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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ט
חורבן ירושלים נגרם על שלא הוכיחו זה את זה.

אמרו רז"ל לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא
הוכיחו זה את זה ,שנאמר היו שריה כאילים לא
מצאו מרעה מה איל זה ראשו של זה בצד זנבו
של זה אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם
בקרקע.
י
גודל העונש של מי שהיה סיפק בידו למחות ולא מיחה
הגה"ה כתב בעל קנה חכמה בשם המקובלים ידוע שהרשע נקרא
חלל רשע ולמה באמת נקרא חלל ולא מת .הענין כך הוא ,כי האדם
החי הנהרג נקרא חלל מפני שנסתלק ממנו חיות הדם ,כי הדם הוא
הנפש ,ונשאר הגוף חלל בלי חיות ,כן האדם החוטא מכניס הסמאל
וחילותיו רוח הטומאה בנשמה הקדושה ,וכפי כניסת הרוח הטומאה
מס"מ בנשמה הקדושה מסתלק רוחניות הנשמה ,ונשאר אותו
המקום חלל בלי רוחניות הקדושה ,וזהו ענין הפגם לשון חסרון כי
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שולט שם חושך במקום ההוא .ואותו הרוחניות המסתלק מן הנשמה
הוא המחיה אותו המשחית שנברא על ידי עונותיו ,כידוע מאמר רז"ל
העושה עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד ,וכאשר הם כלים הן על ידי
יסורין או תשובה בחייו או על ידי אשו של גיהנם אז יתבטל המקטרג,
ואותה קדושה תבא אל שורש רוחניותה ,וידוע מה שאמרו רז"ל כל
העושה עבירה אחת מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין ,וענין מלפפתו
הוא כי כל קטיגור שנברא מהעבירות יש לו שיעור קומה שלימה
מרמ"ח איברים רוחנים ,ואותו הקטיגור מלפפו ונעשה לו לבוש
לנשמתו להכניסו לגיהנם עד שיעבור העיכור והחושך ההוא
שבנשמה ,וזהו הענין מלבושים צואים שמלבישים את הנשמה ,כי
כפי מניין העונות כן מנין הלבושים והיינו שנענש החוטא בשנים הא'
שהס"מ מכניס כח הטומאה בנשמתו וכן מלבישים אותו בגדים
צואים לדונו בגיהנם דהיינו אם מיחו בו ולא קבל אבל אם לא מיחו
בו נחלק העונש לשנים ,דהיינו כח הטומאה אשר מהסמ"ך מ"ם
נכנס תוך נשמת הרשע ובוערים אותו בגיהנם בפנימיותו ,והבגדים
הצואים והוא המקטרג אשר ברא על ידי חטאיו ובו כח הקדושה
אשר יצא ממנו ,מלבשים את מי שהיה סיפק בידו למחות בו ולא
מיחה ,ומכניסים אותו בגיהנם ובו יוצת אש ועל ידו תשוב
הקדושה אל שורש רוחניותה כידוע ,כענין יהושע בן יהוצדק כהן
הגדול שהיה לבוש בגדים צואים על אשמת בניו שלא מיחה בהם עד
כאן לשונו.
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