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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ב
העובר עבירה יחד עם חבירו ושב על עוונו וחבירו לא שב ,מי ששב אינו
נענש על עוון חבירו ,ומי שלא שב נענש גם על עון חבירו הגם שחבירו
כבר שב על עוון זה.
]וזהו מאמר הגמרא כתיב ונקה וכתיב לא ינקה הא כיצד מנקה
לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים ודבר זה צריך ביאור דפשיטא דלא
ינקה לשאינם שבים וכל האומר הקדוש ברוך הוא וותרן יוותרו חייו.
אמנם הענין הנודע כי כל ישראל עריבים ואיש בעון חבירו נתפס
ובפרט מי שיש בידו למחות ולא מיחה ואין פי' של למחות כמו
שחושבים העולם שהוא ידו תקיפה לגעור בעושי עול ולכוף כאגמון
ראשם לא כן הוא רק כל אדם שרואה כשחבירו עושה דבר שלא
כהוגן יש בידו למחות דהיינו לומר לו אל בני לא טוב הדבר כלך
מדרך זו ואם הוא לא ישמע לו הרי הוא מנוקה מעון ואפילו מערבתו
אבל אם כובש פנים בקרקע גם הוא עונו ישא וחטאת הקהל הוא.
דרך משל אחד גוזל וחבירו גם כן גוזל א"כ כל אחד נענש בעבור
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גזלתו ועבור גזילת חבירו גם כן היותם שניהם בעבירה וע"ז נאמר
וכשלו איש באחיו ואם אחר כך אחד חוזר בתשובה והשני עומד
במרדו וברשעתו זה השני לא זו שנענש בעבור עצמו אף גם שנענש
בעון גזל חבירו גם כן היותו ערב ואף שחבירו שב מכל מקום הואיל
והוא לא שב א"כ לא נתרצה למעשה חבירו הרי למולו לא נסלח העון
וחטא הגזל במצות עשה להעניש אותו כי לזה שנמחל החטא
בתשובה הוא חמלה מה' מרצון מוחלט בלי טעם ורחמים גדולים לה'
שיסלח לעון כאשר יתחרט והרי זה נמחל בחמלת ה' ,אבל להעומדים
במרדם אין כאן חמלה וחטא חברו במצות עשה שיהיה נענש בעון
חבירו זהו אמרו מנקה לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים הרצון אותו
עון עצמו ששב עליו הוא מנוקה לאותו איש ששב עליו אבל מ"מ הוא
עומד להפרע לגבי חבירו בשביל ערבות הואיל ואינו שב ודברי הגמ'
מדוקדקים היטב לכן ראו כמה עון גורם וכמה גדול כח התשובה
והעיקר כמ"ש לשמוח בשמחה של מצוה ואז יתן אל לבו מבלי לעבור
פי ה' וללמד דיני תורה ולהשמר מעבירות שדש בעקביו ובפרט
הלכות שבת ויום טוב וברכות ברכת הנהנין מי שאינו בקי בהן ממש
אינו בתורת אדם ישראלי ,וגמרתי בלבי בלי נדר והסכמת נדר

ביו"ד ימי תשובה אלו אם ירצה השם לכתוב דיני שבת
בקצרה בלשון אשכנז ולחלוק לבעלי בתים שאינם כל
כך בני תורה וביחוד בגליל שלי וידעתי כי יצחקו עלי
רבים ואהיה להם למשל כל היום מנגינתם אבל מוטב
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שאהיה שוטה כל ימי ולא איעול בכיסופא קמי מלכא
קדישא[.
)מוסרי רבינו יהונתן דף קלט(
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)המשך אי"ה בגליון הבא(
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