ב"ה ,גליון טו  -כסלו תשכ"ו
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מורה הוראות ומדריך הדרכות
לקיום מצות התוכחה
הקדמה – חלק ט'
יד
החיוב עלינו בזה בכל מיני דרכים לסבב ולילך בכל העיירות
להוכיח וללמד את העם דעת ה' .ראה מה שכתב בזה הגה"ק רבי
הילל מקאלאמייא זי"ע בהתנצלות )בתחילת הספר( משכיל אל
דל וז"ל שם:
 ...הנה אחז"ל )שבת דף נ"ה ע"א( אמרה המידת הדין לפני
הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו .אמר לו הללו
צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים .אמרה לפניו רבונו של עולם
היה בידם למחות ולא מיחו .אמר לו גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם
לא יקבלו מהם .אמרה לפניו רבונו של עולם אם לפניך גלוי להם מי
גלוי ,וכתיב ויחלו באנשים הזקנים ,תנו ר' יוסף אלו בני אדם
שמקיימין את התורה כולה מא' ועד תי"ו.
)עיין ילקוט שופטים רמז ס"ח( וז"ל :ו"כל מי שסיפק בידו למחות
ואינו מוחה להחזיר ישראל למוטב ,כל דמים שנשפכים בישראל
נשפכים על ידיו" ,א"ת אותם ע"ב אלף שנהרגו בגבעת בנימין מפני
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מה נהרגו היו להם לסנהדרי גדולה שהניח משה ויהושיע ופנחס בן
אליעזר עמהם שיקשרו חבלים של ברזל במתניהם ויגביהו בגדיהם
למעלה מארכובותיהם ויחזרו בכל עירותיהם של ישראל:
יום אחד ללכיש ,יום אחד לעגלון ,יום אחד לחברון ,יום אחד לבית
אל ,יום אחד לירושלים ,וילמדו אותם דרך הארץ .הם לא עשו כן אלא
כיון שנכנסו ישראל לארצם כל אחד רץ לכרמו ולזיתו ,וכשעשו
בגבעת בנימין דברים מכוערים ודברים שאינם ראוים יצא הקדוש
ברוך הוא להחריב את כל עולם כולה ,ונפלו מהם ע"ב אלף.
ומי הרג אותם סנהדרי גדולה ופנחס עמהם.
)וז"ל מדרש רבה איכה דף נ"ב ע"א( וממקדשי תחלו באותו שעה
קפצה קטיגוריה לפני כסא כבוד אמרה לפניו רבון העולמים,
איזה מהן נהרג על שמך,
איזה מהן נפצע מוחו על שמך,
איזה מהן נתן נפשו על שמך.
והנה הב"ח )חלק ח"מ סי' ט'( הקשה מדוע מימות שמואל הנביא
עד עתה לא מצינו אחד מגדולי ישראל שקינא לעשות כמעשיו ולילך
בדרכיו לסבב בכל שנה ,גלגל ,ומצפה ,וכל ערי ישראל להדריכם.
ובאמת יש לומר תירוצים על קושי' זו אבל קשה מאד לסמוך לעשות
הלכה למעשה על תירץ זה.
והיוצא לנו עכ"פ מזה הוא שאם יש דרך לסבב גלגל ,ומצפה ,וכל
ערי ישראל ,להדריכם ולנהלם ועל דרך זה לא יהיה שייך תירוץ הנ"ל
]שהרי לא מנהיג ולא נביא אתה ,ומי שמך לאיש ומי שלח עבורך,ומי
קראך לבוא לכאן ,אטו ראשי שבטי ישראל אתה ,הלא גם לנו יש רב
ומנהיג ,ואין אנו צריכים לך[ בודאי בלי שום ספק שרמי' עליו לסבב
ולילך כדרך שעשה שמואל ,כמו שאמר יחזקאל "צופה "נתתיך,
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]וראה להלן מה שהבאנו מהחפץ חיים זצ"ל ,דכל רב בישראל נקרא
צופה) ,המעתיק([ וכל ישראל ערבים זה בזה ,מכש"כ בדור היתום
הזה לעת עתה בעוה"ר אשר נתקיים בכמה מקומות אזלת יד ,ואמרו
חכמינו ז"ל נתמעטו התלמידים ופירש"י )חלק דף צ"ז תלמידים כאלו
נתמעטו המחזיקין ידי ישראל להחזירן למוטב( ואם לא יעשה כן
בודאי הוא עתיד ליתן את הדין עבור שהוא בכלל עצומים כל
הרוגיה הגיע להוראה ואינו מורה ,כי עיני ראו ולא זר ,לא פעם אחת
ושתים ושלש אלא פעמים אין מספר ,שדברתי עם בני אדם כאלו עד
שכמעט לא היה ניכר בהם שום צורות צלם ישראלי ולבסוף
כשנכנסתי עמהם בדברים דברי רכים וכבושים ורכים ]כמו שצותה
תורה )בפ' וארא( "ויצום "אל "בני "ישראל פירש"י להנהיגם בנחת[.
זלגו עיניהם דמעות ואמרו אוי לנו שמימינו לא עוררו אותנו על
דברים כאלו .ומעתה נעשה ונשמע ומקבלים עלינו לעשות כל מה
שתאמר אלינו ,ואנו נותנים לך אלף תודות על שטרחת את עצמך
להאיר עינינו ולהורות אותנו הדרך אשר נלך בה .עכ"ל.
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