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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ב

האנשים המרפים לב המשתדלים
בחיזוק הדת
הם שלוחי דסטרא אחרא
ועתה בימינו נתקיים הכתוב השמן לב העם הזה שלבבנו אטום
ומכוסה עד שאין אנו מרגישים בגודל חליית נפשנו .וגם אם נתעורר
רוח טהרה וקדושה ועבר רוח קנאה בלב איזה יחידים כי נודעה להם
החטאת והפשע כי רבה הוא ומתאמצים להרים המכשולים מדרך
עמנו ,אבל בהתאסף ראשי עם יחד ויבא גם השטן בתוכם ויהי לרוח
שקר בפי שלוחיו ואנשי חילו ]ולפעמים מצליח מעשה שטן להתלבש
גם בתלמיד חכם או בהרב[ וישם דבר בפיו לאמור ,כדבריכם כן הוא,
אבל בעו"ה בדור הזה ואנשים כאלה אי אפשר לתקן מאומה ,כי אינם
מקשיבים הרפו לכם כי כל המעשים לא יועילו ולא יצילו ,ולפעמים
כשרואה הבעל דבר שתירוץ זה לא יתקבל ,מכריז ואומר נתבונן
בדבר ימים או עשור אולי יעלה לנו זמן מוכשר לתקן וכך יתחמץ
המצוה עד אשר יתקרר לב היחידים וכיון שנדחה נדחה ,והמכשולים
מתרבים מיום אל יום ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו
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ברוחניות ובגשמיות כי הא בהא תלי' ,ומקרא מלא כתוב אם בחקותי
תלכו וכו' ונתתי גשמיכם בעתם וכו' ואם לא תשמעו וכו'.
ולבאר גודל הלחץ והדחק בגשמיות אך למותר הוא כי עין רואה
והאוזן שומעת העוני והמחסור וחלאים רבים ורעים המתרבים מידי
יום ביומו ,וקול שועת בת עמי נשמע מארץ מרחקים ,הד' אין
בישראל דוע עלה הפורץ עלינו בגזירותיו הקשות והאכזריות ר"ל.
אמנם שפל מצבנו ברוחניות עלינו לספר ולפרש כי מתחבולות
היצר להסיח דעתנו מזה ,התבוננו אחי וראו כי חזות קשה נתקיים
בימינו נבואת דניאל איש חמודות ]דניאל י"ב[ יתבררו ויתלבנו ויצרפו
רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו וכמ"ש
בס' ברית מנוחה שכאשר האור בא אזי החשך מתאמץ מאוד ויעלה
כי המשחיתים מתפשטים בעולם ,וזה רמז הגאולה שכאשר יבא
יתאמץ הגלות ,ורבים מהמשכילים יכשלו בראותם בלבול הגלות
וצרות הגדולות וכו' ואמר הכתוב ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע
שיושיעם הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו ואשרי האדם המחזיק
בתומתו בימים אלו ללכת בדרך הטובה עד כאן.
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