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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה

הקדמה – חלק ב'
ד
הדבר הוא כמו כן לענינינו אנשי העולם בחושך הולכים בלי תורה אור
וכסומים בארובה הם מגששים ,לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו .האם
יעלה על הדעת שבאם לא נטה את הסומא לדרך סלולה רק ניתן לו ליפול
בבור וליהרג ששייך לומר שאנו נקיים ,שלא ידינו שפכה את הדם הזה,
לא ולא ,בוודאי מפני שלא הצלנו אותו ידינו שפכה את הדם הזה ,בטוח
שאנו שהאור בידינו התורה אור ,מחוייבים להציל הסומין מכל הפחתין
והברקנין ולהאיר דרכם ובכך אנו נינצל מליפול בבור שחת.
לזאת עלינו החובה להזהיר את העיוורים לבל ילכו בדרכם הכסלי
שחושך תכסהו פן יפלו בשחיתותם באין מוצא לנפשם ,עלינו להסיר
מכשול מדרך עמינו ,ובאם לא נטה אותם לדרך שבה ישכון האור הרי
ידינו במעל הזה וידינו שפכה את הדם הזה .כי הרי אמרה תורה "הוכח
תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" ואמרו ז"ל בתנחומא פרשת
משפטים סימן ז' וז"ל:
מנין לרואה דבר מגונה בחברו שחייב להוכיחו תלמוד לומר הוכח
תוכיח.
הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחו תלמוד לומר תוכיח.
1

יכול אפילו פניו משתנות תלמוד לומר לא תשא עליו חטא .ותניא הוכח
תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב מנין תלמוד לומר הוכח
תוכיח מכל מקום.
ומאן דלא מוכח מתפיס בההוא עון דאמר מר כל מי שאפשר לו למחות
באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס על אנשי ביתו.
באנשי עירו נתפס על אנשי עירו.
בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כלו.
דא"ר חנינא מאי דכתיב ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו )ישעיה ג(
אם שרים חטאו זקנים מה חטאו .אלא זקנים שלא מיחו בשרים.
ואמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב ויאמר ה' אלי עבור בתוך העיר
בתוך ירושלים והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל
התועבות הנעשות בתוכה )יחזקאל ט( א"ל הקדוש ברוך הוא לגבריאל
לך רשום על מצחן של צדיקים תי"ו של דיו כדי שלא ישלטו בהן מלאכי
חבלה ועל מצחן של רשעים תי"ו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה.
אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה נשתנו אלו
מאלו .אמר לה הללו צדיקים גמורים הם והללו רשעים גמורים .אמרה
לפניו רבונו של עולם היה בידם למחות ולא מיחו .אמר לה גלוי וידוע
לפני שאם מיחו בהם לא קבלו מהן .אמרה לפניו רבונו של עולם אם
לפניך גלוי להם מי גלוי.
חזר ואמר זקן בחור ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש
אשר עליו התו אל תגשו וממקדשי תחלו.
ומאי ממקדשי תחלו .תני רב יוסף אל תקרא ממקדשי אלא ממקודשי
אלו בני אדם שקבלו ושקיימו את התורה כלה מאל"ף ועד תי"ו .הא
למדת שאפילו צדיקים גמורים נתפסים על הדור.
וכן הוא אומר והכרתי ממך צדיק ורשע .צדיק על שלא מיחה ברשע.
וכן אתה מוצא ביאשיה המלך שנתפס על דורו .וכתיב בו וכמוהו לא
היה לפניו מלך וגו' )מלכים ב' כג(.
2

ועד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה.
ושמואל אמר עד קללה.
ורבי יוחנן אמר עד נזיפה.
ושלשתן מקרא אחד דרשו.
שנאמר ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות וכתיב ויטל
שאול את החנית עליו להכותו )שמואל א' כ(.
תני רבי אומר איזה הוא דרך ישרה שיבור לו האדם .אהב את
התוכחות שכל זמן שהתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם,
טובה באה לעולם.
ברכה באה לעולם.
רעה מסתלקת מן העולם
שנאמר )משלי כד( ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב .על
המוכיח ועל המתוכח.
וי"א יחזיק באמונה יתירה שנאמר )תהלים קא( עיני בנאמני ארץ
לשבת עמדי.
א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל המוכיח את חברו לשם שמים
זוכה לפלג של הקדוש ברוך הוא שנאמר )משלי כח( מוכיח אדם אחרי חן
ימצא .ולא עוד אלא שמושכין עליו חוט של חסד שנאמר חן ימצא עכ"ל.
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