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  ד" תמוז תשל-גליון קיח , ה"ב
 וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה

עיה תובב"ירושלים    א"ק 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 לקיום מצות התוכחה מורה הוראות ומדריך הדרכות
  ג

  הבדל בין דורינו לדורות שעברו  עלינו ללמוד מהםה

חי  נתבונן  ונראה  מה  בין  דור  שלפנינו  לדורנו  שמעתי ואנא  א
אומרים  שמנהיגי  ישראל  ורבניהם  בדור  שלפנינו  חששו  למעשה  שמי 

וחותני ,  סך  יין  במגעונשמלמד  את  בניו  חכמות  חיצוניות  הרי  הוא  מ
נמצא  יין '  ס  עשה  קידוש  על  החלות  כשלא  הי"צ  בעל  דע"זקני  הגה

והיא ['  ממעשה  שהיואמר  שנוהג  כן  ,  אלא  אצל  אנשים  כאלו
  ].מפורסמת בישראל

ל  במסילת  הברזל  ונזדמן  עם "פעם  אחת  נסע  הגאון  החתן  סופר  זצ
 מנכבדי  העיר  ודברו'  איש  אחד  מעירנו  מיהאלעוויטץ  ואיש  זה  הי

ל  אם  יש  לו  בנים  והיכן "ענינים  שונים  ובתוך  השיחים  שאלו  הגאון  זצב
צ  וקפץ "  בחב  אחד  לומד  בעיר  הבירה  פעסט"הם  לומדים  השיבו  הבע

ופשוט  הוא [הגאון  ממקומו  ואמר  אתרחק  מהפושע  המנסך  יין  במגעו  
  ].שאם שבו לתקן מה שבידם ולהתחרט על העבר שתשובתם מועלת

רבים  גם ,  עלות  אחורנית  ירדנומעשר  ,  עתה  בעוננו  בדורנוו
מהמחזיקים  עצמם  לתלמיד  חכם  ויראי  השם  נותנים  מבניהם  ללמוד 

א  שגם  מנהיגם  הרב "נפלו  שבי  ביד  הסטצ  וישנם  מקומות  שכל  כך  "ח
מים  אין  בו ,  שלהם  לוקח  לבתו  חתן  בור  ריק  מתורה  ויראת  שמים
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אבל  נחשים  ועקרבים  יש  בו  והוא  מלא  וגדוש  בדעות  כוזבות  ורוח 
  .כפירות כי כשזה נופל זה קם ומינות

מדוע  אתה ,  אם  ישאל  השואל  את  חבירו  התועה  מדרך  השכלו
ועתה  הנך  תלמיד ,  ירא  השם'  יך  היהלא  אב,  עושה  הדבר  הרע  הזה

גאון  וצדיק  פלוני  שמסר  נפשו  למנוע  נערי  בני  ישראל  מלהכשל  באלה 
דע ,  המים  הזדונים  מים  המאררים  המעבירים  את  האדם  מדעת  קונו

,   הקדוש  ברוך  הוא  דם  זרעיותך  מידך  ומה  תענה  ליום  פקודהעכי  יתב
ב  שלוקח ותשובתו  הנבערה  לא  טוב  אנכי  מתלמיד  חכם  פלוני  או  הר

צ  ואינו  די  שאינו  מוחה  בהם "חתן  כזה  לבנותיו  או  שנכדיו  עוסקים  בח
אוי  ואבוי  לדור  שכך  עלתה [אף  גם  זאת  שמתפאר  ומשתבח  בהם  

  ].בימיו

ה  התלמיד  חכם  כי זהגם  שתירוץ  כזה  הבל  הוא  שאינו  מתורץ  בו
ל "ש  ז"דבר  המפורסם  לאיסור  אין  לשמוע  להקל  אפילו  לנביא  כמ

ויאמר  חולצין  במנעל  אין  שומעין  לו  שכבר '    יבא  אלי'אפי]  ב"יבמות  ק[
  .נהגו העם בסנדל

' בל  על  כל  זה  רבנים  כאלה  הם  כמדיחים  ומסיתים  את  עם  דא
והם '  לעבור  על  מצותיו  והם  המשפילים  כבוד  התורה  ולומדי

ואפילו  החרדים  נתפסים ',    צרות  רבות  ורעות  על  עם  דםהמסבבי
  .בעונם משום שלא הוכיחום כראוי

הוי  רועים  מאבדים "'  בדבר  ד'    מנהיגים  כאלו  ניבא  ירמיעלו
אלקי  ישראל  על הרועים '  לכן  כה  אמר  ד'  נאם  ד"  ומפיצים  צאן  מרעיתי

את  עמי  אתם  הפיצותם  את  צאני  ותדיחם  ולא  פקדתם  אותם  הנני 
ואני  אקבץ  את  שארית  צאני '  כם  ועל  רוע  מעלליכם  נאם  דיפוקד  על

  .מכל ארצות אשר הדחתי אותם שם

ל  תתמה  על  החפץ  איך  יטעה  תלמיד  חכם  או  רב  באיסור  הגדול או
ם  החמורות  ואיך "הזה  הלא  הוא  חריף  ובקי  לתרץ  דברי  רמב
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משנה  מפורשת  באבות  כל  המחטיא  את  הרבים  אין '  אשתמטתי
  .ספיקין בידו לעשות תשובהמ

כי ספר  הקדוש  תולדות  נשא  בשם  חכם  בא  וראה  מה  שכתב  ב
תות  היחידים  על  כן  הוא  עורך עתה  התחכם  היצר  לבל  יצטרך  לפ

מלחמה  וקרב  עם  אדם  גדול  שאם  ילכוד  אותו  ברשת  נלכדו  עמו 
  .המון רב כי לומדים ממעשיו שאינם הגונים

חכם  וזקן  או  רב  ורבי ר  "מזה  הטעם  גם  כן  נראה  לפעמים  בעוהו
פלל  בבית  הכנסת  ובית  המדרש  בוש  לא תבשעה  שעומדין  לה

ם  בחזרת ג  ,דרך  הכסיליםיבושו  לפער  פיהם  ולהרבות  בדבורים  כ
הגם  שהא  איסור  חמור  מפורש ,  ץ  התפלה  וקריאת  התורה"הש
ע  בלי  שום  חולק  ואף  על  פי  כן  קבר  פתוח  גרונם  ואפילו "בש

באמירת  קדיש  שהוא  התפלה  היותר  חשובה  על  התגלות  כבוד 
ישועה  הכללית  על  כל  הברואים  הגם המלכות  השם  במהרה  שהוא  

  כי  חציפותא  כלפי  שמיא  הוא שוטשהוא  דבר  המובן  לכל  בעל  שכל  פ
ל "ע  ובדברי  חז"ל  כמבואר  בש"וץ  העונש  החמור  על  עבירה  זו  רח

ל  שהיצר  מתאמץ  להכשיל  אנשים "לא  כנאואין  זה  ,  בכמה  מקומות
  .חשובים כי על ידם מכשיל ומדיח עם רב מישראל

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
  )ליון הבאה בג"המשך אי(


