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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ט-לעורר לב חבירו לעשות תשובה -
כשרואה דבר מגונה אצל חבירו יוכיחו בנחת
 ...ואחר כך יעורר לב חברו לעשות תשובה ,ומכל שכן כשרואה
בחברו דבר מגונה ,צריך להוכיחו ולמר לו בנחת :אחי ,ידיד נפשי!
הגיע עת וזמן לתקן המעות ולישר המסלה .שמע נא לדברי והסר
ממך המכשול אשר בך ,אשר עשית מעשים אשר לא כהוגן ,כי
מוכרח אני להזהיר אותך .ואם ראית בי דבר שאינו הגון  -אף אתה
אמר לי :כך וכך עשית; כי אנשים אחים אנחנו ,ונשמותינו הם ממקום
אחד  -מתחת כסא הכבוד.
י-סיפור מרבי אברהם תלמידו של האר"י הק'
איך שהחזיר המונים בתשובה
וכמו שמצינו בחסיד אחד ,ושמו רבי אברהם  -תלמידו של האר"י,
זכרונו לברכה  -שהיה הולך בשוקים וברחובות והיה מכריז על
התשובה ,והיה מקהיל כנופיה של בעלי בתים ,והיו הולכים לבית
הכנסת של האשכנזים ,ואמר להם :ממני תראו  -וכן תעשו לקבל
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ארבע מיתות בית דין! והיה נכנס לשק אחד ,והיה מצוה לגררו בכל
ארך ורחב בית הכנסת כדי לבזותו ולהכניע את יצרו ,ואחר כך צוה
לקח כל אחד אבן של משקל לטרא וחצי ,והיו זורקין עליו .ואחר כך
יצא מהשק ,והיה מוכן בבית הכנסת מטה ,ובתוך המטה היה מונח
מין עשב ,שקורין "ברען נעסטלין" ,והיה פושט את בגדיו ומשלח את
עצמו על החרולים ערם ,והיה מתגלגל תוך הברען נעסטלין ,עד
שנעשה בשרו כמו אבעבועות ,ואחר כך היו מלקין אותו שלשים
ותשע מלקות נגד הרג ,ואחר כך היה טובל עצמו במקוה ,כי הטבילה
היא נגד חנק ,ואחר כך היה אומר לאנשים שהיו שם :רבותי ,מי
שרוצה להנצל מדין של גיהנם ,יעשה כמנהג הזה!ומיד נזדרזו כלם
יחד וקבלו עליהם כל אותן היסורים באהבה ובחבה ,והיו מרימים את
קולם בבכיה והתודו על עוונם ,ולא זזו משם ,עד שנעשו כלן בעלי
תשובה גמורים כל ימי חייהם.
)קב הישר פמ"ח(
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