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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ז
ההנהגה הראויה בתוכחה כיצד
וענין התנהגות בתוכחה ,מבואר בפרשת קדושים )פ"ה עמוד ב'(
וזה לשונו בר"מ:
"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכיח תוכיח את עמיתך" וגו' )ויקרא
יט ,יז( פקודא י"ז דא לאוכחא לההוא דחטאי ולמחזי ליה רחימו סגי'
דרחים ליה כו' ,דהא בקודשא בריך הוא כתיב) :משלי ג ,יב( "כי את
אשר יאהב ה' יוכיח" וכיון דקודשא בריך הוא עביד ואוכח למאן
דרחים ליה ,הכי יוליף בר נש מההוא ארחא ויוכח לחבריה ,קודשא
בריך הוא במאי אוכח לבר נש ,אוכח ליה ברחימו בסתרא ,אי יקבל
ליה יאות ואי לא אוכח ליה בין רחימוי ,אי יקבל יאות ואי לא אוכח ליה
באתגלייא לעיניהון דכלא ,אי יקבל יאות ואי לאו שארי ליה ולא אוכח
ליה ושביק ליה ייזיל ויעביד רעותיה ,בקדמיתא אודע ליה בסתרא
בגין לאוכחא ליה ולאתערא ליה דלא ינדע ביה בר נש ודא איהו ביניה
לביניה ,אי מקבל יאות ואי לאו אודע ליה בין רחימוי בזמנא דכהנא
רבא הוה בעלמא יהיב ליה מרעין בערסימן ואתו רחימוי דקודשא
בריך הוא ואודען ליה אי אית ביה חובא דייתוב מניה ולעיין במליה,
אי מקבל יאות ואי לאו אוכח ליה באתגלייא בממוניה בבנוי דכלא
מלחשן עליה וייתון לגביה ,אי מקבל יאות ואי לאו שארי מאריה
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למעבד רעותיה ולא יתקף ביה לעלמין .כגוונא דא איצטריך ליה
לאוכחא לחבריה ,בקדמיתא בסתרא ,לבתר בין רחימוי ,לבתר
באתגלייא ,מכאן ולהלאה ישבוק ליה ויעביד רעותיה.
מתורגם ללשון הקודש
"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך":
מצוה י"ז זו להוכיח אותו שחוטא ולהראות לו אהבה רבה שאוהב
אותו וכו' .כי בהקדוש ברוך הוא כתוב" ,כי את אשר יאהב ה' יוכיח".
וכמו שהקדוש ברוך הוא עושה ,ומוכיח למי שאוהב אותו ,כך ילמוד
האדם מדרכו זה ,ויוכיח את חבירו שאוהב אותו .הקדוש ברוך הוא
במה מוכיח את האדם .הוא מוכיח לו באהבה ,בסתר .אם מקבל
תוכחתו טוב ,ואם לא ,הוא מוכיח אותו בין אוהביו .אם מקבל טוב,
ואם לא הוא מוכיח אותו בגלוי לעיני כל .אם מקבל טוב ,ואם לא,
עוזב אותו ואינו מוכיחו יותר ,כי עוזבו שילך ויעשה רצונו .ומפרש
בתחילה מודיעו בסתר ,להוכיח אותו ,ולעוררו כדי שלא ידע בו אדם.
וזה הוא בינו לבינו .אם מקבל תוכחתו ,טוב .ואם לא ,מודיע אותו בין
אוהביו ,בזמן שכהן גדול היה בעולם ,נותן עליו מחלה במטתו ,ובאים
אוהביו של הקדוש ברוך הוא ומודיעים אותו ,שאם יש בו עון ישוב
ממנו ויעיין במעשיו .אם מקבל ,טוב ,ואם לא ,מוכיח אותו בגלוי,
שמענישו בכספו ,בבניו ,שהכל מתלחשים עליו ובאים אליו לעוררו
בתשובה .אם מקבל טוב ,ואם לא ,מתחיל אדונו לעשות כרצונו ,ואינו
מתקיף אותו יותר לעולם ,כעין זה צריך להוכיח את חבירו ,בתחילה
בסתר ,אחר כך בין אוהביו ,ואחר כך בגלוי .מכאן ולהלאה יעזוב אותו
ויעשה כרצונו.
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