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1. VAYIKRA 19:17 – “DO NOT HATE YOUR BROTHER IN YOUR HEART” 
 

אְטֵח ויָלָע אָֹשִת ֹאלְו ָךֶתיִמֲע תֶא ַחיִכֹוּת ַחֵכֹוה ָךֶבָבְלִּב ָךיִחָא תֶא אָנְֹשִת ֹאל  
 

Do not hate your brother in your heart; rebuke your fellow, and do not bear sin on his account. 
 
2. ARAKHIN 16B – THE LIMITATIONS OF REBUKE 
 

 אל ונכי אל לוכי .]אְטֵח ויָלָע אָֹשִת ֹאלְו =ֶתיִמֲע תֶא ַחיִכֹוּת ַחֵכֹוה[ .ֶבָבְלִּב .יִחָא תֶא אָנְֹשִת ֹאל )זי ,טי ארקיו( ןנבר ונת
 רבדמ בותכה בלבש האנש "ךבבלב" ל"ת ונלקלקי אלו ונרטסי
 

The Sages taught in a baraita: “You shall not hate your brother in your heart” (Lev. 19:17). [Why does 
the verse specify “in your heart”?] One might have thought that this directive means: don’t beat him, 
or don’t slap him, or don’t destroy him. That’s why it says “in your heart” -- the verse means hatred in 
the heart. 
 

 ןינמ לבק אלו וחיכוה .]=ֶתיִמֲע תֶא[ ַחיִכֹוּת ַחֵכֹוה )זי ,טי ארקיו( רמאנש ?וחיכוהל בייחש הנוגמ רבד וריבחב האורל ןינמ
 .אְטֵח ויָלָע אָֹשִת ֹאלְו ל"ת ,וינפ םינתשמ וליפא לוכי .םוקמ לכמ ַחיִכֹוּת רמול דומלת ?ונחיכויו רוזחיש

 

From where do we know that someone who sees someone else do something unseemly that he is 
obligated to rebuke him? As it is stated: “You shall rebuke your fellow.” And if one rebuked him for his 
action but he did not accept the rebuke, from where do we know he must rebuke him again? Because 
the verse says [it again]: “Hochei’ach Tochi’ach”. And one might have thought that one needs to 
continue rebuking even if the face of the person one is rebuking changes [due to the shame or 
humiliation]. So it says [immediately]: “Do not bear sin because of him” [in other words, the one who 
gives rebuke should not commit a sin by embarrassing the person he is rebuking]. 
 

 ןיבמ הרוק לוט ול רמא ךיניש ןיבמ םסיק לוט ול רמא םא .החכות לבקמש הזה רודב שי םא ינא המת ןופרט ר"א אינת
 .חיכוהל עדויש הזה רודב שי םא ינא המת הירזע ןב רזעלא יבר רמא .ךיניע
 

It is taught in a Baraita, Rabbi Tarfon says: I would be surprised if there is anyone in this generation 
who can receive rebuke. [Why?] Because if the rebuker says: “Remove the splinter from between your 
teeth…” [i.e. rid yourself of a minor infraction], the rebukee will respond: “Remove the beam from 
between your eyes…” [i.e. you have committed far worse sins than me]. Rabbi Elazar ben Azaria says: I 
would be surprised if there is anyone in this generation who knows how to rebuke correctly [i.e. 
without embarrassing the person they are rebuking]. 
 

 ןועמש( ןבר ינפל וילע לבוק יתייהש ידי לע אביקע הקל םימעפ הברהש ץראו םימש ילע ינא דיעמ ירונ ןב ןנחוי יבר רמאו
 .ָּךֶבָהֱאֶיְו םָכָחְל חַכֹוה ָּךֶאָנְֹשִי ןֶפ ץֵל חַכֹוּת לַא )ח ,ט ילשמ( רמאנש המ םייקל ,הבהא וב יתפסוהש ןכש לכו .)יברב
 

And Rabbi Yochanan ben Nuri says: I call on the heaven and earth as my witnesses that [Rabbi] Akiva 
was lashed [punished] many times because of me, as I would go and complain about him to Rabban 
Shimon [ben Gamliel]. But as it turns out, by doing this I increased his affection for me, affirming what 
is written: “Do not rebuke a scorner lest he hate you; rebuke a wise man and he will love you” 
(Proverbs 9:8). [A wise man wants to improve himself and loves those who assist him in that task.]  
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3. PESACHIM 113B – ARE THERE TIMES YOU CAN HATE A FELLOW JEW? 
 

 אמיליא אנוש יאמ ואשמ תחת ץבור ךאנש רומח הארת יכ רמאנש ותאנשל רתומ בר רמא קחצי בר רב לאומש יבר רמא
 יוג אנוש אלו לארשי אנוש ורמאש אנוש אינת אהו יוג אנוש

 

Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak says, Rav said: Although someone who sees someone else sinning 
should not testify against him on his own, he is nonetheless permitted to hate him, as it is stated: “If 
you see the donkey of someone who hates you collapsing under its load” (Ex. 23:5). What is the 
meaning of “someone who hates you”? If you say it refers to a gentile -- wasn’t it taught in a baraita 
that “he who hates” refers to a Jew who hates you, not a gentile who hates you? 
 

 ?ארוסיא דיבעד ידהס אכיאד אלא ?ךבבלב ךיחא תא אנשת אל ביתכהו ?הינסמל אירש ימו .לארשי אנוש אטישפ אלא
 הורע רבד והיא היב איזחד אנווג יאה יכ ואל אלא ?יאה אנש יאמ -- היל ינס ינסימ ימנ אמלע ילוכ

 

Rather, it is obvious that the verse is referring to a Jew who hates you. But how is that possible? Surely 
one is not permitted to hate a fellow Jew? Isn’t it written: “You shall not hate your brother in your 
heart”? Perhaps you will say that this verse refers to a situation where there are witnesses that he 
sinned. However, in that case, everyone else should also hate him. What is different about this 
situation? [It is talking about if] he personally saw the person do something immoral. 
 
4. RASHBAM/R. YOSEF BECHOR SHOR – DON’T HARBOR A GRUDGE; ADDRESS YOUR GRIEVANCES 
 

 ,רבדי והער תא םולש ויפב -- בהואכ וינפל הארתת אל הער ךלמג םא ךבבלב ךיחא תא אנשת אל
 ךכ ךותמו ,השעש המ לע והחיכות ַחֵיכוה אלא , ךבלב והאנשת לא .רבדה בוט אל -- וברא םישי וברקבו
  .ךבבלב אטח וילע אשת אלו ,םולש היהי
 אלא ךבבל ךותב ונאנשת אל , ךיניעב השקש רבד ךיחא ךל השעי םאש - ךבבלב ךיחא תא אנשת אל
 שי םעט םוש וא ,סנאנ וא ,רובס התאש הְַמל ןווכתנ אל אמשד ?תאזכ יל תישע המל :ול רומאו ונחיכוה
.ןגוהכ אלש ךמע השע אלש עדת ךכ ךותמו .ךל רמאיש רבדב .. 

 
5. RALBAG – WHY WOULD ANYONE NEED TO REBUKE SOMEONE ELSE? 
 

 תאז לע רבוע ,ובלב ותוא אנושש ןויכ , ללכ ול קיזי אלש פ"עא :רמול הצור - ךבבלב ךיחא תא אנשת אל
 הזלו ;ותלצהב תולדתשהמ ענמהל והאיבתש רשפא האנשה יכ ,ראובמ הרהזאה תאז תלעות הנהו .הרהזאה
 ענמהל האנשה והאיבתש רשפא ןכו .].ֶעֵר םַד לַע דֹמֲעַת ֹאל[ תמדוקה הרהזאל הרהזאה תאז ןינע ךמס
 אשת אלו ךתימע תא חיכות חכוה :ול ךשמנה יווצה הזל ךמס הזלו ,םייואר יתלב םירבד השעישכ וחיכוהמ
  .הבוטה ךרדה לא ובישהל ידכ ,ונחיכות הלעתי 'ה דגנכ וא ךדגנכ רבד השעישכ :רמול הצור ,אטח וילע
 

 רבד השע אלש והארי וא ,ותווע רשא תא ןקתי ילוא יכ ,ודגנכ רבד השע םא תלעות ותוא ותחכותב שי הנהו
 ותחכוה היהתש יואר הזלו .הערה וכרדמ ובישהל תלעות ותחכוהב שי , הלעתי 'ה דגנכ השע םא וא .ודגנכ
 ובבל םיכשומ םירבד ומצע ןיבל וניב ול רמאישכ היהי הזו ,תילכתה הז תחכותהמ עיגיש ןכתיש ןפואב ותוא
 ותונגב רפסישו ,אירוטנקב הז ול רמאישכ אל .תונוגמה תולועפה ולאמ ותוא םיקיחרמו ,הלעתי 'ה תדובעל
 ושייבב הזב אטוח חיכומה היהי רבכש ,רמול הצור ;חיכומה אטח וילע אשי תחכותה הזב יכ ,םדא ינב ינפב

.אטח חיכומה וילע אשי אלש ןפואב תחכותה הז היהתש הרותה הריהזה הזלו .ם דא ינב ינפב ותוא  
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6. RABBI YEHUDA AMITAL – RELATIONS WITH THOSE WHO DON’T BELIEVE IN GOD & THE TORAH 
 

 רובל רמומ דירוהל רתומ ,רמולכ ,'ןילעמ אלו ןידירומ' ןיד שי םירמומבש תרמוא ב"ע ו"כ הרז הדובעב ארמגה
 ןידירומ ןיד ןיאד ,הארנו" :בתוכ שיא ןוזחה םלוא .רובה ןמ תולעל לכוי אלש םלוסה תא ול תחקל וא ,תומיש
 החגשה תחת רודה יקידצו ,לוק תב שמשמו ,םייוצמ םיסינ ויהש ןמזב ומכ ,היולג הלעתי ותחגשהש ןמזב אלא
 רועיב היה זאו ,תורקפהו תוואתל רציה תייטהב תדחוימ תוזילנב אוה זא םירפוכהו ,לכ ןיעל תיארנה תיטרפה
 לבא .םלועב בערו ברחו רֶבֶד איבמו ,םלועל תויונערופ איבמ רודה תחדה יכ ועדי לכהש ,םלוע לש ורדג םיעשר
 היהיש ,הצריפה תפסוה אלא ,הצריפה רדג הדרוה השעמב ןיא ,םעה תלד ןמ הנומאה התרכנש םלעהה ןמזב
 ונילעו ,ןוקית וב ןיאש העשב גהונ ןידה ןיא ,ןקתל ונמצע לכש ןוויכו .ו"ח תומילאו התחשה השעמכ םהיניעב
 .)זט ,'ב ד"וי( "תעגמ ונידיש המכ הרוא ןרקב םדימעהלו הבהא תותובעב םריזחהל
 

 הנע 'ה .םלועב השעש םוצעה ןברוחה לע ה"בקה ינפל ןנולתהו הביתה ןמ אציש חנ לע רפסמ חנ תשרפב רהוזה
 אל תמאב עודמ ."ךרוד לע םימחר שקבל לובמה ינפל הנש 120 ךל ויה ?רכזנ התא וישכע ,הטוש העור" :ול
 הצורה םדאש איה רבדה תועמשמ .םהמ עפשויש ששח חנש ריבסמ רהוזה ?ורוד ינב לע םימחר חנ שקיב
 םג ךכ .רודה יאטחל הנבה עיבהל ששח חנו ,ותוא ןיבהל ,ויתויעב םעו ומע תוהדזהל ךירצ ,ורבח לע ללפתהל
 םע תמייוסמ תוהדזה עיבת איה ךכבש ןוויכמ ,תינוליחה וז םע רשק רוציל תששוח םויה תידרחה תודהיה
 .תינוליחה תודהיה לש הכרד
 

 .המע רבדיהלו תינוליחה תודהיה תא ןיבהל תוסנל םיבייח תאז תורמל ךא ,יתימא אוה וז השיג לש סיסבה
 תווצמו הרות רמוש אלש םדא .יח הבש הביבסהו ול ויהש םיאנתה יפל םדאה תא טפוש ה"בקהש רוכזל ונילע
 הרות םירמוש ונייה חרכהב אל ונא םג .הרמוחב ותוא טופשי ה"בקהש חוטב אל ללכ ,ךנוח הב ךרדה םושמ
 ,רשק התיא רוצילו תינוליחה תודהיה םע רבדיהל םיבייחו ,ולאכ תוחפשמב ונלדגו ונדלונ אל וליא ,תווצמו

.הבהא לש תותובעב הברקלו תינוליחה הרבחה לע עיפשהל וננוצרב םא  
 
7. LIKUTEI MOHARA”N PART II 8:1:2 – THE PROBLEM WITH REBUKE NOWADAYS 
 

Although rebuke is extremely important, and it is incumbent upon every Jew to reprove his fellow Jew 
when he sees him acting incorrectly, as it is written (Lev. 19:17), “You shall surely rebuke your fellow,” 
nevertheless, not everyone is fit to offer moral guidance. As Rabbi Akiva said: I doubt if there is anyone 
in this generation who is capable of giving reproof (Arakhin 16b). And if Rabbi Akiva said this in his era, 
then it is all the more so now, in this current era.  
 
8. MESSILAT YESHARIM – THE MUSSAR APPROACH 
 

For instance, the Torah instructed us: "you shall surely rebuke your fellow" (Lev. 19:17). Very often a 
person attempts to rebuke sinners at a place or time when his words will not be heeded and this 
causes them to go further in their wickedness, to desecrate the God’s name, and to add further 
transgression to their sin. In such cases, true righteousness is to keep silent.  
 
9. ORCHOT TZADIKIM – NEVER REBUKE IN ANGER 
 

An angry man cannot be wise, as anger results in the departure of logic from the mind... The angry man 
can never be corrected and rebuked, as no-one feels free to reveal his errors and shortcomings to him, 
because they fear his reaction… And even if someone rebukes him, the angry man won’t be receptive 
because of his anger. In general, an angry man will not acquire any good quality until he removes anger 
from his heart.  
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And just as the angry man does not accept rebuke from others, he cannot administer rebuke to others, 
for the Torah has said, "You shall rebuke your fellow, and not bear sin because of his wrongful 
conduct" (Leviticus 19:17), which means that first you must rebuke him gently, and in private, and with 
soft speech, pleading with him that you are thinking only of his own good. And then, if you do this, sin 
will not accrue to you.  
 
But if you start off by rebuking your companion with an angry voice and with anger, and you shame 
him, then you are sinning for they will never accept your rebuke. This is human nature -- if a man 
tackles his companion with force then his companion will be stubborn and unyielding, and won’t listen 
to him.  
 


