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

"ובזכרוני שכשקבלתי הסכמת מרן פאר הדור הגאון רד"ב וויידנפלד זצ"ל
)הגאב"ד דטשובין( לספרי מועדים וזמנים ,הוסיף ואמר לי שרצונו למסור לי
עצה טובה מתוך נסיון ,שבדרך כלל לכל ספר יש בקורת ,וסיפר דכשהוציא
לאור עוד בפולין ספרו דובב מישרים ח"א קיבל מכתבים הרבה ,זה טוען
ואומר שעליו להביא עוד אחרונים שדנו בענינים שמביא והשמיטם ,זה טוען
ואומר שעליו בספר שו"ת לצמצם לעניני הלכה לבד ,וזה מייעץ שיכתוב
בעמקות טפי שדבריו הם בדרך פלפול ,והוא מחליט לא להשיב כלל ,ולבסוף
גדול אחד זצ"ל שאל אותו למה אינו עונה תשובה ,והשיב ואמר שמעולם לא
חיבר ספר שוה לכל נפש לכל הלומדים ,שא"כ היה מדפיסו לאלפים רק חיבר
לאלו שמרוצים ונהנין מספר כזה ,ולכן אם אחד מבקר ,תשובתו בצידו
שהספר לא חיבר בשבילו ,שמעולם לא נתכוון לחבר ספר שכל אחד ואחד
יהלל וישבח אותו ,ואם יש נהנין ממנו ,כדאי לו הספר עבורם ,ובזה הוסיף
ואמר ,עליך לידע מעיקרא שעלולים לבטל ולבקר הספר בכל מיני טענות
ומענות ,אבל לא חיברת הספר לכל אחד ,ולמבקרים תציין שלהם לא
נתכוונת לחבר הספר ,שהם דורשים ומחפשים סוג ספר אחר ,עם בקיאות
והוכחות ,או עם עמקות והבנה דוקא ,רק יש כאלו שנהנין מספר זה ,ולהם
לבד נתכוונת ,ובזה תוכל לעמוד ולא יפול לבבך בבקורת ,שתצייר לעצמך
מעיקרא ,שהספר לא יתקבל ולא חובר לכל אחד ,רק לחוג מסוים שכן נהנין

מספר כזה ,ולהם לבד ג"כ כדאי לך הספר אף שאינו שוה לכל נפש ע"כ
דבריו הנחמדים" ,עכ"ל הגר"מ שטרנבוך שליט"א שם.
ובזה יצאתי ידי חובת תשובה למבקרי מומים שונים שאין מטרת
האמת נגד פניהם.
והנה כאן מקום אתי להתייצב לפני מלכים ולהציג לפניהם את סדר
עבודתי בגליונות אלו ולבאר סבת חלוקת הגליונות לכמה חלקים.
בראשית עבודתי היה מחשבתי להדפיס קונטרס קטן הכמות אשר בו
יבואר "עניני התוכחה" כדי שעוד רבנים ויחידים ישומו לב על ענין הנורא
והנשגב הזה אשר כל קיום היהדות תלוי בזה כמבואר באור החיים הקדוש
פ' נצבים ,ובחינוך ועוד ,וליתר שאת להוסיף עוד כמה דברים המסתעפים
מנד"ז.
אמנם באמצע סידור הענינים של כמה דברים שציינתי לעצמי דברי
התעוררות בענין התוכחה בעת לימוד הספרים היה לי סייעתא דשמיא
מיוחדת שכמעט כל ספר שפתחתי מצאתי תיכף ומיד בדיוק במקום שמדובר
שם על ענינים של תוכחה ,מחאה ,וערבות ,והרבה פעמים הייתי משתומם
על זה ,ואין בזה שום חכמה ותבונה ,רק פשוטו כמשמעו ,שמן השמים האיר
עיני שאמצא את הדבר הנחוץ להצלת הכלל ישראל ,כמו שאמר נעים זמירות
ישראל )תהלים קי"ט יח( "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" דוד המלך ע"ה
בקש מאת השי"ת ,גל עיני שהקב"ה יגלה את עיניו ,בכדי ואביטה נפלאות
שידע איפה להביט ולראות נפלאות .וממש ראיתי סייעתא דשמיא בעבודתי
שבזמן קצר מאוד אינה ה' לידי ,ובכל יום מצאתי אוצרות חדשים מאמרים
חשובים בכל מיני ספרים ,וכל זה בזכות הרבים ,כי ראיתי האיך משמיא זכו
לי ,כי נכון הדבר מעם האלקים וטוב בעיני ד' לזכות את ישראל.
***
)המשך בגליון הבא(

