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  ו" אלול תשל-גליון קמד , 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
  ז

 שמקללין ומבזין את הפרנס מצותו ושכרו רל מה יותכ

  דול ולא יקפידו על זה כי כן צריךיותר ג
  להיות המנהיג לישראל
יש  לו  שכר  כי  בזה ,  הנך  רואה  דאדרבה  כשמקללין  ומבזין  אותו

יכול  עשוהו ,  שמתנהג  הדיין  והפרנס  והגבאי  על  הצדקה  לסבול
ן נה  שכועס  ומתלו"הלא.  מלאכתו  מלאכת  שמים  בקדושה  ובטהרה

תורה  כי  מצטרף  אליו ונוקם  ונוטר  אינו  יכול  לעבוד  עבודתו  כדת  של  
לכן  מהאי  טעמא .  השנאה  והנקימה  ויבא  לעשות  דבר  שלא  מן  הדין

ציותה  תורה  להיות  הדיין  והרב  והפרנס  והגבאי  שהוא  של  צדקה 
ראה  גם  ראה ,  ושאר  ממונים  על  השירות  לסבול  מהצבור  וזה  ברור

ר "ש  במ"וכמ,  זה  ויותר  מזה,    מהםולז  הרי  הוא  מחוייב  לסב"דעכ
אל  משה  ואל  אהרן  ויצום  אל  בני '  על  פסוק  וידבר  הז  "בפרשתינו  פ

רגזנים ,  בני  סרבנים  הם,  ל  הקדוש  ברוך  הוא"ישראל  וזה  לשונו  אמ
שיהיו ,  על  מנת  כן  תהיו  מקבלים  עליכם  שיהיו  מקללים  אתכם,  הם

בהעלותך '  וכן  איתמר  בספרי  ס.  סוקלים  אתכם  באבנים  עד  כאן  לשונו
  אל  אהל  מועד  וזה  לשונו   שם  על  פסוק  ולקחת  אותםוטוהובא  בילק

בתחילה  אמור ,  ל  הקדוש  ברוך  הוא  למשה  קחם  לפרנסי  ישראל"אמ
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וחזור  ואמור  להם  דברי  פגם ,  להם  דברי  שבח  אשריכם  שנתמניתם
מ  כן  שתהיו  מקבלים  עליכם "ע,  היו  יודעים  שסרבנים  טרחנים  הם

, מה  שהתניתי  עמך,  שיהיו  מקללין  אותכם  וסוקלין  אתכם  באבנים
והכוונה  מה  שהתניתי  עמכם  היינו  מה .  עד  כאן  לשונו,  ה  עמהםתנה

וכן  פסק  הטור .  ר"שאמר  הכתוב  ויצום  אל  בני  ישראל  כדברי  המ
והיינו  מאי  דקאמר ,  למדרש  רבה  הלזו  יעיין  שם,  ב"ס'  מ  סימן  ח"בח

על  מנת  כן  שיסבלו  מהצבור  אפילו  שיהיו  מקללים  וסוקלים  אותם 
, זהו  עיקר  הסבלנות  שללוהיינו  בודאי  שלא  יכעוס  עליהם  כ,  באבנים

פ  גוי  נתתי  למכים  הוא  אמר "א  ע"י  בישעיה  סימן  נ"כ  בהדיא  רש"וכ
, מ  שלא  תכעוס  עליהם"ע,  טרחנים  הם,  ישעיה  בני  סרבנים  בני,  לי

' כי  בא  ציווי  זה  במאמר  ה'  ונראה  לפ.  מ  כן  עד  כאן  לשונו"אמרתי  לו  ע
מעו למשה  ולאהרן  סמוך  ונראה  למה  שסיים  הכתוב  לעיל  מזה  ולא  ש

קוצר  רוח  ומעבודה  קשה  שפירשנו  לכף  זכות  על  האומה   מאל  משה
ז  מרוב  הבלבול  וטירוף "עכ,  ישראלית  כי  הגם  כי  היו  מאמינים  במשה

ואם  כן  מזה ,  זה  גרם  להם  שלא  לשמוע  בקולם,  הדעת  מעבודתם
ושלא  יקפידו  על  ישראל  על ,  הטעם  עצמו  צריכים  משה  ואהרן  לסבול

דהגם  כי ,  יג  לישראלנהריך  להיות  המכי  כן  צ,  אשר  לא  שמעו  בקולם
ויחזור  וידבר  אפילו  עד  מאה ,  לא  שמעו  למשה  לא  יתייאש  מהם

, ל  הוכח  תוכיח  את  עמיתך  אפילו  מאה  פעמים"פעמים  ועל  דרך  שדרז
אל '  לכן  תיכף  בעת  ובעונה  ההיא  ציווה  להם  גם  הציווי  הלזה  וידבר  ה

יות  סובלים כי  צריכים  המה  לה,  משה  ואל  אהרן  ויצום  אל  בני  ישראל
מ  שיהיו  מקללים  וסוקלים "דהיינו  ע,  כמה  וכמה,  י  יותר  מזה"בנמעם  

ז  עליכם  לקבל  ולא  תקפידו  עליהם  כלל  כי  כך "עכ,  אתכם  באבנים
צריך  להיות  המנהיג  את  ישראל  לסבול  מהצבור  ושומע  חרפתו  לא 

ש "ל  ביש"ש  מוהרש"ישיב  ולא  יסתלק  ממינוייו  ויסתיר  פניו  מהם  וכמ
  )ז"ו ע"ים עיתוכחת ח (.'ימן ךכסוי הדם ס' פ
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