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בתלישאלהשתדלאדםכלצריךלפיכךדבריהםאתבצמאשותהוהוירגליהםבעפר
ולעשותחכמיםתלמידיעםולשתותולאכול"]חכםלתלמידבתוולהשיאחכםתלמיד

וכלבוולדבקהשנאמר,חיבורימיניבכללהםולהתחברחכמיםלתלמידיפרקממיא
."השכינהמויונהנהכאילובתוכהשרויחכםשהלמידמסעודההנהנה
מיאתמכיראתהכךשמתוךאגדהדברילמדבוולדבקה"]שםבכפרידרשוועוד

והמןפ"עא"עה"עדףדיומאבחרא'פ,בגמיעיין1]ט"פכן"באדרועיין)העולםוהיהשאמר

:('מהמכילתאוהואהואגדכזרע

כמוךלרעךואהבת]שנאמרי"כגופוןואחדאחדכלאתלאהובאדםכלעלמצוהךן

והמתכבדשלוסוממוןכבודעלשחסכמוממונוועלכבודועללחוסצריךלפיכך
:ייהבאלעולםחלקלואיןחבירובקלון

עשיתלמהולזמרלהודיעועליומצוהאלא"'וישתוקישממנולאלאישאישכשיחמאן

,'"םח"בעיצערם.דרכ'עיבר'הל"ע.מ~גתראעד פרעיתה4ם"רמבעה

.ח-ו'ה" ,ח.,מ'עו ,רהגוג"חהמלךהרראהעז

"וע,ברשיתדמירישמפרשאלא,ם"כהרמבשמרםעת ,עיןה"דשםשמהלב

המצ11תובממן.ב"ה1"פזעזע'הלשזףח-יטבעט

,ב"פא.תנגם.יראה.שםשבתחלתי ,ף'המע,מהלקמןראהפ

,ון.עשהמצות'ם.שתע"ותבפא ,]-לקיאזףזנתובותבתאפרקפב

,מספימקאעקבפרי~פג ,מידזאבותק.]תתנהפד

,שםמתורותבראפה ז'תהלו-פם-]רת.פד

.ב.ווגה~ ,אסדידףרמות]פז

ן-הרתם,תלד"ס]ק~'פהחנוך'סמבמקא'פ.עקנפח ,והדב"חב"פת"ת'הלגםיראה.,'סיהתצות'בס

מעםלאמררשביריואיןהלכותבידי2"ש'מכל:חץפט לקייתגםוראהל,חטאיראתשלטעם

.ר,הצי פימקאני'האז'מפרגםוראה,בי"פויסעפרשתבשלחצ

רצ'.םלקמןגםיראה,א,דגה'חג.א,,פשבת.שץ ת
.ג.הזנות'תהלו-פ,רזסףע"מהתצות'ס]ת-]רתצא.ג"

מה]9דקשצתגתרא.רמג'גיקזזשימ'9הקנוןס9ר .גזפ-סבראשית'פפגהחזרם.א"עלאזןחזליקין

,217זךחפץש"לקו.ב"פלא'הנגםיראה קדושיםצב

.ח',ט' יראה,יבתשנהז-זפ,ג-וי"תשנהזאבותב-פצג

.קמב';א.ה'המאשלהןראה,.1"1'ע1.הכש.,לק פ-רל"חז.א.הזחגיגהב-פידושלתי,שםם-רחבצד

.(ה,א"פ)בראשית הלם"רמם.ב,בהערכיןצה

לעיל"~ו,הקוו"פדעית' ,רלחי"סוסהחנוך'ובסו-רפשםתייתוניותבהגהות

ו-פת-ב"בהעוז"וע.א-סישרב"סת-תו~-בשו"~ו .ה.הזעות'תהל



קנווסתןטשאהלכותשצד

ה,הרילהוכיחוולאלולמחולרוצהואםעמיתראתתוכיחהוכח,שנאמרייכרכרלי
:~המשטמהןעלאלאהתורההקפידהולאהכידותמדת

ללהלדיעולמלטנירל~לההעליומצוהטובהלאכררךשהלךאושחטאהכירואתהרואהז
לאואםעמיתךאתתוכיחהוכחשנאמרת"הרעימןבמעשיונפשועלחוטאשהוא

]7החוטאשיכנועד"פעמים7מאהאפילותוכיחהוכחשנאמרויוכיחנו7יחזורממנוקיבל

אחראישאבלבוגכשהואהבירושהואעמיתואלאלהוכיחמחויבואינויקללנו7נאו
אבל]לו7ישמעלאשבודאיכיוןלהוכיחו7יצריךאינוממנווינקוםישנאנויוכיחנושאם
שאזכשגגחוטאהואכןאמאלא,להוכיה71הייכלוישמעשלאיודעאסאשלוהכירו
.~יד7,מיהיהואלשוגגשיהיהמוטבאומריםאנו

אינםשדבריולוידועאםאחתמפעםיותרלהוכיחםאיןשידיןהםאפילוורבים
דברלומרשלאמצוהכךהנשמעדברלזמרשמצוהכשםאמרודה,ועל"נשמעים7

.'ידים7,מיהיוואלשוגגיםשיהיושמוטב%כלהוכיחםאיןשוגגיםהםואםנשמעשלא
שלאבםולגעורלהוכיחםמוטלדיןהביתעלאבלהמוכיחביחידאמוריםדבריםבמה
רביםאםואפלו]מכפק7יאלאאינושאיכזרודברהואואפילו"עון7יבאותונתפשיםיהיו
כןאםאלאשידיםיהיוואלשוגגיןשיהיומוטבולזמרלהשמטלהםואיןהשוגגיםהם
,שאבאיכוראמונתםהכרוןמפנירביםבוופרצונ'בתורה7מפורששאינואיכזרהוא
ועל,אחדשכלבביתשוטריםלהעמידדיןלביתאפשרשאי7יזבידםלמחותמאודקשה ,
יהיוואלשוגגיןשיהיומוטבזיןבםומגערעליהםמקצוףלישראללהםהנחאמרו7ןןה

צריךהמקוםלביןשבינובדבריםביןלבינושבינובדבריםביןהבירואתהמוכיחכלח

,ץ,יםקדומיםצד ,ם-השתם"רמבצו

,יאשין~ג-מת,ז-הזעות'תתלו-פת-רתעעת ,דוקריט

מי
,.]ך.א.עה),ז,].סעז),זת;:;

שםיות)תייתובהגהותהביאו,א-~סלסזףזקורות _גאית

כהויתתורת.ב-עתוזףהכרמיןישפ-סגתראקא "סקזוזים'פרהחנוך'מסהובא,ח"חר"פקדישים

הגהות.כרב,שתזערכיןס-תחש,"השםת-רחבוזב תזרוהתנחותא,האותתייתוניות

מ"בהגהמובאט.ע' _שם

א-דט.שם,'נערככשמואלב,מהנמות'סף"'ק,נמקג ח-פר'ועי,ב-נמוןתרח"ס

"ם.ולקמן.בק"ממ~ שםא"כמ)שםבערכיןוחנן''ברמיפהעדפסקי-ח"מתרח

תש57.61.4לתשל.54'עתשכםב"העייראה,(גק"מ ע
.99.101'עתשמו.81'עתשסה,ס8זךתשדמ,64' ,50'עתשגב,53עשטמט.75'עתשמח

יאלמן.תיג"סחסיזית'סבשבגק-סח-ץך"סץ-תקד מ

.בזההילקלאה"סתרח" קח

.מוטב.ה"רב-סעסזףהבתישחזקתפ-ס'תוס"~ א,דז"ע.ואעניגה"רא-עגהדףמהתהבתהותפרק

,ה'שהה"ד בשם,רק"מיות)תייתוהגהותבשתקנו"סמאןא-תקד

בשם,גק-סריבתסקוסף,רכג"יםקצה'סיהיראים מק"ממ

,ב'ק" "משתותרדמי,שתן-ר"וע.א.עלזףוביצהז-פועז
.ב.עחטזןהחולץפ-מיכתות,תרפס ססף,יקי,ת)קח

.ב.סתזח"סא-דת,יכתתועלהבאפ- מולקמן

א"כלרבים-יחיביןמחלקני'אח"מתרח" .(שםא"הרמכמשמעות)ברביםחי'למוכ.ד'מחמוכיחובין

.ב-עטהזף]י1תתל~הבאפ-ס.י1תותקט

"ם.ימיץח"מרעו"מלקמןגםיראה.מ~יצה]זז-פקי "משלה

,ח"משמה"ם.ג"מכשג"מ,משבשלט"מ,י .שבתהכנמתמדר,ד"חתרה"מ

ה"דשם."רש,1-מןגזזןבהתהבתהפרקת]~קיא ,בכל

"מרביצהפידשלמהשלם'בשםבק"משתא-תליב ,מהשיטות'3שמניא,שבחהכשתמדרוראה,ב

,[במפיקיאפילו]תירהבשלר.להחמעקרוכן:יממים העבשםנאית.וביצהד-פש-חראקיג

ס"י''הלטור' מילקמן.ב"מתרח"םא"רמ,שםצה.בן"ר,ג"מי

" מדרגםיראה,לבידד'ה'ביןבזהלק'ח-לאד"םתרח

.שבתהכנמת מרדכראה,בהקדמהה"שלקיד

'תשי.תרפט"מצה'ב'

.הץא"פעשורשמתתה4ת-רתןקטו .א,ליצה]קטו

ב,נר"שע'פ"עוזיז



שצהקנוומתןמשאהלכות

אלאלואומרשאינוויודיעורכהובלשוןבנחתלווידברעצמולביןבינולהיכיחי למובתו7י
עליותשאולא]שנאמריתעשה7יןבלאעוברוהכלימוקשותאתודיברואם" ]7חכמיםאמרוכךהמא

עליותשאולאלוארתלמודמשתנותופניומוכיחואתהיכול" ו)חמא

שםי"שרשפ"ע"
ם"והרמבג"הלמהנהפניולהלביןברביםכשיוכיחנודהיינופירש]]7

בדבריםיוכיחנושלאפירשו

"
שאמורמכאן(לבינובינואפילווהיינוכשתנותשפניועדשים

יקראנולאלפיכךנ]ברבים7לומרצריךואיןלבינובינואפילוהבירואתלהכליםלאדם
חבירופניהמלבין%וממנוקזבוששהואדברלפניומכפרולאממנובוששהואבשם

,]7הבאלעולםחלקלואיןברבים
צריךבוחורלאאםשמיםבדבריאבללהבירואדםשביןבדבריםאמוריםדבריםבמה

בעבירה1הוכל,]בישראליהנביאיםכלשעשוכמולמוסבשיחוורעדברביםלהוכיחו
שראהומקמיך1]שמים7שםיתהללשלאמידיוכיחנובגלויעבירהעבראםאבלשבכתר

אינוואםהואשוגגאולילה1כירוח]וכך7כךרבינולסדתנילויאמרעבירהעובררבואת

:שנתבארהכמובהבירוכןשאיןמהנ]עוד7יוכיהנולאלושומע

הכעיסןאוהמקנימןוכלגדוליםעשיריםהםאפילוואלמנותביתומיםלי1הראדםחייבכן

]שנאמרה"זןתעשהבלאעובר1ההריממונןאיבדאובהןרדהאולבםהכאיבאו

בנמןאמוריםדבריםבמההמקללןאואותןהמכהשכןוכלתעגוןלאויתוםאלמנהכל
להוליכןאואומנותאותורהללמדןכדירבןאותןעינהאםאבלעצמולצורךאותןשעינה
הפרשלהםיעשהאלאאדםכלמנהגבהןינהגלאכ"ואעפמותר7ינ1"הישרהבדרך
נקראיםאימתועדמאמ7יזיתוםואהדמאביתוםאהדגדוליםוברהמימבנחתוינהלמ
יהיהאלאבהןולהתפלולאמנןעליולהסמךלאדםצריכיןיהיושלאעד1הלעניןיתומים
:הגדוליםכלכשארלעצמועצמוצרכיכלעושה

אי1הו(טזיטאיושים)בעמךרכילתלךלאשנאמר]זןתעשהבלאעוברבהבירוהמרגלי ,רכילה
שמעתיוכךכךפלוניאמרוכךכךואומרלוהמ1הוהולךדבריםשמוען1ה

כללטימכחישםלא'נ,פל,אותגם,כלל'גנאשלדבריםואינןאמתשהואפ"אע'פלונעל

במעשהשאמרוכמודמיםשפיכתלידילפעמיםלבאיוכלשמנההעולםאתמחריב1ההרי
וכךכךעליךאמרופלוניפלוניהאומרהיינושרכילהואכךמ"הכולשון)"אחימלך7ןעםדואג

ממנושדיברדבריםלחבירוהמגלהרכילאיזהושםג"הלמל"וז'כווכךכךלךעשהאו

אונאה'הלגםיראה.,-הזלות'מהלי"פם-]יתקיח לרעשםין.ימצ,ל"ה

.ב,פהקדושיםג"חמנא'מהא' ג-סח.שג'סילפנויןהחצות'ובמ,ח-השםם"רמבקיט

.ילאווין קדהןקנ

.ץ,ט'ם' זףזערכיןג-פ.ה"הר"פם.קדישכהניםתורתקנא

.ב,שז ,יפניןה"דקנב

.ת~ת.]רתקלן סענחזןמזהבקלך

,ב-~סנםודףב- .א"מזאבותג-פומחשנה,שםקנה

הל.ה"סתרח"םלקמןגםוראה,שםג-וסתם-]רםקבר .ל"םאינאה

גםיראה.בק-סתות"סא-מ,ל-רש,קיב'.םק"ממוהבז ,ה"םשםלקמן

רמב"מויד.ע"שי,ט"הה"פת"ת'הלם"רמבקנח .מכיב

שםתיימוניותהגהות.קצה'סיראים',א,לאמ"בקנט ,נק"פקנו'סיא-מ.זאות

,זבמעיףקל ,רנו'סילאוויןהמצות'ס]ו,י'הלשםם-מתןקלא

.ח"סלאויןג-סת,שםן-והרתח ,כא,כבמשפמיםקלב

,ד"םנ"גו'נזק'הלגםראהקלג ,שםג"יממם"רמב.הפסוקעלהגדילמדרשקלד

.םלאויז.ג-סם,ז-רפשםם-כתןקלה ג

~

,ב"חשםם-]רחלנ

,שםמשנהמסףקלי .לך'ואט,כבאשמיאלקלת
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וכן'אא"לדףשםוהגמראדלנהדרין'גפרךמהמשנהראיהוהביאמתרים"
טוףבערוךמשמע

ב"עו"טדףדעירוכיןנ"פועייןתליתאילישנאירושלמיתרגוםרכילתלךלאל"וזלשוןערך

דיעותבהלכותד"ובהראבאחרבעניןפירשושםוהתוספותזיןתליתאילישנאה"די"ופירשבגמרא

אלאהאומרומןיותרנענשוהמקבלו(דתאמורפ"רר"במדמשמעוכןי"כפרשמשמעז"רפ
בגנותהמכפרוהואהרעלשוןהואה~לאוובכלל"הניכרים7תדבריםרואההואכ"א

שמצויפלוניבביתלאאםתדיראורמצויהיכןאמרואפילואמתשאמרפ"אע]חבירו7ת

'הרודגיםבשראצלו
~

שהואלגנותשנתכויןהרעלשוןבדרךהוציאואם7תנהרעלשוןה

ב
~

דכתובותר"פועייןרעיתישםמוציאנקראהבירועלשקרהאומראבללמזבשר'ולל

:]דתא"עו"טדף

אםשגורמיםדבריםוהמכפרבפניושלאאוחבירו'בפנהרעבלשוןהמכפראחדיא
עלאףלהפחידואולצערואובממונואובגופוחבירולהדקאיש'מפאישנשמעו

'הרחבירועל'גנאשלדבריםשאינן'פ
~

'בפנאלודבריםנאמרוואם17הרעלשוןה
נואיןאחרתפעםהשלשהמןאהדהדברסיפרואםונודעהדברנישמעכנרשלשה
מזהירהאומרואם"ותרתת'ולגלותוהקוללהעבירתכוין'שלאוהואהרעיתןלשוןמשום
אמוריםדבריםבמה~7הרעלשוןמשוםבוש'רבים'בפנאמראפילולאומרושלא

שלדברכשאומרלהאומרהרעלשוןמשוםבוש'שלשה'בפנאוחבירו'בפנכשמכפר
לשוןכוונתושאיןלזמרשישדבראבלצעראונזקלולגרוםשיכולדבראו'וגנאקנמור

אזמראםהרעלשוןמשוםבואיןבשרלו'שמצו'פלונבביתאור'מצוהיכןכגוןהרע
הרברע'ג'שלאאפשר'שאבפניוכאומרשהה)שלשהי'בפנאמראםוכןבפניוכן
בא

~
:")ניו7
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