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My Brother’s Keeper? 
the mitzvah of rebuke in the modern world 

S A L L Y  M A Y E R  

 
 ערבות במצוות

  א עמוד כט דף השנה ראש. 1
 אף, כולן הברכות כל: זירא דרבי בריה אהבה תני
 וברכת הלחם מברכת חוץ, מוציא - שיצא פי על

 אינו - יצא ואם, מוציא - יצא לא שאם, היין
 וברכת, מצה של הלחם ברכת: רבא בעי. מוציא

 - הוא דחובה כיון? מהו, היום קידוש של היין
: שמע תא? היא חובה לאו ברכה דלמא או, מפיק
, לן מקדש הוה פפי רב בי הוינן כי: אשי רב דאמר

. להו מקדש הוה מדברא אריסיה אתי הוה וכי
 אלא לאורחין פרוסה אדם יפרוס לא: רבנן תנו
 ולבני לבניו הוא ורספ אבל. עמהם אוכל כן אם

 על אף, ובמגילה ובהלל. במצות לחנכן כדי, ביתו
 . מוציא - שיצא פי
 

  שם י"רש
 ערבין ישראל כל שהרי - מוציא שיצא פי על אף
 .למצות בזה זה

 פירות ברכת ושאר - והיין הלחם מברכת חוץ
 מן ליהנות שאסור אלא חובה שאינן, וריחני
, ערבות כאן אין - ובזו, ברכה בלא הזה העולם
 .ליבריך ולא ליתהני לא; האדם על חובה שאינו

 
 
  א פרק ברכות הלכות ם"רמב. 2

 ויצא שבירך פ"ע אף כולן הברכות כל - י הלכה
 ידי יצאו שלא לאחרים לברך לו מותר חובתו ידי

 שאין ההנייה מברכת חוץ, להוציאן כדי חובתן
 נהנה כן אם אלא לאחרים מברך שאינו מצוה בה

 כגון מצוה בה שיש ההנייה ברכת אבל ,עמהן
 זה הרי היום וקידוש הפסחים בלילי מצה אכילת
 שאינו פי על אף ושותים ואוכלין לאחרים מברך
 . עמהן אוכל

 
 

 ערבות בגורל
  ה 'סי ניצבים 'פ( בובר) תנחומא מדרש. 3
 פ"אע(. ט כט דברים) שבטיכם ראשיכם[ ה]

, יםושוטר זקנים ושופטים ראשים לכם שמניתי
 בריםד) ישראל איש כל שנאמר, לפני שוין כולכם

 אחד צדיק 'אפי, בזה זה ערבים כולכם א"ד(. ט"כ
, בלבד אתם ולא, בזכותו עומדין כולכם, ביניכם

 עולם יסוד וצדיק שנאמר, כולו העולם כל אלא
 וכן, לוקה הדור כל חוטא וכשאחד(, כה י משלי)

[ מעל] מעל זרח בן עכן הלא, בעכן מוצא אתה
  ...קצף היה ישראל[ עדת] כל ועל בחרם

 
  א עמוד לט דף שבועות. 4

ענשים נ) לא העולם מכל שבתורה עבירות וכל

 (ו"כ ויקרא): והכתיב? (אחרים על חטא של יחיד
 שכל מלמד, אחיו בעון איש - באחיו איש וכשלו
 למחות בידם שיש התם -! בזה זה ערבים ישראל

 . מיחו ולא
 

  כו פרק ויקרא
ים( ול) ְשָארִּ ֶכם ְוַהנִּ י בָּ ם ֹמֶרְך ְוֵהֵבאתִּ בָּ ְלבָּ  ְבַאְרֹצת בִּ

ַדף ֹאְיֵביֶהם ם ְורָּ ֶלה קֹול ֹאתָּ ף עָּ דָּ סּו נִּ  ֶחֶרב ְמנַֻסת ְונָּ
ְפלּו ְשלּו( לז) :ֹרֵדף ְוֵאין ְונָּ יש ְוכָּ יו אִּ ְפֵני ְבָאחִּ  ְכמִּ
ן ְוֹרֵדף ֶחֶרב ְהֶיה ְוֹלא ָאיִּ ֶכם תִּ ה לָּ ְפנֵ  ְתקּומָּ  ילִּ

ם ַוֲאַבְדֶתם( לח) :ֹאְיֵביֶכם ה ַבּגֹויִּ  ֶאֶרץ ֶאְתֶכם ְוָאְכלָּ
 :ֹאְיֵביֶכם

 
 

 תוכחה
 ויקרא פרק יט. 5

יל ְבַעֶמיָך ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך  כִּ )טז( ֹלא ֵתֵלְך רָּ
י  ֶבָך הֹוֵכַח  :ה'ֲאנִּ ְלבָּ יָך בִּ ְשנָּא ֶאת ָאחִּ )יז( ֹלא תִּ

יֶתָך ְוֹלא  יַח ֶאת ֲעמִּ יו ֵחְטא:תֹוכִּ לָּ א עָּ שָּ )יח( ֹלא  תִּ
מֹוָך  ֹטר ֶאת ְבֵני ַעֶמָך ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ ֹקם ְוֹלא תִּ תִּ

י  :ה' ֲאנִּ
 

What is the goal or reason for the mitzvah 

of תוכחה?  

 
  יז פסוק יט פרק ויקרא עזרא אבן. 6
(. יח) לרעך ואהבת הפך אחיך את תשנא לא (יז)

 ובהשמרם, בלב נטועות כולם המצות אלה והנה
. שני בית חרב חנם שנאת על כי, בארץ ישבו
, כן היה ולא בדבר תחשדהו שמא תוכיח הוכח

 לך יהיה עונש כי, חטא עליו תשא ולא טעם וזה
 :בעבורו

 
 
  יז פסוק יט פרק ויקרא ן"רמב. 7

, אחרת מצוה - עמיתך את תוכיח הוכח ואמר
" חטא עליו תשא ולא, "מוסר תוכחת ללמדו
. אותו הוכחת ולא יחטא כאשר אשם עליך שיהיה

 על תקבל ולא, שאמר אונקלוס לשון יטה ולזה
. שלו בחטא עונש אתה תקבל שלא, חובא דיליה
 את השונא והנה. אותו שתאהוב צוה כן ואחרי
 :עשה מקיים לו והאוהב, בלאו עובר רעהו



 2 

 והוכיח כמו", תוכיח הוכח" כי, בעיני והנכון
 ויאמר(. כה כא בראשית) בימלךא את אברהם
 לך בעשותו בלבבך אחיך את תשנא אל, הכתוב

 עשית ככה מדוע תוכיחנו אבל, כרצונך שלא
 בלבך שנאתו לכסות חטא עליו תשא ולא, עמדי
 או, לך יתנצל אותו בהוכיחך כי, לו תגיד ולא

 . לו ותכפר חטאו על ויתודה ישוב
 

According to the following four תגמראו , in 

which circumstances does one give תוכחה, 

and when do we refrain from doing so? 
 
 ערכין דף טז עמוד ב. 8

לא תשנא את אחיך בלבבך  (ויקרא י"ט)תנו רבנן: 
יכול לא יכנו, לא יסטרנו, ולא יקלקלנו? ת"ל:  -

בלבבך, שנאה שבלב הכתוב מדבר. מנין לרואה 
ייב להוכיחו? שנאמר: דבר מגונה שח בחבירו

הוכח תוכיח, הוכיחו ולא קבל מנין  (ויקרא י"ט)
מכל  שיחזור ויוכיחנו? תלמוד לומר: תוכיח,

מקום; יכול אפי' משתנים פניו? ת"ל: לא תשא 
 אני אם יש תמה עליו חטא. תניא, א"ר טרפון:

בדור הזה שמקבל תוכחה, אם אמר לו טול קיסם 
בין עיניך. אמר מבין עיניך, אמר לו טול קורה מ
יש בדור הזה  רבי אלעזר בן עזריה: תמיהני אם

 ...שיודע להוכיח.
 
 ושמואל, הכאה עד: אמר רב? תוכחה היכן עד

. נזיפה עד: אמר יוחנן ורבי, קללה עד: אמר
 יהושע רבי, הכאה עד: אומר אליעזר רבי, כתנאי
 . נזיפה עד: אומר עזאי בן, קללה עד: אומר

 
 
  א עמוד נה דף שבת. 9

 מר לוכחינהו: סימון לרבי זירא רבי ליה אמר
 מקבלי לא: ליה אמר. גלותא ריש דבי להני

 - מקבלי דלא גב על אף: ליה אמר. מינאי
  ...מר לוכחינהו

 
 

  א עמוד ל דף יצה. ב10
 אין, תנן: לאביי חנין רב בר רבא ליה אמר

 דקא והאידנא, מרקדין ואין מספקין ואין מטפחין
 -? מידי ולא להו אמרינן ולא, כיה דעבדן חזינן
 מסורת( +רבא) דאמר הא, ולטעמך: ליה אמר
 דלחיא אפומא איניש ליתיב לא+ רבה: ס"הש

 אמות ארבע) לאתויי ואתי חפץ ליה מגנדר דלמא
 חצבייהו דשקלן נשי הני והא(, הרבים ברשות
 להו אמרינן ולא, דמבואה אפומא ויתבן ואזלן

 שיהיו מוטב, ראלליש להם הנח, אלא? מידי ולא
 להם הנח - נמי הכא. מזידין יהיו ואל שוגגין

. מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב, לישראל
 ולא. לא - בדאורייתא אבל, בדרבנן - מילי והני
 לא בדרבנן שנא ולא בדאורייתא שנא לא, היא

 הכפורים יום תוספת דהא, מידי ולא להו אמרינן
 ולא שחשכה עד ושתו ואכלי, הוא דאורייתא

 . מידי ולא להו אמרינן

  ב עמוד סה דף יבמות. 11
: שמעון' בר אלעזר' ר משום אילעא רבי ואמר 

 כך, הנשמע דבר לומר אדם על שמצוה כשם
 רבי. נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה
 תוכח אל'+ ט משלי: +שנאמר, חובה: אומר אבא

 . ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פן לץ
 

How do the following sources resolve the 

apparent contradiction between the גמראות? 

How do the resolutions express different 

understandings of the purpose of תוכחה? 

 
  ספר החינוך מצוה רלט. 12

 ערכין] לברכה זכרונם שאמרו מה, המצוה מדיני
 שחייב כלומר, הכאה עד זו מצוה שחיוב[ ב"ע ז"ט

 כדי עד החוטא אל תוכחותיו להרבות המוכיח
 ומכל, המוכיח את להכות החוטא קרוב שיהיה
 שאם כן גם[ שם] לברכה זכרונם אמרו מקום
 תועלת שום תוכחותיו בדברי שאין המוכיח יראה
 איש שהוא או, החוטא רשע גודל מתוך, נמצא
 עליו יעמוד שלא ממנו ומתירא ביותר ורשע אלם

 וזהו. כזה באיש זו במצוה חייב שאינו, נוויהרג
 כשם[ ב"ע ה"ס יבמות] לברכה זכרונם אומרם
 לשתוק מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה
 קלון בענין שיהיה לפי, נשמע הדבר שאין במקום
 .הוכח לאשר תועלת ולא למוכיח

 
 

   סמ"ג מצוה יא. 13
ואם ברור לו למוכיח שלא יקבלו ממנו ...

ן טוב לו לשתוק כדגרסינן על זה והעוברין שוגגי
בפרק המביא כדי יין בביצה )ל, א( דאפילו 
באיסורי דאורייתא הנח להו לישראל שיהו 
שוגגין ואל יהו מזידין אבל אם העוברין מזידין 
וברור לו שלא יקבלו אע"פ כן שפטור מעונש 
מיתה כדמוכח במסכת שבת )נה, א( באותה 

ח תוכיח שהבאתי למעלה מכל מקום מעשה דהוכ
לא מפטרי ואע"פ שמוסיף על עונשו שלא יקבלו 
הלעיטהו לרשע וימות )ב"ק סט, א( ולכך צוה 
התלמוד השתיקה בשוגגין דוקא )ע"פ יראים רכג 

 )לז( ועיי' בשבת שם תד"ה ואע"ג(:
ואני אומר שאין זו כי אם עצה טובה כי אף 
שמזידין צריך לשתוק כדאמרינן בפרק הבא על 

שחובה על האדם שלא לומר דבר יבמתו )סה, ב( 
שאינו נשמע שנאמר )משלי ט, ח( אל תוכח לץ 

 [פן ישנאך:
 
 

 [ לז - ישן דפוס] רכג סימן יראים ספר. 14
 בחברו דבר הרואה בוראינו צוה. תוכיח הוכיח
' בפ דכתיב לטובה וידריכנו שיוכיחנו הגון שאינו

 עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכיח קדושים
'[ א א"ל] מציאות באלו מ"בב ינןואמר. חטא

 תוכיח ממשמע פעמים' ק אפילו תוכיח הוכיח
 ל"ת מנין לרב תלמיד לתלמיד רב אלא לי אין

 הוא אם בו וחוזר תוכחתו ובמקבל מ"מכ תוכיח
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 להוכיח חוזר מקבלו ואינו רבו שאינו או חברו
 מנין קבלו ולא הוכיחו'[ ב ז"ט] בערכין דאמרינן
 במקבלו ולרב תוכיח הוכיח ל"ת ויוכיחנו שיחזור
 להו נפקא תרווייהו מקבלו בשאינו ולחברו
 ויבאו הם שקולים בתלמוד לו שנראה מהוכיח
 עליו תשא דלא בלאו למעלה פירשתיו שניהם

 צריך כמה מקבלו ובשאינו[. ה"קצ' סי] חטא
 כמה עד בערכין יש' פ בערכין אמרינן להוכיחו
 עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רבא תוכחה
 בן לו ויאמר ביהונתן שאול אף ויחר דכתיב נזיפה
 כתיב הא נזיפה עד ד"ולמ'. וגו המרדות נעות

 חביבותיה דאגב התם שאני לקללה הכאה
 נפשיה מסר בדוד ליהונתן ליה דהוה יתירותא

 י"ור רב א"פ בסוטה דאמר י"כר נזיפה עד ל"וקיי
 יוחנן' כר והלכתא שמואל גבי ש"כ י"כר הלכה

 ט"מ בכורות] באיסורי כרב והלכתא ושמואל דרב
 '[. ב
 
 

 רמב"ם הלכות דעות פרק ו. 15
 ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא -  ו הלכה

 אבשלום דבר ולא ברשעים שנאמר כמו וישתוק
 שנא כי טוב ועד למרע מאומה אמנון את

 להודיעו עליו מצוה אלא, אמנון את אבשלום
 לי חטאת ולמה וכך כך לי עשית למה לו ולומר
, עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר, פלוני בדבר
 ולא, למחול צריך לו למחול ממנו ובקש חזר ואם
 אל אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי המוחל יהא
 . יםקהאל

 
 לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה - ז הלכה
 שהוא ולהודיעו  למוטב להחזירו מצוה  טובה
 הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא
 בדברים בין חבירו את המוכיח, עמיתך את תוכיח
, המקום לבין שבינו בדברים בין, לבינו שבינו
 בנחת לו וידבר, עצמו לבין בינו להוכיחו צריך

 לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון
 מוטב ממנו קיבל אם, הבא העולם לחיי להביאו

 תמיד וכן, ושלישית  שניה פעם יוכיחנו לאו ואם
 לו ויאמר החוטא ה שיכהו עד להוכיחו אדם חייב
 מוחה ואינו למחות בידו שאפשר וכל, שומע איני
 למחות לו שאפשר כיון אלו בעון נתפש הוא
 . בהם

 
 לו ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח - ח הלכה
, חטא עליו תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות

 משתנות ופניו מוכיחו אתה יכול חכמים אמרו כך
 לאדם שאסור מכאן, חטא עליו תשא לאו ל"ת

 פ"אע, ברבים שכן וכל ישראל את להכלים
 גדול עון עליו לוקה אינו חבירו את שהמכלים

 ברבים חבירו פני המלבין חכמים אמרו כך, הוא
 להזהר אדם צריך לפיכך, הבא לעולם חלק לו אין

 ולא, גדול בין קטן בין ברבים חבירו לבייש שלא
 לפניו יספר ולא, ממנו בוש שהוא בשם לו יקרא
 אמורים דברים במה, ממנו בוש שהוא דבר

 שמים בדברי אבל, לחבירו אדם שבין בדברים
 ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם

 ומבזין בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים

 כל שעשו כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללין
 . בישראל הנביאים

 
 

  תרח סימן ח”או ערוך שולחן. 16
 אינן והן, שחשכה עד ושותות שאוכלות נשים ב[

 אין, הקדש על מחול להוסיף שמצוה יודעות
: הגה. בזדון לעשות תבואו שלא כדי בידן ממחין

 שיהיו מוטב: אמרינן איסור דבר בכל ה"וה
 מפורש שאינו ודוקא; מזידין יהיו ולא שוגגין

 אם אבל; דאורייתא שהוא פ"אע, בתורה
 ש"ורא דביצה ן"ר) בידן מוחין, ורהבת מפורש

, נשמעין דבריו שאין יודע ואם(. העיטור בשם
 אבל, אחת פעם רק, להוכיחן ברבים יאמר לא
 ישמעו שלא שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא

 או שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל; אליו
 (. י"הבע פ"ס ן"ר. )יקללנו

 
 

  ה ק"ס תרח סימן ברורה משנה. 17
 ל"ר -' וכו שוגגין שיהיו מוטב רינןאמ (ה)
 ממנו יקבלו לא להם יאמר שאם לו בברור כ"ג

 אבל[ ה] שוגגין הם בשעכשיו דוקא ז"וכ ל"וכנ
 צריך במזיד ועוברין אסור שהוא כשיודעין
 דמי ונהי יקבלום שלא לו כשברור אף להוכיחם

 שברור כיון חטאם עבור נענש אינו מוכיח שאינו
 :להוכיחם מצוה מ"מ יקבלום שלא לו
 
 

  תרח סימן הלכה ביאור. 18
 דבדבר א"הרמ שפסק דמה דמסתברא ודע

 שהוא דוקא למחות חייב בתורה המפורש
 מחלל כגון לגמרי עול הפורקי אלו אבל באקראי

 כבר להכעיס נבילות אוכל או בפרהסיא שבת
  להוכיחו מחויב ואינו עמיתך מכלל יצא

 
 איש דוקא כתב ג"תי סימן ח"ובס - להוכיחו חייב
 אחר איש היה אם אבל בו גס שלבו אחיו את

 להוכיחו אין ממנו וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם
 [. בשמו א"מ]

 
 

 מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב הצדקה. 19
אבל הפי' הנראה כי כאשר נכנסו ישראל לארץ 
היו ישראל עם אחד לגמרי, וראיה לזה שהרי כל 

או לארץ לא זמן שישראל לא עברו הירדן ולא ב
נענשו על הנסתרות עד שעברו ונעשו ערבים זה 
בעד זה, הרי שלא נעשו ישראל ערבים זה בעד 
זה, כי נקרא ערב שהוא מעורב עם השני, ולא 
נעשו ישראל מחוברים להיות עם אחד לגמרי עד 
שבאו לארץ והיו ביחד בארץ והיה להם מקום 
אחד הוא ארץ ישראל, וע"י ארץ ישראל הם עם 

 ...לגמריאחד 
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But I wish to raise two additional 

considerations.  First, there was a time when 

the Jews were hated for being the bearers of 

the Torah.  As soon as a Jew stopped living 

according to his religion and accepted the 

religion of his Gentile milieu, the hatred 

ceased.  This is no longer true. Contemporary 

Jew-hatred is racial, directed against people in 

whose veins Jewish blood flows, irrespective 

of whether they live by the Torah or have had 

themselves baptized.  When Jew-hatred is 

aimed at a person solely because he is a Jew, 

regardless of his opinions and actions, so 

should ahavat Yisra'el - love of fellow Jews - 

also be directed at every Jew solely because he 

is a Jew, regardless of his opinions and 

actions.  Let no one entertain the notion that 

someone treated as a Jew by the antisemites is 

going to be treated by us as an outsider.  Even 

in the Halakhah we find that although we are 

not required to bewail the death of an apostate,  

we do mourn over him if he is killed by 

Gentiles because of his Jewish origins.  In 

Auschwitz the Germans did not check Jews for 

their opinions or degrees of observance.  Are 

we going to do so as a preliminary to 

observing the mitzvot of "You shall love your 

fellow as yourself" and "Your brother shall 

live with you"? 

 

The second consideration concerns mainly the 

State of  Israel, with ramifications pertaining 

to pikkuach nefesh - the saving of life.  If we 

believe that the State of Israel is a haven for 

millions of Jews, and that the survival of those 

Jews hinges on peace for Israel and the Jewish 

state's capacity to withstand its many enemies; 

and if we believe that the reestablishment of 

the Jewish state and its survival constitute 

Kiddush Hashem - sanctification and 

glorification of God's name; if the State of 

Israel is precious to us; if we have not yet been 

infected by the "Charedi heresy," which 

excludes God from the history of the 

reestablishment of Jewish statehood and 

regards it as a purely human act - then we had 

better realize that the State of Israel is not 

going to endure if cordial relations do not 

prevail between all sectors of the nation.  Only 

if Jews relate to each other as brothers, 

irrespective of ideology, can we maintain this 

state. Otherwise, we live under a threat of 

destruction. 

 

I do not have to adduce any source texts to 

support these latter two considerations.  

Concerning such instances, the Sages  

have already said, "Why do I need a quotation 

from Scripture?  It stands to reason."  

 

 
  לב פסוק מד פרק בראשית. 21
י ַרב ַעְבְדָך כִּ ם ַהַנַער ֶאת עָּ י ֵמעִּ ם ֵלאֹמר ָאבִּ  ֹלא אִּ

יֶאנּו י ֵאֶליָך ֲאבִּ אתִּ טָּ י ְוחָּ ל ְלָאבִּ ים כָּ  : ַהיָּמִּ
 

  צח פרשה( וילנא) רבה בראשית
 בן שמעון רבי אמר...חיךא יודוך אתה יהודה ו

 אדם אין שמך על נקראין אחיך כל יהיו יוחאי
 יהודי אלא, אנא שמעוני אנא ראובני אומר
 ....אנא

 

 


