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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ה

אוי לנו מיום הדין ומיום התוכחה ,כי יפקוד השם
על מצות התוכחה מה נענה ומה נאמר?
והן בעון גברה חנפה ואין בדור זה מי שיוכיח ,ובפרט
לאיש מכובד ,אם רואה אותו עובר על דברי תורה ,הוא
בוש וירא לגשת ולומר לו :מדוע אתה עובר את מצות
המלך ,מלכו של עולם? וכובש פניו בקרקע ועושה עצמו
אשר לא ראה ואשר לא ידע; אוי לנו מיום-הדין ומיום
התוכחה ,כי יפקוד השם על מצות התוכחה – מה נענה
ומה נאמר? כי יאמר על כבודך הקפדת הרבה ,ומה גם
על כבוד אביך ואמך היית מקפיד הרבה ,שאם היית רואה
איש מכה אביך ואמך או מקלל אותם ,היית יוצא לקראת
נשק ויורד עמו עד לחייו ,ולמה לא תקפיד על כבוד
שמים בראותך איש עובר עבירה שהוא מיקל בכבוד
שמים ,וגורם צער וכעס ופגם ,ונרגן מפריד אלוף ,וכהנה
רעות רבות ,ואין איש שם על לב ,הלואי שלא יהא שמח
1

לאיד בתקלת חברו ,כדי שיהא הוא נכבד וחברו נבזה.
ויש שאין מוכיח מפני שאין בדור הזה מי שיקבל תוכחה,
שאם ירצה איזה איש להוכיח לאנשים שכמותו ,יתלוצצו
עליו הליצנים ויאמרו :מי שמך לאיש שר ושופט ומוכיח,
ומחרפים אותו ומבזים אותו ,ולאנשים כאלה ,מצוה שלא
להוכיחם ,שהרי אמרו )יבמות סה" (:כשם שמצוה לומר
דבר הנשמע ,כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע",
ואיסורא נמי איכא להוכיחם ,דכתיב )משלי ט ח(" :אל
תוכח לץ"; אבל לא יוכל אדם לומר ,קים לי בגויהו שאינם
שומעים או שהם ליצנים ,כי ה' יראה ללבב ,ואם לפני
גלוי ,לפנינו מי גלוי? אם לא שברור כשמש שאינו חושש
על האיסורים ,ולא ישמע לקול מלחשים ,שאז אמרו
)ביצה ל" :(.מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים .וזהו דוקא
כשאין יודעים שהוא חטא ,דהוו להו שוגגים ,אבל אם
יודעים שהוא חטא ועוברים עליו ,יוכיחם על פניהם ,אולי
ישובו מדרכם הרעה ,דלא שייך לומר ,מוטב יהיו שוגגים.
)פלא יועץ תוכחה(
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