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מורה הוראות ומדריך הדרכות
לקיום מצות התוכחה
הקדמה – חלק ה'
ח
ואם תאמר מה לפחותי ערך כמונו לעסוק בתוכחות הלא ישיבו
נגדינו טול קורה מבין עיניך ,אך אין זו תשובה מספקת מפני
שבספינה אחת יחדיו אנו נוסעים ,מאחר שאם לא נמחה ניתפס
בעוונות הדור ,ולהציל נפשינו אנו צריכים וחייבים וכמו שכתב החפץ
חיים בספר גדר עולם וז"ל:
והנה ידוע כי יש על כל איש מישראל מ"ע מה"ת להוכיח בעמיתו
כשנכשלין באיזה איסור כמו שנאמר הוכח תוכיח וגו' ועי"ז שמוכיחו
הוא מציל את עצמו שלא יתפס באותו חטא דכשם שנפרע הקדוש
ברוך הוא מעושי העון כך נפרע מאלה שהיה בידו למחות ולא
מיחו )שבת נ"ה( מי שיש בידו למחות באנשי עירו ולא מיחה נתפס
עבורם ומי שהיה בידו למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס בעון
אנשי ביתו וגם ידוע דכל איסור שנעשה בפרהסיא הוא חמור
הרבה יותר מבצנעא שנקרא מחלל ש"ש בפרהסיא ואז גם חיוב
ההוכחה גדול ביותר שלא יאמרו הותר מצותיו של הקדוש ברוך
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הוא ועל כן גם במנהג הרע הזה שעוברים בפרהסיא על עוונות
חמורות כחילול שבת ,טהרת המשפחה וכדומה כל איש שיראת
השם נגע בלבבו חלילה לו לשתוק ושלא למחות בזה ,ומי שיכולת
בידו למנוע ולא מנע הלא יתפס גם הוא בחומר העון וכנ"ל,
וכדאיתא כעין זה ג"כ בויקרא רבה )על הפסוק שה פזורה ישראל(.
ישראל נמשלו לשה מה דרכו של שה לוקה באחד מאיבריו וכולם
מרגישין ]היינו כל הצאן דדרכן להמשך זה אחר זה וכשאחת לוקה
באבריה ופסקה מלילך עוד ,כולם יעמדו באותו מקום[ אף ישראל
אחד חטא וכולם נענשים.
וכן תני רשב"י משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה נטל אחד
מהם קודח והתחיל וקדח תחתיו ,אמרו לו חבריו למה אתה עושה כן,
אמר להם מה איכפת לכם לא תחתי אני קודח ,אמרו לו מפני שאתה
מציף את הספינה וכו' .ע"כ.
ט

הרי את נפשינו אנו תובעים ורוצים להציל וכן את נפשות
בני ביתינו היקרים לנו שאנו חסים עליהם בנפשינו להצילן,
האם במצב כזה שטובעים בספינה בלב ים בגלל שהזולת
קודח בזה חור שייך בכלל לומר שמפאת פחיתת ערכינו אין
אנו חייבים להתקומם נגדו רק נעמוד מנגד בלי מעש ,הלא
פתי הוא זה שאומר כן או אפילו חושב כן.
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