ב״ה
שלום למשפחתי היקרה.
כתבתי את זה עבורכם.
באהבה רבה וכל טוב לכל אחד ואחד.
אבא/סבא.
בעניין התוכחה
דוגמת תוכחה בתורה
דוגמה יפה של תוכחה בתורה היא תוכחת יוסף לאחיו .להלן קטעים מספר בראשית בעניין זה.
דברי יהודה:
חיו׃
שׁב־ ָ ֤נא ַעְבְדּ֣֙ ַ Iתַּחת ַה ֔נַַּער ֶ ֖עֶבד ַֽלאדנֹ ִ ֑ י ו ְַה ַ ֖נַּער ַ֥יַעל ִעם־ֶא ָ ֽ
ו ְַעָ֗תּה ֵי ֽ ֶ
בי׃
אֱע ֶ֣לה ֶאל־אִָ֔בי ו ְַה ַ ֖נַּער ֵאי ֶ ֣ננּוּ ִא ִ ֑תּי ֶ֚פּן ֶאְר ֶ ֣אה ָב ָ ֔רע ֲא ֶ ֥שׁר י ְִמ ָ ֖צא ֶאת־אָ ִ ֽ
ִכּי־ֵאיֽ֙ ֶ U
תוכחת יוסף בפרטיות כדי לא לבייש אחיו לפני אחרים ,וללא נקמה:
חיו׃
ו ְֽ]א־י ָ ֨כ ֹל יוֵֹ֜סף ְלִהְתַאֵ֗פּק ְל ֤כ ֹל ַהנִָּצִּבי֙ם ָעָ֔ליו ו ַיְִּק ָ ֕רא הוִֹ֥ציאוּ ָכל־ ִ ֖אישׁ ֵמָע ָ֑לי ו ְ]א־ ָ ֤עַמד ִאי ֙
שׁ ִא֔תּוֹ ְבִּהְתו ַ ַ ֥דּע יוֹ ֵ ֖סף ֶאל־ֶא ָ ֽ
...
ו ַ ֨יּ ֹאֶמר יוֹ ֵ ֤סף ֶאל־ֶאָחי֙ו ֲאִ֣ני יוֵֹ֔סף ַה֥עוֹד אָ ִ ֖בי ָ ֑חי ו ְֽ]א־י ְָכ֤לוּ ֶאָחי֙ו ַלֲע֣נוֹת א ֹ֔תוֹ ִ֥כּי נְִבֲה֖לוּ ִמָפָּניֽ ו׃
...
שׁנָ ַ ֥תי ִם ָהָר ָ ֖עב ְבּ ֶ ֣קֶרב ָה ָ ֑אֶרץ ו ְעוֹ֙ד ָח ֵ ֣משׁ ָ
ִכּי־ ֶ ֛זה ְ
שׁ ֔נִים ֲא ֶ ֥שׁר ֵאין־ָח ִ֖רישׁ ו ְָק ִ ֽצּיר׃
שָׁל ֵ ֤חנִי ֱא]ִהי֙ם ִלְפנֵיֶ֔כם ָל֥שׂוּם ָל ֶ ֛כם ְ
ו ַיִּ ְ
שֵׁא ִ֖רית ָבּ ָ ֑אֶרץ וְּלַהֲח ֣יוֹת ָלֶ֔כם ִלְפֵלי ָ ֖טה ְגּד ָֹֽלה׃
...
דברי אחי יוסף אחרי מות יעקב אביהם:
ו ַי ְַצ ֕וּוּ ֶאל־יוֹ ֵ ֖סף ֵלא ֑מ ֹר אִָ֣ביִ Iצָ֔וּה ִלְפ ֵ ֥ני מוֹ֖תוֹ ֵלא ֽמ ֹר ֽכּ ֹה־ת ֹאְמ ֣רוּ ְליוֵֹ֗סף ָ ֣א ֡נָּא ָ ֣שׂא ֠נָא ֶ ֣פּ ַ
שׁע אַ ֶ ֤חי Iו ְַחָטּאָת֙ם ִכּי־ָר ָ ֣עה ְגָמ֔לוּ Iו ְַעָתּ֙ה
ָ ֣שׂא ֔נָא ְל ֶ ֥פ ַ
שׁע ַעְב ֵ ֖די ֱא] ֵ ֣הי אָ ִ ֑בי Iו ַ ֵ֥יְּב ְ
ךּ יוֹ ֵ ֖סף ְבַּדְבּ ָ֥רם ֵא ָֽליו׃
ו ַיְֵּלכ ֙וּ ַגּם־ֶאָ֔חיו ֽויַּ ְִפּ֖לוּ ְלָפ ָ ֑ניו ו ַ ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִה ֶ ֥נּנּֽוּ ְלַ֖ Iלֲעָב ִ ֽדים׃
...
המענה של יוסף:
בּם׃
ו ְַעָתּ֙ה אַל־ִתּי ָ ֔ראוּ אָנ ִֹ֛כי ֲאַכְל ֵ ֥כּל ֶאְת ֶ ֖כם ו ְ ֶ ֽ
את־ַטְפּ ֶ ֑כם ו ַי ְנַ ֵ ֣חם אוָֹ֔תם ו ַי ְַד ֵ ֖בּר ַעל־ִל ָ ֽ
במהלך תוכחה זו ,הייתה חרטה גמורה של אחי יוסף ומחילה גמורה מיוסף.
במקום נקמה ,יוסף מכלכל את אחיו ואת משפחותיהם.
מצוות הקשורות לתוכחה בתורה
בספר ויקרא ,התורה מפרטת מצוות שבעצם מסכמות את ההתנהגות של יוסף ,וזה בשני פסוקים כתובים זה אחר זה.
חְטא׃
ֽ]א־ִת ְ
שׂ ָ ֥נא ֶאת־אָ ִ ֖חיִ Iבְּלָב ֶ ֑ב Iהוֹ ֵ ֤כַח תּוִֹ֙כי ַ֙ח ֶאת־ֲעִמיֶ֔ת Iו ְ]א־ִת ָ ֥שּׂא ָע ָ֖ליו ֵ ֽ
אַהְב ָ ֥תּ ְלֵרֲעָ֖ Iכּ֑מוֲֹ Iא ִ ֖ני י ְהוֹ ָ ֽה׃
ֽ]א־ִת ֤קּ ֹם ו ְֽ]א־ִתטּ ֹ֙ר ֶאת־ְבּ ֵ ֣ני ַעֶ֔מּ Iו ְ ָ ֽ
זה אומר שבעת התוכחה ,לא יהיו בלב המוכיח רגשות של שנאה ,ורצון לזלזל או לנקום או לנטור .המטרה צריכה להיות
לתקן את הזולת ולא לפרוק רגשות.
הערה :לעניות דעתי הפסוק השני מתאר מצוות בפני עצמן אבל כלול בו שלא יהיה בלב המוכיח רצון לנקום או לנטור.
דוגמאות תוכחה מחיי
תוכחה שקיבלתי כשהייתי מרצה חדש באנגליה
התרשלתי בעבודתי ובא מרצה בכיר והוכיח אותי בפרטיות ובנימוס .הוא דיבר בעקיפין בסגנון :לא צריך להימנע
מהעבודה ,לא עושים ככה וכו׳ .הוא לא אמר במישרין שאני לא בסדר .הבנתי את כוונתו והודיתי על האשמה .אז הוא
שיבח אותי שהודיתי ,וזה הפתיע אותי .כך תיקן אותי בלי לבייש אותי.
אם אפשר ,לשבח את מעשי הזולת במשך התוכחה.
פעם קיבלתי מכתב עם הרבה תלונות .המחשבה הראשונה שלי הייתה לענות לו מיד על התלונות .אבל המתנתי וחשבתי
ומאוחר יותר כתבתי שבחים על ההישגים שלו .בסוף כתבתי שיש לי דברי תוכחה לומר אבל כעת רק שבח .הוא ענה
והודה לי מאד על השבחים ואמר שהוא מוכן לשמוע את דברי תוכחה.
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תוכחה כאשר הייתה שנאה בלבי כלפי חבר
פעם טעיתי והוכחתי חבר כאשר הייתה שנאה בלבי .זה גרם מצב גרוע יותר ,ולקח מספר חודשים או חצי שנה עד
שהשלמתי עם חברי .כדאי ללמוד לקח מהטעות שלי ולא להוכיח אחרים כשיש רגשות רעים בלבך .אני כותב זאת
להדגשה ,כי כבר כתבתי דבר דומה למעלה.
מי ֶ
שׁ ִ
תוכחה של ִ
הי שתקשרנו רק דרך טלפונים והתכתבות בדוא״ל.
שִׁהי .היא ענתה ושלחה עותקים של מכתבה לאחרים ,דבר אשר לא היה נעים
פעם שלחתי מכתב תוכחה פרטי ְלִמי ֶ
עבורי.
התוכחה לא הצליחה.
שּׁהוּ שעשתה ,לפני כתיבת דברי תוכחה.
אולי הייתי צריך לכתוב דברי שבח על ַמ ֶ
גלגל מסוכן בגן משחקים.
בתמונה רואים גלגל שילדים רצים עליו עם קרש עץ חסר .במידה ורגל של ילד תיתפס במקום הריק הזה הוא עלול
לקבל מכה קשה .דיווחתי למועצה ולא קיבלתי מענה .רציתי למנוע תאונה ולכן תליתי מודעה שרואים בתמונה .לצערי
המודעה הוסרה אחרי כשבוע ובתי שלחה את התמונה לתושבי המושב והמועצה .אחרי מספר חודשים ,הוסר הגלגל
מגן משחקים.

לוח חשמל מסוכן.
בלוח חשמל אמור להיות מכסה ודלת .בתמונה הימנית רואים לוח חשמל בכניסה של הבניין שלנו ללא מכסה והחוטים
חשופים .כתבתי לחברת תקשורת שחשבתי אחראית על עניין זה ולא קיבלתי תשובה .כתבתי למשרד התקשורת
והייתה התכתבות של מספר חודשים .רציתי למנוע תאונה ולכן תליתי מודעה שרואים בתמונה אמצעית .בסוף בא טכנאי
והחזיר את המכסה למקום ,תמונה שמאלית ,אבל לא הודה שהחברה עשתה את זה .אז שאלתי את עצמי האם הוכחתי
את הגורם הנכון? אולי חברה אחרת אחראית על זה.
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שׁ ְ
מ ָ
ה ִ
זריקת זבל  -סלי אשפה לפני ַ
שׁה הקדמית של מכונית.
לפעמים אני מעיר לאנשים שזה מסוכן כי זה מסתיר חלק של שדה הראיה .יש שמקבלים ומודים על ההערה ,ויש שלא
מקבלים את ההערה.
נוער מעשן
לפעמים הערתי לאחרים ,בפרט בני נוער ,להחליף העישון עם משהוא אחר שאוהבים לעשות .גם הוספתי להשתדל
להפסיק ,כי אתם צעירים והזיהום בראות יצא מהר .חלק קיבלו את ההערה וחלק לא.
זמר מעשן.
פעם שיבחתי זמר על קולו הערב ואחר כך הערתי לו להחליף העישון עם משהוא אחר שאוהב לעשות .הוא ענה אתה
המענה לתפילתי כי לא הצלחתי להפסיק לעשן והתפללתי לעזרה .דבריו מאד שמחו אותי ועצתי עידדה אותו .אינני יודע
מה קרה אחר כך.
סיגריות רפואיות.
פעם הערתי למישהו מעשן ,להחליף העישון עם משהוא אחר שאוהב לעשות .הוא ענה שהוא מעשן ַמִריחוּאַנָה רפואית
כנראה על פי רופא .אמרתי לו סליחה שדיברתי .עבר מספר חודשים או כחצי שנה והוא בא אילי להודות על עצתי כי
הפסיק לעשן.
טלפון נייד בנסיעות.
לפעמים הערתי לאחרים שלא כדאי לקרוא מטלפון נייד בנסיעות כי הצירוף של כתב קטן ותנודות הנסיעה עלולים לגרום
בעיות בעיניים .נסיתי לכלול את עצמי בתוכחה זו ,ואמרתי ללמוד מהטעויות שלי כי כאשר הייתי צעיר יותר השתמשתי
יותר מדי במחשב ,וזה גרם לי בעיות בעיניים .חלק קיבלו את ההערה וחלק לא.
שׁ ְ
מ ָ
ה ִ
קישוטים על ַ
שׁה הקדמית של אוטובוס.
פעם הערתי לנהג אוטובוס ששם הרבה קישוטים על ַה ִ
שְׁמ ָ
שׁה הקדמית של האוטובוס שזה מסתיר חלק גדול של שדה
הראיה .הוא כעס ולא קיבל את ההערה .אחר כך ראינו אותו שוב והיו הרבה פחות קישוטים על ַה ִ
שְׁמ ָ
שׁה הקדמית של
האוטובוס .אינני יודע מה גרם את השינוי אולי העירו לו בעבודה או אולי קיבל את דברי אחרי זמן.
ֵעצוֹת
רואים מהנ״ל שלפעמים התוכחה מתקבלת מיד או אחרי זמן,
ולפעמים התוכחה לא מתקבלת ויכולה להיווצר אי נעימות .אף על פי כן ,כדאי להוכיח.
להלן ֵעצוֹת שסיכמתי מהדברים הכתובים לעיל .לשיקול דעתכם מה ואיך ליישם.
•
•
•
•
•
•
•
•

אם מישהו מוכיח אותך ודבריו נכונים הודה על הטעות ,או ,הודה למי שמוכיח אותך.
אם אפשרַ ,
שֵׁבַּח מעשה טוב של מי שאתה מוכיח  -לפני התוכחה.
אם אתה מוכיח מישהו ,והוא מודה על הטעות או שמודה לך ,במידת האפשרַ ,
שֵׁבַּח אותו על ֵכּנוּתוֹ.
אם התוכחה גורמת לכעס ,חדל מלהוכיח .במידת האפשר ,המשך את התוכחה בהזדמנות אחרת.
לא להוכיח אחרים כשיש רגשות רעים בלבך .המטרה צריכה להיות לתקן את הזולת ולא לפרוק רגשות.
אם תוכיח אדם ,דבר על מה שצריך תיקון בלי לבייש אותו.
אם אפשר ,להגיד שעשיתי טעות דומה.
אם אתה מוכיח בגלל משהו מסוכן ,במידת האפשר תלה אזהרה במקום עד שייעשה התיקון.

תוספות
 (1יש דוגמה קדומה יותר של תוכחה בספר בראשית ככתוב
מֶלU׃
ו ְהוִֹ֥כַח אְַבָר ָ ֖הם ֶאת־ֲאִבי ֶ ֑מֶלַ Uעל־א ֹדוֹ ֙
ת ְבּ ֵ ֣אר ַהַ֔מּי ִם ֲא ֶ ֥שׁר ָגְּז֖לוּ ַעְב ֵ ֥די ֲאִבי ֶ ֽ
אבימלך היה מלך ואברהם התעסק עם מלכים ואפילו נלחם בהם ,ואפשר להסתכל על אברהם כמלך שלא היה לו ארץ.
כלומר ,זאת תוכחה בין מלכים ואינני יודע מה אפשר ללמוד מזה בעניין מתן תוכחה לזולת .רעיונות והצעות בבקשה.
 (2עדיין לא נסיתי את זה אבל בעניין תוכחה הדדית ,כדאי לבקש שכל צד יגיד את התוכחה שלו בלי לענות לתוכחה של
הזולת .זה כדי למנוע האשמות הדדיות.
תמוז תשפ״ב 7/2022 -
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