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מורה הוראות ומדריך הדרכות
לקיום מצות התוכחה
הקדמה  -חלק יב
יז
החובה להזהיר את אחרים
פוק חזי מה שכתב בספר יסוד ושורש העבודה )שער ז' פ"ד(
וז"ל:
ואין די להפקיע את עצמו בלבד בזהירות ההשגחי על עצמו ,אלא
על הכלל כולו יצא להזהיר אחרים גם כן ,ואשרי חלקו למי שמשתדל
לזכות הרבים בזה .עד כאן לשונו.
ובספר חובת הלבבות שער אהבת ד' פרק ו' וז"ל:
וכן מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד תהי' זכותו מעוטה ומי שמתקן
נפשו ונפשות רבות תכפל זכותו כפי זכיות מי שמתקן לאלקים ,עד
כאן לשונו.
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יח
ואמרינן בסנהדרין )דף צ"ט] :ועי"ע ב"מ פה :סנהדרין יט ([:כל
המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאו שנאמר
"ואת הנפש אשר עשו בחרן"
איתא בזוהר חדש דף ס"ב כרוזא כריז בכל יומא זכאין אינון
דמשתדלין באורייתא ואינון דמזכין להון לאחרנין ואינון דמעבירין
על מדותיהן .ובזה יקיים גם כן הפסוק דואהבת את ה' אלהיך
שפירושו גם כן שתאהב אותו על בריותיו כמדת אברהם אבינו
שקירב את הבריות תחת כנפי השכינה ולמדם דרך ה' כדאיתא
בספרי וברמב"ם.
יט
ממה נובע החיוב על כל איש מישראל להציל את אחיו מלסור
מדרך ה'  -היכן נצטוין על זה? ראה מש"כ החפץ חיים הק' זי"ע:
החובה להצלת נפשות ישראל בזריזות  -מואהבת את ה' אלקיך
כתוב בתורה ואהבת את ד' אלקיך וכתוב הרמב"ם שמצוה זו
כוללת שנהי' קוראים לבני אדם כולם ולעבודתו יתעלה ולהאמין בו
כמו שאם תאהב איש אחד תספר בשבחיו ותרבה בהם ותקרא בני
אדם לאהוב אותו ,כן כשתאהב אותו יתעלה באמת אתה קורא בלי
ספק הסכלים והפתאים לידיעת האמת אשר ידעתו.
בספרי וז"ל :ואהבת את ד' אלקיך אהבהו על הבריות כאברהם
אביך שנאמר את הנפש אשר עשו בחרן.
הנך רואה בעליל שהזריזות איש את חבירו לקיום דת ד' הוא עצם
המצוה של אהבת ד' שאנו קורין בכל יום בבוקר ובערב.
והנה כהיום שנתרבה בעונותינו הרבים מצד היצר הרע פרצות
גדולות בכל עבר והוא ממש כאש בוער ורוצה לכלות כל חלקה טובה
2

מצוה רבה שימצא בכל עיר כנגדה חבורה שליראי ה' להחזיק הדת
בכל נפשם) .חומת הדת להחפץ חיים זצ"ל(.
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)המשך אי"ה בגליון הבא(
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