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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
 -י" א

לא ימנע עצמו מלהוכיח שמא לא ישמע לו ויעברו על
לאו וערפכם לא תקשו עוד ויענשו על ידו ,כי מיד
שהחכם יושב ודורש אכפר לעוונותיהם
ולא תשא עליו חטא
והיתה לו ולזרעו אחריו וגו' תחת אשר קנא לאלוקיו ויכפר על בני
ישראל )כ"ה י"ג(:
דרשו חז"ל ראויה שתהא הכפרה הזו מכפרת והולכת עד סוף כל
הדורות )סנהדרין פרשת חלק( ,כותב רבינו זצ"ל בשם הקדוש
מהר"ש מקרלין הי"ד ,שיש מדרש חז"ל ,שאמר אליהו )זה פנחס(
רבונו של עולם ,כיון שמידתי היא שאני מקנא ולא אוכל לסבול חטא
ועון ,פן יהיה אבי הבן המכניס בנו לברית ,בעל עבירה ,ולא אוכל
לסובלו .והשיב לו הקדוש ברוך הוא ,אז אכפר לאבי הבן עונותיו.
ואמר לו אליהו עוד ,פן יהיה המוהל והעומדים שם בעלי עבירה,
והשיב ד' שיכפר גם לכל העומדים שם .ולפי הדברים האלה יש
לפרש הפסוק ,שפנחס זה אליהו ,אשר קינא לאלוקיו ,הואיל והוא
מקנא ולא יוכל לסבול עבירות ,לכן "ויכפר על בני ישראל" ,יכפר ד'
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לכל מי שיעמוד אצל כסא של אליהו .ותבין מה שאמרו חז"ל הנ"ל
שתהא הכפרה הזו מכפרת והולכת עד סוף כל הדורות.
ועל דרך זה יש לפרש הפסוק "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא
עליו חטא" ר"ל שלא ימנע להוכיח ,ששמא לא יהיו דבריו נשמעים
ויגרום לחבירו שיחטא ,שיעבור על הלאו "וערפכם לא תקשו עוד"
)לדעת הסמ"ג המונה זה בין הלאווין( וגם המוכיח יענש על שנענש
חבירו על ידו) .ר"ה ט"ז ע"ב כל המוסר דין על חבירו ,ברש"י שיענש
חבירו על ידו( .לכן אמרו חז"ל ,כשהחכם יושב ודורש הקדוש ברוך
הוא מכפר לעונותיהם של ישראל )קהלת רבתי ט' כ"א( וזה" ,הוכח
תוכיח" ולא תפחד שמא לא יהיו דבריך נשמעים ויתוסף עוד חטא על
חטאם ,אל תפחד מזה ,כי" ,ולא תשא עליו חטא" לא יהיה להם ולך
חטא ,כי אכפר לעונותיהם תיכף בשעה שהחכם יושב ודורש" .וכיון
שכן נדרש בבית דין של מטה ,כן מסכימים בבית דין של מעלה".
)בני יששכר חודש תשרי מאמר ד' סימן ז' ,ובאגרא דפרקא סימן קמ"ו(
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