ב"ה ,גליון ג' כסלו תשכ"ה

וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה
ירושלים עיה " ק תובב " א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
פתח דבר – חלק ג'

"והנה מחברתי החביבה ,בתי היקרה לי מכל יקר ,עד כה
היית תחת ידי ,ועיני השופטים והמבקרים לא ראוך למרבה,
ואשר ראוך הלא שבחוך וקלסוך לעיני ,לא ידעת עוד רע,
החצים המרים והשנונים עוד לא פגעו בך .אמנם עתה הגיע
השעה לשלחך מעל פני ולעזבך לנפשך ,לשוטט בתבל בקרב
אלפי המבקרים .ידעתי כי בשעה שתזכה לצאת בשלום מן
עולם הדפוס ,כמה כתוב של מבקרים ושופטים יצאון לקראתך,
כת אחת אומרת ,יבוא שלום וכל חבורים כאלו ,יבואו לתוך
אוצר ספרות הרבנות ,בזרועות פתוחות יקבלוך ,באהבה ומלא
חפנים כבוד ותהלה יפזרון לך ,יקבעו לך מקום הגון ומכובד,
וכסא כבוד תנחיל גם לאביך מחוללך ומולידך ,אכן אל תתיאש
גם מן הפורעניות ,כי באין ספק יצאון לקראתך גם כמה כתות
של מלאכי ...שישפילוך עד לעפר ,וינחילוך קלון תחת כבוד,
ותהלה תחת תהלה .הנני מרגיש מאוד בצרת נפשך,איך תהי
נדהמה למראה עיניך ולמשמע אזניך בשמעך משפטים כאלו,
כמו חי יתיצב לנגד עיני מכאוביך העצומים ,גם על גורלך
עצמך ,גם על גורל אביך אשר טפחך וריביתך ,והלא מי כמוך

יודע יותר כמה יגיעות יגע וכמה נדודים נדד על כל קוץ וקוץ,
חדוש וחדוש ,יגיעת המוח והנפש להבין ולהשכיל ולברוא את
החדוש ,ואח"כ יגיעת הגוף לסדרו ולכותבו ,ואחרי כל אלה
יבוא איש אשר לא עמל בו ולא גידלו ,ולא ירצה גם להשים עין
עיונו עליו ,ורק במאמר פיו בלבד יחריב את כל הבנין ,זו תורה
וזו שכרה ,נפשך תהי משועמם על זה ,ומרה תזעק על חברת
האדם בכלל ,כי כולו מלא שקרים ,ואין איש שם אל לב להוקיר
ערך הפעולה ,ובמתכוון יתנו דופי ושמצה בכל פעולה נשגבה
ויקרה .רבות תסבול ועלי תגול האשמה ,למה הרעותי לך
לשלחך מעל פני ולהעבירך תחת שבט המבקרים .אכן דעי נא
מחברתי ,הוי מתונה בדינך מלהוציא דבה על חברת בני האדם
המעולים ,נושאי דגל התורה ,כי יודעים את האמת ומכוונים
למרוד בה חלילה לך מראות נכוחה ,לבבו יצווהו לחפש את
החסרון ולדלג את המעלה ,ומה יעשה אותו המבקר הקשה,
אחרי שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות ,והוא משנאתו
וקנאתו לא יראה בהוד יפיך ,תיקר נא בעיניך אחד ממאה אשר
יביטו עליך בחן ובחסד ויאמרו לך יישר ,מהמאה אשר יתנו בך
קלסה ,סבלי נא מהמבקרים ויקראוך גם האוהבים אותך,
ומהם תנחל תהלה וכבוד ,ואז תתן תודה גם אלי אשר
טפחתיך וריביתך" ,עכ"ל "בית אהרן" ,ודפח"ח.
ומענין לענין הננו להעתיק בזה אימרה יאה למרן הגאון
מטשעבין זצ"ל שנדפסה בהקדמת ספר "הלכות הגר"א
ומנהגיו" לידידי הגר"מ שטערנבוך שליט"א וז"ל:
)המשך אי"ה בגליון הבא(

