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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ו
שנאת התוכחה א להשמע לעצת היצר המשניא את המוכיח
אבל היצר הרע מתחכם על כך ומה עושה ,משניא המוכיח בעיני
אדם ואומר לו מה לך לשמוע דבריו הלא כבר נודע בין החיים
לעבוד את ה' והלא מלתו אמורה כהנה וכהנה בספרים וכדומה
ומה לך לסבול דוחקא דבי כלה וזמן ארוך בביה"כ ומי יודע לאיזה
פני' מלתו אמורה ומי יתן החריש ויהי' לו לחכמה וכהנה מוסיף עד
שאינו שומע לקולו ובזאת האיש הזה הולך לטומאתו טומאת יצר
הרע וחושב כי ישר מפעליו ולא עולתה בו .ולכך אמרו חז"ל האי
צורבא מדרבנן דסניא לי בני מתא משום דמוכיח להו במילי
דשמיא כי זהו מתחבולות יצר הרע להשניא המוכיח בעיני ה' אפס
הן בחושך ולא יראו אור וזהו מאמר דוד ע"ה נאם פשע לרשע
בקרב לבי היצר הרע חוקק לרשע בקרב לבו שלא חטא כלל וצדיק
וישר הוא ואם כן אין לך לפחוד כלל ממדת הדין של השם כי צדיק
אתה ולמה יפחד לבבך ולזה אין פחד אלהים זהו מדת הדין לנגד
עיניו באמרו צדיק אתה ולא פעלת עולה .אך שלא יבא מוכיח
וימצא לו עונות רבות ופשעים ואם כן יהיה נגלה שקרתו מה עושה
כי החליק בעינו מפתה לרשע בקול חלקלקות לשונו למצוא עונו
הרצון למוכיח שמוצא עונו ומברר פשעיו לשנוא שיהי' שונא אותו
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ואל ישמע בקולו כלל אם כן יהי' דרכו כסל למו בטעות שלא חטא
כלל עד כי יגוע לא יסור שטותו וימות בלי דעת והוא מתחבולות
היצר הרע ולכן עם ה' בנים אתם לה' אל תשמעו בקול לשון
חלקלקות שמעו בקולי אף שאני מרבה במוסר נאמנים פצעי אוהב
ונעתרות נשיקות שונא יצר הרע.
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