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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
-י-

מי שאינו מקבל תוכחת אחרים  -גם תוכחתו לא
תתקבל
שיוכיח את עמיתו ולא ישא עליו חטא )ויקרא י"ט( ,ולעיל )סקמ"ה(
כתב שמח בשמעך תוכחת כמוצא שלל רב ,וכאן אמר שיוכיח הוא
לחבירו ,י"ל לפמ"ש התקוששו וקוששו קשוט עצמך ואחר כך קשוט
אחרים ,והמקבל תוכחה מאחרים ומחבריו אם יוכיח לאחרים הם גם
יקבלו ,כיון שיודעין שכוונתו לשם שמים ,אבל אם לא ישמע תוכחה
וימאס בה כשישמע מאחרים הכ"נ כשיוכיח לאחרים לא ישמעו לו ,כי
הא )ב"ב ספר ע"א( דר' ינאי הוה ליה אילן הנוטה לרה"ר ,הוה ההוא
גברא דהוה ליה נמי אילן הנוטה לרה"ר ,אתו בני רה"ר הוה קא
מעכבי עליה ,אתא לקמיה דר' ינאי א"ל זיל האידנא ותא למחר
בליליא ,שדר קצייה לההוא דידיה ,למחר אתא לקמיה א"ל זיל קוץ,
א"ל הא מר נמי אית ליה ,א"ל זיל חזי אי קוץ דידי או קוץ דידיך אי לא
קוץ דידי לא תקץ ,הרי שקודם שפסק ליה לקוץ אילנו קדם וקץ דיליה
ותקן קודם ,והא דלא קץ עד עכשיו ,אמרינן שם שר"י חשב שעוברי
דרך ניחא להו דיתבי בצל האילן וכיון שמפקדינן הבין שלא אמרו לו
משום כבודו מיד קבל תוכחה וקצץ אילנו.
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ולכן לאחר שכתב לעיל רבינו שמח בשמעו תוכחת ,כתב אחר כך
שיוכיח את עמיתו ולא ישא עליו חטא שיהיו דבריו נשמעין ולא הו"ל
בכלל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין דכה"ג מוטב שלא להוכיחו
דנושא עליו חטא.
עוד נראה לפי שאמר לכבד לומדי תורה בכל יכלתו ומחמת אהבתו
עליהם יקלקל השורה כמ"ש אהבה מקלקלת השורה ועל כל פשעיו
תכסה אהבה ויחפש בזכותו ולכן לא יאמר לו תוכחה אפילולו דבר
שצריך להוכיח ולכן סמך עלה שיוכיח את עמיתו וזהו חלק מאהבה
לחבירו.
)דרך ישרה ,משנה הלכות אות ט'(
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)המשך אי"ה בגליון הבא(
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