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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
נד
אהבת התוכחה הוא אות ומופת על טוב המדות וכו' ,החיים דבקים עם
התוכחה ,והמיתה עם מי ששונא התוכחה ,המוכיח ראוי שיגלה אליו
כל מצפוני אמת ,ואינו ראוי להחניף לו  -השפל מקבל תוכחה מכל.
עוד ראה איך החיים קשורים עם השפלות ,לפי שמי שהוא שפל
מקבל תוכחת ,כי הגאה אינו מקבל עליו עול המוסר ,דגאותו גורם לו
להשריש בטבעו כי אין כמוהו ,ואיך יתכן שטועה הוא בשום דבר,
ובזה מואס כל המוכיח לו ,וכיון שכן ,מואס בחיים ,לפי שהחיים
דבקים עם התוכחה ,כמו שכתב רבינו בחיי )ריש פרשת נצבים( ,וזה
לשונו:
החיים דבקים עם התוכחה ,והמיתה דבקה עם מי ששונא
התוכחה .החיים דבקים עם התוכחה  -הוא שכתוב) :משלי ו ,כג(,
"ודרך חיים תוכחות מוסר" ,וכתיב )שם י ,יז(" :אורח לחיים שומר
מוסר" ,וכתיב )שם טו ,ד(" :מרפא לשון עץ חיים; יאמר כי רפואת
הלשון והיא התוכחה ,הוא עץ החיים .והמיתה דבקה במי ששונא
את התוכחה ,הוא שכתוב )שם טו ,י(" :מוסר רע לעוזב אורח,
שונא תוכחת ימות" ,יאמר כי עוזב אורח הוא שעובר על דברי
תורה לשעה ,אבל אינו שונא התוכחת ,יהיה נשפט במוסר רע,
ייסרנו השם יתעלה למען ישוב מדרכו הרעה ,אבל מי שהוא שונא
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התוכחת ,לא יספיק לו שיהיה נשפט ביסורין ,כי אין לו תקנה ,ועל
כן יהיה נשפט במיתה .אהבת התוכחת היא אות ומופת על טוב
המדות ,ושנאת התוכחה  -עדות גדולה על רוע הטבע ועל
פחיתות המדות .ועל זה אמר הכתוב )שם טו ,ח(" :אל תוכח לץ פן
ישנאך ,הוכח לחכם ויאהבך" .המוכיח לחברו ,ראוי לו שיגלה אליו
מצפוני האמת ,ואינו ראוי להחניף לו ,רק שיצדיק אותו במה
שראוי וירשיענו במה שראוי ,שהרי צדיק ורשע שני הפכים ,ומי
שנמלט מדרך הרשע אינו נקרא צדיק ,עד שיתקרב למעלות
הצדיק ,לפי שמדת הרשע בקצה הראשון ומדת הצדיק בקצה
האחרון ,וזה הנמלט ממדת הרשע הוא באמצע .ומפני זה ראוי
המוכיח לגלות אל הנוכח כל האמת בעניניו ובמעשיו ,כי היא
התוכחה העקרית .עד כאן .באופן כי החיים דבקים עם התוכחה,
והתוכחה אינו מקבלה כי אם מי שהוא שפל ,כמדובר .הרי
שהחיים שוכנים עם השפל ,שעל ידי כך הוא מקבל ושומע מוסר
מכל המיסרו ,יהיה מי שיהיה.
)שבט מוסר פרק נ"ב(
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