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 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קז עמוד ב. 1

תא שמע, דאמר רבי זירא אמר רב: לא יתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש, אא"כ יודע בו שנטל ידיו, והשמש 

מברך על כל כוס וכוס, ואינו מברך על כל פרוסה, ופרוסה, ור' יוחנן אמר: מברך על כל פרוסה ופרוסה. אמר 

ליכא אדם חשוב. מכל מקום הא ד -דאיכא אדם חשוב, הא  -רב פפא: בשלמא דרב ורבי יוחנן לא קשיא, הא 

קאמר אא"כ יודע שנטל ידיו! שאני שמש דטריד. תנו רבנן: לא יתן אדם פרוסה לשמש, בין שהכוס בידו בין 

 שהכוס בידו של בעל הבית, שמא יארע דבר קלקלה בסעודה

 רש"י מסכת חולין דף קז עמוד ב

ו יודע אם יתנו לו עוד הלכך אסח דעתיה לפי שאין קבע לשתיית השמש שאינ -השמש מברך על כל כוס וכוס 

 מן השתיה.

 דבטוח הוא שלא ימנעו ממנו לחם. -ואינו מברך על כל פרוסה ופרוסה 

 בסעודה בטוח השמש שיתן לו לחם כל הצורך. -אי איכא אדם חשוב 

יכפת לשמש את המסובין ושוכח שלא נטל ונוגע באוכלין שיאכל ואף על פי שנוגע בכל הסעודה לא א -דטריד 

 לן שלא הצריכו נטילה לנוגעין אלא לאוכלין.

באחד מן האורחים קאמר שלא יכעוס בעה"ב כשהוא שותה חונקו לו יין ומזיק לו  -לא יתן אדם פרוסה לשמש 

ובלאו כעס נמי מתוך שחש שלא יכלה הלחם לאורחים הוא מביט ומציץ במה שזה נותן והכוס נשפך מידו 

 פכנו.ואפילו הכוס ביד השמש שמא יש

 בית יוסף אורח חיים סימן קסט. 2

וכתב ה"ר יונה בסוף פרק אלו דברים )שם. ד"ה לא( יש למדין מכאן שאין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע בו 

שיברך ונראה שכיון שמתכוין לעשות מצוה שנותן בתורת צדקה מותר ע"כ ואין דבריו נראים דהא ליתן לשמש 

 לו אלא אם כן יודע שנטל ידיו:נמי מצוה הוא ואפילו הכי לא יתן 

 ט"ז אורח חיים סימן קסט ס"ק ג. 3

בתור' צדקה. זה דעת הרר"י ונראה טעמו דמצות צדקה היא ודאי וספק אם יטול ידיו ואין ספק מוצי' מידי ודאי 

צדקה והקשה ב"י הא ליתן לשמש נמי מצוה היא ואפ"ה אין ליתן לו אא"כ יודע שנטל ידיו ונ"ל דהשמש נכנע 

ו ולא ירע לבבו אם יזהירנו תחלה על הנטילה משא"כ באחר שמתוך כך יקצוף ולא ירצה לקבל ויתבטל תחתי

 מצות צדקה:

 רמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה ז. 4

הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה * מצוה להחזירו למוטב ג ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו 

המוכיח את חבירו בין בדברים שבינו לבינו, בין בדברים שבינו  במעשיו הרעים שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך,

לבין המקום, צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו 

להביאו לחיי העולם הבא, אם קיבל ממנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם שניה ד ושלישית, וכן תמיד חייב אדם 

יחו עד שיכהו ה החוטא ויאמר לו איני שומע, וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעון אלו כיון להוכ

 שאפשר לו למחות בהם.

 רמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה ח

המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חטא, כך אמרו חכמים יכול 

שתנות ת"ל ולא תשא עליו חטא, מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים, אתה מוכיחו ופניו מ

אף על פי שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו עון גדול הוא, כך אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו 

רא לו בשם שהוא חלק לעולם הבא, לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן בין גדול, ולא יק

בוש ממנו, ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו, במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו, אבל בדברי 



שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו 

 עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל.

 מצוה תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה ,נוך מצוה רלטספר החי. 5

ואמרו שם בספרא, יכול מוכיחו ופניו משתנות, תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא. וזה מלמד שבתחילת 

התוכחה שראוי לאדם להוכיח בסתר ובלשון רכה ודברי נחת, כדי שלא יתבייש. ואין ספק שאם לא חזר בו 

 זור למוטב. בכך, שמכלימין אותו החוטא ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפין אותו עד שיח

לפי שיש בזה שלום וטובה בין אנשים, כי כשיחטא איש לאיש ויוכיחנו במסתרים, יתנצל לפניו משרשי המצוה, 

ויקבל התנצלותו וישלם עמו, ואם לא יוכיחנו ישטמנו בלבו ויזיק אליו לפי שעה או לזמן מן הזמנים, כמו שנאמר 

 נון וגו'. וכל דרכי התורה דרכי נועם ונתיבותיה שלום.ברשעים ]שמואל ב' י"ג, כ"ב[ ולא דבר אבשלום עם אמ

 שלא להלבין פני אדם מישראל ,ספר החינוך מצוה רמ

שורש המצוה ידוע, לפי שהבושת צער גדול לבריות, אין גדול ממנו, ועל כן מנענו האל מלצער בריותיו כל כך, 

 כי אפשר לתוכחה ביחוד ולא יתבייש החוטא כל כך.


