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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ב
עד כמה צריך הפרנס להתרחק מלהטיל אימה יתירה על הציבור.
אימה כלל על הצבור בתכלית הריחוק כי יצא שכרו בהפסדו וטוב
ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר ,ואם יחטא איש כנגדו
וקמים עליו אנשי הועד או מקרוביו ורעיו וגירי דיליה שיעשה לו דין
לנדותו ולהחרימו או למוסרו בידי גוים וכדומה ,והוא רואה שיוצא
הדבר למחלוקת וקטטות או לידי קנטור וחשדא ,ובפרט אם יהיה
מחלוקת בעיר שנחלקו לשתי כיתות ,האחת אהובה ,ואחת שנואה
לא תאבה להם ולא תשמע אליהם ,אלא יהיה מעביר על מידותיו
וימחול לו תיכף והגם כי יאמרו אליו כי נפיק מיניה חורבה שאם לא
יענישו לזה יחטיאו אחרים ,עם כל זה לא ישמע אליהם כי אדרבה
ממנו יראו וכן יעשו להיות עניו ומעביר על מדותיו.
וכן כתוב בסה"ח סימן קפ"ס וזה לשונו מעשה בחסיד א' שהיה
אחד מביישו ומדבר לו דברים רעים אמרו לו הקהל נעשה לו נזיפה
ונגזור עליו חרם ,אמר להם אל תעשו ,אמרו נעשה בשביל שלא
יעשה לאחרים ,אמר להם ממני תלמדו וכן תעשו שאני סובל ,איני
נותן לכם להתקוטט בשביל כך ,כשתשמעו את חרפתם מני נבל כל
היום מקול מחרף ומגדף אל תשיבו לב לכל דבריו ,הרי כתיב והאיש
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משה עניו מאוד מכל האדם וכנגדו לא קם נביא עוד בישראל כמשה
ואחריו כתוב אחרי ה' תלכו ,וכתיב החשתי מעולם אחריש אתאפק
כו' יעיין שם .הרי מבואר מדברי הרב סה"ח כי יותר טוב הוא להעביר
על מידותיו ולמחול לו מלעשות לו דין ,וכל שכן אם יצא הדבר לידי
תקלה כי היותר טוב הוא להיות מעביר על פשע ולמחול אשם וכבר
אמרו ענוה גדולה מכולם.
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