
Contemporary Halachic issues  

Protesting חילול שבת – the Mitzvah of תוכחה 

רב משה מלכו' תחומין חלק ז  

 
 ויקרא פרק יט ( 1)
 
א( יז) לֹא ִתָשא ָעָליו ֵחטְׂ ָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך וְׂ ָנא ֶאת ָאִחיָך ִבלְׂ  :לֹא ִתשְׂ
  
 לא עמוד א  תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף( 2)
 

אין לי אלא הרב  -תוכיח , אפילו מאה פעמים משמע -הוכח : אמר ליה -? תרי זמני -תוכיח , חדא זימנא -ואימא הוכח 
 . מכל מקום, תלמוד לומר הוכח תוכיח -תלמיד לרב מנין , לתלמיד

 
 
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף נד עמוד ב ( 3)
 

 -בכל העולם כולו , נתפס על אנשי עירו -באנשי עירו , נתפס על אנשי ביתו -כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה 
 . והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא: אמר רב פפא. נתפס על כל העולם כולו

 
 ם הלכות דעות פרק ו הלכה ז "רמב( 4)
 

א על עצמו במעשיו הרעים הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוט
צריך להוכיחו , בין בדברים שבינו לבין המקום, המוכיח את חבירו בין בדברים שבינו לבינו, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך

אם קיבל ממנו , וידבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי העולם הבא, בינו לבין עצמו
וכל , וכן תמיד חייב אדם להוכיחו עד שיכהו  החוטא ויאמר לו איני שומע, וכיחנו פעם שניה ושלישיתמוטב ואם לאו י

 . שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעון אלו כיון שאפשר לו למחות בהם
 

How far does this go? 
 

 תלמוד בבלי מסכת ערכין דף טז עמוד ב ( 5)
 

 . עד נזיפה: ורבי יוחנן אמר, עד קללה: ושמואל אמר, אהעד הכ: רב אמר? עד היכן תוכחה

 
 סימן תיג ( מרגליות)ספר חסידים ( 6)
 

' מי שיודע שלא יקבלו דבריו אין להוכיח ואשר אמרו עד נזיפה מדבר כשהבן מוכיח את האב או האם את הבן או אחיו כלו
או עד קללה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה  עד היכן תוכחה כיצד דברים קשים יש לו לדבר עד שיכהו או עד נזיפה

שידבר לו קשות כל כך לפי שלבו גס בו ואוהבו רק דברים קשים אינו יכול לסבול משיכהו או נוזף בו או מקלל שיניח אותו 
ין מלהוכיחו אבל אם היה איש אחר שאם יוכיחנו ישנאנו ואם יתכוין להכעיסו יעשה רע וגם ינקום עד שיבא לידי רע יותר א

 . להוכיחו

 
 ביאור הלכה סימן תרח ( 7)
 

עיין בברכי יוסף שמצדד לומר בזה דבר חדש דעד כאן לא אמרינן דבדבר המפורש בתורה צריך למחות אף  -מוחין בידם 
שיודע שלא יקבלום היינו רק כשידינו תקיפה על העוברים למחות בהם בחזקת היד אבל כשאין בידינו כח להפרישם אין 

 יחם כיון שיודע שלא יקבלוםמחויב להוכ

 
 
 
 
 
 



Individual and Tzibor 
 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תרח ( 8)
 

אף על פי שהוא , ודוקא שאינו מפורש בתורה; מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין: ה בכל דבר איסור אמרינן"וה: הגה
לא יאמר , ואם יודע שאין דבריו נשמעין(. ש בשם העיטור"ן דביצה ורא"ר)מוחין בידן , אבל אם מפורש בתורה; דאורייתא

אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שיכנו ; אבל לא ירבה בתוכחות מאחר שיודע שלא ישמעו אליו, רק פעם אחת, ברבים להוכיחן
 (. י"פ הבע"ן ס"ר. )או יקללנו

 
 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סה עמוד ב ( 9)
 
כך מצוה על אדם שלא לומר דבר , כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע: שמעון' אלעזר בר' עא משום רואמר רבי איל 

 . אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך: שנאמר, חובה: רבי אבא אומר. שאינו נשמע

 
believers-For non 

 
 ערוך השולחן אורח חיים סימן תרח ( 10)
 

 סעיף ז
ם עוברין במזיד ובזה לא שייך להודיעם שאסור שהרי יודעים בעצמם אלא שבמזיד עוברים על וכל זה הוא בשוגגין אבל א

כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע וחד אמר :[ ה"ס]ו דיבמות "בספ' זה אמרו בגמ
כח תוכיח דעיקרו הוא במזיד י הא יש מצות הו"אל תוכח לץ פן ישנאך והקשה הנמק[ ח, משלי ט]שחובה שלא לומר שנאמר 

מ כדי שלא יהא להם פתחון פה מחוייב "ותירץ דוודאי פעם אחד חייב להוכיחן ואולי ישמעו ואף אם ברור לו שלא ישמעו מ
ז מה שאמרו שם דמצוה שלא לומר או חובה זהו על יותר מפעם אחת וזהו ברבים "להוכיחן ברבים פעם אחת ולא יותר ולפ

ו עד שיכנו או יקללנו כפי הדיעות שבארנו שם ובעבירה "קנ' ש לעיל סי"תוכיח אפילו מאה פעמים וכמ אבל ליחיד כתיב הוכח
ודע דכל זה הוא בישראל המאמין [ ג"א סק"מג]שבסתר יוכיחנו בסתר ובעבירה שבגלוי יוכיחנו מיד שלא יתחלל שם שמים 

באלו אין שייך תוכחה שהרי הם מינים ואפיקורסים ל "אלא שיצרו תקפו לעשות ובזה שייך תוכחה אבל הפוקרים בדברי חז
 [: א הייתי אומר דבאלו מיירינן ביבמות שם"י והרמ"ולולי דברי הנמק]ואין להתווכח עמהם 

 
 ערוך השולחן אורח חיים סימן קנו ( 11)
 

כך חובה שלא  כשם שחובה על האדם לומר דבר הנשמע:[ ה"ס]ואני אומר כי אף במזידין צריך לשתוק כדאמרינן ביבמות 
ג ודיעה ראשונה היא דעת רבינו אליעזר "ל הסמ"אל תוכח לץ פן ישנאך עכ[ ח, משלי ט]לומר דבר שאינו נשמע שנאמר 

ר נתרבה האפקורסות ואין שייך כלל תוכחה ואין להתווכח עם פוקר ישראל דפקר טפי "ש עתה שבעוה"יריאים וכ' ממיץ בס
 :[: ח"ל]ל בסנהדרין "כמאמרם ז

 
 Issues ofעור לפני 

 
 ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן צט "שו( 12)
 

 . ג"לעומר תשי' נ בשבת כשיודעין שיבואו במאשינעס מ"באור איסור שיש בהזמנת אנשים שיבואו להתפלל בביהכ
 

נ "נפתלי קארלבאך מדעטראיט אם יש איסור לפני עור להזמין אנשים שיבואו להתפלל בשבת לביהכ' נשאלתי מהרב ר
והשבתי דלהזמין את הרחוקים באופן שאי אפשר שיבואו בלא חלול שבת ודאי . כשיודע שיחללו השבת בנסיעה במאשינעס

 . ע שהרי הוא עוד באיסור מסית"והוא עוד גרוע מאיסור לפנ, אסור
 

ל איסור מסית כ כשידוע שיתעצלו לילך ברגלים ויסעו במאשינעס אב"יש אף באינם רחוקים כ= לפני עור=ע "ואיסור לפנ
ואם אינה בלשון הזמנה אלא סתם הודעה שעושים מנין ונותנים פרסים להבאים להתפלל שהכוונה . ליכא באינם רחוקים

. ע יש להסתפק"בעצם הוא רק לקרובים אבל ידוע שיבואו גם רחוקים במאשינעס מסתבר שאין בזה דין מסית ובדין לפנ
 . בואו ברגליהם בהיתרוצריכים לפרש שלא יתנו פרסים אלא לאלו שי

 

 


