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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
הגה"ק משינאווא זי"ע שח כי בהיותו בארה"ק בט"ו תמוז שהוא
יומא דהלולא של רבינו ,הלך להר הזיתים להשתטח על ציונו .והי'
פלא בעיניו על שמהספרדים לא באו על ציון קדשו בהלולא דילי'.
וחקר לדעת מה זה .והשיבו לו כי האוה"ח הק' הי' לו מלחמות
עמהם כי הכיר במצחם את מעשיהם וכהנה והם לא הכירו גדולת
קדושתו וממילא גם אחרי הסתלקותו לא יבינו לרומם קדושתו,
משא"כ האשכנזים והחסידים שרבם הבעש"ט ,ראה וידע והגיד
גדולתו ,מורשה היא לנו ממנו כי קדוש ונורא שמו.
)מסעות ירושלים ע' צ"ה(
מו*
המונע מהוכחה מבטל עשה ול"ת של ולא תשא עליו חטא ,שלא ישאר
בו החטא )ויקר' יט ,יז .ראשון לציון ,משלי ד"ה גם(.
* אכן יתבאר על דרך אומרם ז"ל )תיקונים ה' תדבא"ר פ"ג( אם
ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום אל תהרהר אחריו בלילה כי
ודאי עשה תשובה גם מצינו שאמרו ז"ל )פסחים קי"ג (:בפרשת כי
תראה חמור שונאך וגו' שהכתוב מדבר במי שראה בחברו דבר
מגונה שמצוה לשנאותו .וכאן צוה הכתוב שאם ראה דבר מגונה
בתלמיד חכם אינו נכלל בגדר אותם שצוה ה' לשנאותם אלא צריך
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להחזיקו כי ודאי עשה תשובה ,והוא אומרו לא תשנא את אחיך
שהוא תלמיד חכם המתכנה בשם אח דכתיב )תהלים קכג (:למען
אחי ורעי.
או על דרך אומרם "את ה' אלהיך תירא" לרבות תלמידי חכמים,
כמו כן כאן את אחיך פירוש המתרבה מאת אחיך ,ותיבת אחיך
חוזרת על הבורא ב"ה שנקרא אח לישראל )מ' שוחר טוב כ"ג(
כביכול .ואומרו הוכח תוכיח מדבר בנושא אחר שהם המון העם ,ולזה
אמר את עמיתך ולא אמר הוכח תוכיחנו וחוזר לאחיך שאמר
בתחילה אלא לומר שאינו מדבר במה שהתחיל לדבר בו שהוא
תלמיד חכם אלא בהמון העם שמצוה לשנאותו ,מצוהו ה' שיוכיחנו
על פניו למה תעשה כה ,בנעימות לשון בחיבה וברכות לשון.
)אור החיים ויקרא(
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)המשך אי"ה בגליון הבא(
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