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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
מה***
חייב להוכיח על עוברי עבירה בשוגג או במזיד  -אפילו אם ברור לו שלא
יקבלו  -ואם לא הוכיח עבר על מצות עשה של הוכיח תוכיח ויקבל
עונשו
בשאלות ותשובות בנימין זאב )תשובה ש"ג( וזה לשונו:
...אבל אם הם שוגגין או מזידין חייב להוכיחם אפי' שברור לו
שלא יקבלו ואפילו שפטור מעונש מיתה אם לא יוכיחם מכל מקום
מעונש הוכיח תוכיח אינו פטור ואפילו שמוסיף על עונשן אם לא
יקבלו הלעיטהו לרשע וימות.
 ...ועד היכן היא התוכחה? ,בערכין )פרק יש בערכין( רב אמר עד
שיכנו החוטא ,ושמואל אמר עד שיקללנו ,ורבי יוחנן אומר עד שיעשה
לו נזיפה ,והלכה כרבי יוחנן לגבי כולהו ,כדאיתא פ"ק דמסכת ביצה,
ואיך אעבירה כזאת דהוא עונש כרת נדה דאורייתא לא יוכיח המוכיח
ואומר אני כדאמר רשב"ג בב"ב פ' גט פשוט המעון הזה אם אלין
הלילה כלומר אם לא אוכיח המורה הזה המורה שלא כדין ואתעכב
הלילה ורחמנא ליצלן מדעתיה דאומר דלאו מיגדר מילתא היא ,וקשה
לי מאד מההוא בר בי רב איך לא חש אעבירה כזאת ,והורה להם
ברעועה הוראה והתיר להם העבירה אשר היא חולה רעה והוא לא
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הגיע להוראה ולא נאזר בגבורה והיה ראוי שלא אכניס עצמי בזה
דידעתי חסרוני ואניח זה לרבנן קשישי מינאי אבל שלא יצא חורבה
לעוברים על דברי השלשה החכמים השלמים כתבתי מה שנראה
לע"ד ,ובשביל הדין והאמת והשלום נמי שלא יהיו אגודות אגודות ,גם
להוציא מלבם של מסייעתם שלא ראו אור דמורי' להם דיוכלו לסלק
עצמן מהאי תקנה דאיכא מיגדר מלתא ולכן ראוי לנו להחזיק האמת
ושלא לשמוע על ההוא בר בי רב אלא להחזיק הדת לעשות משמרת
למשמרת לקיום תורתינו הקדושה ועל רבותינו בקושטדינא
ובשלוניקי היהב לכתוב ולגזור על ההוא מורה להם מאן דהוא שלא
יקל בדברי החכמים השלמים ,ורבותינו יכריעו הדבר לאמתו ,ואשר
יצא מפיהם כל עדת ישראל יעשו אותו ,ואני צעיר שבצעירים תלמיד
תלמידיהם פתחתי בדבר ויסתיים ע"פ רבותינו הגדולים ,ואמינא
הלואי הויא כל שמועותי ברירן לי כהדא דינא דהוכחתי לעיל.
יהי רעוא מן שמיא דחפץ עליון יצליח על רבותינו ועלינו על פי
התורה אשר יורונו.
אנא זעירא דמן חבריא העני בנימין בכה"ר מתתיה ז"ל ה"ה.
]ועיין לעיל בספר מצות מחאה כהלכתה באות ל"ח מ"ש שם
משאלות ותשובות הרלב"ח תשובה ע"ו ,דאפילו אם הוא מסופק אם
ישמעו בקולו כשימחה על עוברי גם כן נענש מטעם ערבות אם לא
מוחה ,עיי"ש[.
וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
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