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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ז
הנהגת הפרנס והמנהיג כדי שדבריהם יהיו נשמעים
וכל פרנס ומנהיג יכול להטיל אימה על הציבור לשם שמים כדי
להדריכם בדרך ישרה ,ויכול לעשות תקנות הן במילי דשמיא הן
במילי דעלמא ,ויכול לקנוס ולענוש את העבריינים כדי להעמיד הדת
על תילה ולמיגדר מלתא ,אבל לא יטיל אימה על הציבור חס ושלום
להשתרר ולגבהות לב שלא לשם שמים ,כי אמרו חז"ל כל פרנס
המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים חס ושלום נידון
בגיהנם לדורי דורות ,וגם לא יכביד הפרנס עול המסים על הקהל כדי
להקל מעליו כי אין לך גזל גדול מזה .וגם אם גזר הפרנס דבר מה
וקצב על הגזרה בקנס למי שיעבור אל יהא הפרנס חס על בני
משפחתו ,כי על ידי זה יהיו דבריו וגזירותיו נשמעים כי יאמרו הפרנס
אינו חס על בני משפחתו ,ולמה יהא חס עלינו ,וכמו שהדיין מצוה
שלא לקבל טענת בעל דין עד שבא עמו בעל דין חבירו ,כי שמוע בין
אחיכם כתיב ,כן כל פרנס אל ישמע ,ר"ל אל יכניס באזניו אם אחד
קובל על חבירו עד שיאמר הא לך הזמנה להביא בעל דבר עמו ,כדי
שלא נאמר עליו הצדיק הראשון בריבו .וגם אל ישב בשוק וברחוב
אצל שפלים ונבזים כי על ידי זה מזלזלין בכבודו בדברי שחוק והיתול
וזהו הגורם שדבריו אינם נשמעין .אף על גב שאמרו רז"ל כל
המעביר על מדותיו מוחלין לו כל עונותיו ופשעיו ,ה"מ אם אחד עשה
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לו דבר או דיבר לו זילזול בינו לבין עצמו לא בפרהסיא אזי אם יבוא
אותו האיש ויבקש ממנו מחילה אל יהא אכזרי וימחול לו ,אבל מה
שזילזל בכבודו בפני אחרים מצוה על הפרנס להציע דבריו בפני טובי
העיר ולא יעביד דינא לנפשיה ,ויאמר ככה עשה לי איש פלוני ,ולא
ימחול לו על כבודו עד שיקנס ויענש ,כדי שייראו עם הארץ ולא יזידון
עוד לזלזל בראשיהם ,כי זה גדר גדול אם כוונתו לשם שמים.
וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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