

ַעל־ִיְׂשָרֵאל. )קדושת לוי(

• ֻמָּתר ְלַרב ְלַהֲחִניף ְלַתְלִמיָדיו, ְּכֵדי ֶׁשְּיַקְּבלּו ֶאת ְּדָבָריו, 
ַאף ֶׁשַהֲחֻנָּפה ֲאסּוָרה, אּוָלם ֻהַּתר לֹו ֵּכן ְּכֵדי ֶׁשִּדְבֵרי ַהּמּוָסר 

ֶׁשּלֹו ִיְתַקְּבלּו ַעל־ִלָּבם ְוַיֲעׂשּו רֶֹׁשם. )כף החיים(

• ַרִּבים ְסבּוִרים, ִּכי ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה ֵאיָנּה ֶאָּלא ְלַדְרָׁשִנים 
ָּכל  ַעל  ִמְצָוה  ִהיא  ִּכי  ִהיא,  ָטעּות  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ְוַרָּבִנים, 
ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלּו ַעם ָהָאֶרץ ֶׁשרֹוֶאה ָּדָבר ְמֻגֶּנה, ַחָּיב 
ְלהֹוִכיחֹו. ְוָהִעָּקר, ַהּמֹוִכיַח ָצִריְך ִלְכֹלל ֶאת ַעְצמֹו ַּגם ַּבְּכָלל, 
ִּכי ִאי־ֶאְפָׁשר ֶׁשַהּמֹוִכיַח ִיְהֶיה ָנִקי, ִּכי ִמי־יֹאַמר ִזִּכיִתי ִלִּבי 

ָטַהְרִּתי ֵמַחָּטאִתי. )רבי חיים מוולוז'ין(

• ַהּמֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים, ְוַהְמַבֵּיׁש ְּבֵני ָאָדם, ַמֲעִניִׁשים 
ַמִים. )ספר חסידים( אֹותֹו ִמן ַהּׁשָ

ֶאת־ ֶאָּלא  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִקֵּלל  ִּבְׁשַעת ּתֹוָכָחה ֹלא  ֲאִפּלּו   •
ַאָּפם ֶׁשל ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי, ֶׁשֶּנֱאַמר "ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם 
מֹוִכיַח  הּוא  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִיְלַמד  ּוִמָּכאן  ָקָׁשָתה",  ִּכי 
ֶאת  ַרק  ֶאָּלא  ַמהּוָתם  ֶאת  יֹוִכיַח  ֹלא  ְוַתְלִמיָדיו,  ָּבָניו  ֶאת 

ַמֲעֵׂשיֶהם. )על־פי רש"י בפרשת ויחי(

• ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם ְלהֹוִכיַח ֶאת־ֲחֵברֹו ַעל ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה 
ִאם  ִּכי  ָלאו.  ִאם  לֹו  ִיְׁשַמע  ִאם  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ַאף  טֹוב,  ֹלא 
ִיְׁשַמע לֹו ְוֵייִטיב ֶאת ַמֲעָׂשיו, ָאז ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֵהם 
ָהעֹוֶׂשה  ְּכמֹו  ָעָׂשה,  הּוא  ְּכִאּלּו  ֻּכָּלם  ְׂשַכר  ְוִיּטֹל  ַעל־ָידֹו, 
ַמה  ָעָׂשה  הּוא  ִמָּכל־ָמקֹום  לֹו,  ִיְׁשַמע  ֹלא  ְוִאם  ְּבַעְצמֹו. 
ְּבִכְתֵבי  ְּדִאיָתא  ְועֹוד,  ַעל־ֶזה.  ְׂשָכרֹו  ְונֹוֵטל  ָעָליו  ּמּוָטל  ּׁשֶ
ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ְוָהָרָׁשע  ָלָרָׁשע  מֹוִכיַח  ָאָדם  ֶׁשִאם  ָהֲאִריַז"ל 
לֹו, הּוא נֹוֵטל ֶאת ָּכל ַהּטֹוב ֶׁשָּבָרָׁשע, ְוָהָרָׁשע נֹוֵטל ַהֵהֶפְך 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִּדְבֵרי  ְּבסֹוד  ְוהּוא  ַלַּצִּדיק.  ֶׁשֵּיׁש 
"ָזָכה נֹוֵטל ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵברֹו ְּבַגן־ֵעֶדן, ְוָהָרָׁשע נֹוֵטל ֶחְלקֹו 

ַּבֵּגיִהּנֹם". )הגר"א מווילנא(

• ָטעּות ְנפֹוָצה ִהיא ָּבעֹוָלם, ֶׁשַהּתֹוָכָחה ְוַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, 
ֵהם,  ֶׁשֶאָחד  ִלְּמדּונּו  ְּכָבר  ֲחַז"ל  ֲאָבל  ֶזה־ֶאת־ֶזה.  סֹוְתִרים 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשָּכל ַאֲהָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ּתֹוָכָחה ֵאיָנּה 
ַאֲהָבה. ְוַאְדַרָּבה, ָהַאֲהָבה ָהֲאִמִּתית ְמִביָאה ִליֵדי ּתֹוָכָחה. 
ִתַּית ַסם  ִמּׁשְ ּוִמְתַעֵּנג  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ְלָאָדם  ַהָּדָבר ּדֹוֶמה?  ּוְלָמה 
ִיְרֵאהּו אֹוֲהבֹו  ִּכי ַסָּכָנה אֹוֶרֶבת לֹו. ִאם  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ַהָּמֶות, 
ַהָּכָאה,  ְּכֵדי  ַעד  ֲאִפּלּו  ִמָּכְך  אֹותֹו  ִלְמנַֹע  ְיַמֵהר  ָהֲאִמִּתי, 
ִמָּמֶות.  ַמִּצילֹו  הּוא  ָּכְך  ַעל־ְיֵדי  ִּכי  אֹוֵהב,  ִּפְצֵעי  ְוֶנֱאָמִנים 
ֲאָבל ָהאֹוֲהבֹו ַהְמֻזָּיף, ְיִניֵחהּו ְלִהְתַעֵּנג ְּבַתֲענּוגֹות ֶׁשל־ֶרַגע, 

ְוָיִביא אֹותֹו ְלִאּבּוד ַחָּייו. )רבי רפאל שפירא בן הגרי"ז מבריסק(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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