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 ם הלכות דעות פרק ו "רמב
 שהוא ולהודיעו ג למוטב להחזירו מצוה * טובה לא בדר� שהל� או שחטא חבירו הרואה ]הלכה ז[

 שבינו בדברי� בי� חבירו את המוכיח, ת�עמי את תוכיח הוכח שנאמר הרעי� במעשיו עצמו על חוטא
 רכה ובלשו� בנחת לו וידבר, עצמו לבי� בינו להוכיחו צרי�, המקו� לבי� שבינו בדברי� בי�, לבינו

 יוכיחנו לאו וא� מוטב ממנו קיבל א�, הבא העול� לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו
 וכל, שומע איני לו ויאמר החוטא ה שיכהו עד הוכיחול אד� חייב תמיד וכ�, ושלישית ד שניה פע�

 . בה� למחות לו שאפשר כיו� אלו בעו� נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר
 כ�, חטא עליו תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח ]הלכה ח[

 להכלי� לאד� שאסור מכא�, חטא עליו תשא ולא ל"ת משתנות ופניו מוכיחו אתה יכול חכמי� אמרו
 חכמי� אמרו כ�, הוא גדול עו� עליו לוקה אינו חבירו את שהמכלי� פ"אע, ברבי� שכ� וכל ישראל את

 ברבי� חבירו לבייש שלא להזהר אד� צרי� לפיכ�, הבא לעול� חלק לו אי� ברבי� חבירו פני המלבי�
 במה, ממנו בוש שהוא דבר לפניו יספר ולא, נוממ בוש שהוא בש� לו יקרא ולא, גדול בי� קט� בי�

 אותו מכלימי� בסתר בו חזר לא א� שמי� בדברי אבל, לחבירו אד� שבי� בדברי� אמורי� דברי�
 כל שעשו כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללי� ומבזי� בפניו אותו ומחרפי� חטאו ומפרסמי� ברבי�

 . בישראל הנביאי�

  
 ויקרא פרק יט 

 ִת1ֹר ְולֹא ִת0ֹ� לֹא) יח( :ֵחְטא ָעָליו ִתָ.א ְולֹא ֲעִמיֶתָ� ֶאת ,+ִכיַח ה+ֵכַח ִ)ְלָבֶבָ� 'ִחיָ� ֶאת ְ%ָנאִת לֹא) יז(
0ַֹתי ֶאת) יט( :ְיקָֹוק ֲאִני 3ָמ+ָ� ְלֵרֲעָ� ְו'ַהְבָ, ַע2ֶָ� ְ)ֵני ֶאת  לֹא ְדָ�ָ% 3ְִל7ִי� ַתְרִ)יַע לֹא ְ)ֶהְמְ,ָ� ִ,6ְמֹר5 ח4

 : ָעֶליָ� ַיֲעֶלה לֹא 6ַַעְטֵנז 3ְִל7ִי� 5ֶבֶגד 3ְִל'ִי� ִתְזַרע

  
 א "מסכת הוריות דף ג ע

 שלמה ויעש' )סה, ח' א מלכי�(: שנאמר, ישראל אר8 יושבי רוב אחר הל� ובהוראה: אסי רב אמר
 ימי� שבעת אלהינו' ה לפני מצרי� נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל וכל החג את ההיא בעת

 מצרי� נחל עד חמת מלבוא גדול קהל, עמו ישראל וכל כתיב מכדי, 'יו� עשר ארבעה ימי� ושבעת
 . קהל איקרי לא הנ� אבל, קהל דאיקרי הוא הני: מינה שמע? לי למה

   
 ם הלכות שגגות פרק יג הלכה ב "רמב

, הסנהדרי� מ� חו8 שעשו הרוב יהיוש עד, הקהל לרוב מצטרפי� אינ� בהוראת� שעשו עצמ� והסנהדרי�
 פ"אע השבטי� רוב עשו א� וכ�, אחד שבט העושי� שאלו פ"אע, פיה� על ישראל אר8 אנשי רוב עשו
, ואחד אל; מאות שש ישראל אר8 יושבי היו כיצד, פטורי� והעושי� חייבי� די� בית, הקהל מיעוט שה�
 בני העושי� שהיו או, בלבד יהודה בני כול� והרי ואחד אל; מאות שלש די� בית בהוראת העושי� והיו

 ואי� פטורי� פיה� על העושי� וכל חייבי� די� בית הרי, אל; מאה בה� שיש פ"אע כול� שבטי� שבעה
 חשובי� אינ� ואפרי� מנשה ושבט, ישראל אר8 בני אלא קהל קרוי שאי� לאר8 חוצה יושבי על משגיחי�

 . אחד שבט שניה� אלא הזה לעני� שבטי� כשני
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 דברים  הקדמה לספר –ן "רמב
 

 מצות רוב באר8 הנכנס לדור רבינו משה בו יבאר תורה משנה שהוא ידוע ענינו הזה הספר
 ולא הקרבנות במעשה ולא כהני� בתורת דבר בו יזכיר ולא לישראל הצריכות התורה
 לאזהרה יצטרכו לא ה� זי�זרי והכהני� לה�' אות ביאר שכבר' ובמעשיה כהני� בטהרת

 שלא ופע� ביאור בה� להוסי; פע� בה� הנוהגות המצות יחזיר בישראל אבל אזהרה אחר
' גלולי עבודת בעניני הזה' בס שיבאו כמו אזהרות ברוב ישראל את להזהיר רק' אות יחזיר 5 

 העבירות ענשי בכל אות� יפחיד אשר פחדי� וקול בתוכחות זו אחר זו מרובות אזהרות
 והגרושי� רע ש� המוציא ודי� היבו� כגו� כלל נזכרו שלא מצות כמה הזה בספר יוסי; ודוע

 קוד�' הראשונ' בשנ מועד באוהל או בסיני כול� לו נאמרו וכבר וזולתו זוממי� ועדי� באשה
 נאמר לא כ"וע בו נתפרש כאשר הברית דברי אלא לו נתחדשו לא מואב בערבות כי' המרגלי

' אליה ואמרת ישראל בני אל דבר או ישראל בני את צו לאמר משה אל 'ה וידבר הזה בספר 10 

 לא אולי כי מצרי� יוצאי ע� שידבר' הראשוני' בספרי המצות נכתבו לא אבל פלונית מצוה
 שאינ� מפני או הנסכי� בעני� בא כאשר הגו; חובת שה� פ"אע באר8 רק המצות באות� נהגו

 להוכיח� התחיל' התור בביאור שיתחיל טר�ו האר8 נוחלי בבני� רק הזכיר לא תדירות
 וזה' רחמי במדת ה"הקב עמה� שהתנהג וכמה במדבר ימרוהו כמה' עונותיה לה� ולהזכיר
 15 חטאת� בכל יספו פ� לקלקול� יחזירו שלא בדבריו שיוכחו ועוד' עמה חסדיו להודיע

 נוכל אל אד� יאמר שלא לעול�' עמה יתנהג' רחמי במדת כי אות� בהודיעו לב� ולחזק
 ונאבד כנגדנו מתוחה הדי� מדת תהיה ומיד יחטא לא אשר אד� אי� כי האר8 את לרשת

 סיוע' ית ממנו והמחילה הסליחה כי רחמי� מלא רחמ� ה"הקב כי רבינו משה הודיע� ולכ�
:תורא למע� הסליחה עמ� כי הכתוב שאמר וכעני� בעבודתו אד� לבני ועזר


