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 לקיום מצות התוכחה מורה הוראות ומדריך הדרכות
  ד

  .מחזיר רשעים בתשובה הרי זה מחיה מתים אמיתיה

הר  כי  כאשר  ישראל  מתפללים  בצבור  ומסיימים  ברכת מבואר  בזוכ
יח  להוכיח  חוטאים גמחיה  מתים  כרוז  קאי  מאן  הוא  גברא  דמש

ולהדרם  לפולחנא  דמלכא  קדישא  ובא  מלאך  ומביא  דמות  דיוקן  של 
אם ו  .איש  כזה  עיין  שם  שמפליג  בגודל  השבח  ויקר  ושכרו  הרבה  מאד

ערך  יש  לו  נגד ז  ומה  "כן  מה  יחשב  השחוק  והבזיון  שיש  לו  בעוה
השכר  ועשיית  רצון  קונו  ונחת  רוח  ליוצרו  אשרי  אדם  יחזיק  בו 

י  גם  זה  הוא  בכלל כ  ום  ברכת  מחיה  מתיםיויאמר  זאת  לאחר  ס
מחיה  מתים  להחזיר  בתשובה  רשעים  כי  הם  מתים  אמתיים  ועל  ידי 
תשובה  הם  חוזרים  להיות  חי  וזהו  תחיית  המתים  אמתי  וכמו 

  ידי  טל  כן  קבלת  רשעים  בתשובה  הוא ועל'  שתחיית  המתים  יהיה  מה
על  ידי  הקדוש  ברוך  הוא  שחותר  חתירה  כי  המלאכי  השרת  מקטרגים 

ל  אורות  שלו  לחדש  נשמתם  אשר  היא טומחיה  אותם  על  ידי  
ישובו  לראות  פני ומסואבת  ופגומה  ועל  ידי  טל  ירחץ  צואת  בת  ציון  

ה ולכך  אחיי  כמה  יקר  בעיניכם  לומר  ז.  אלהים  וזהו  תחיית  המתים
מחיה  מתים  ומעשה  אליהו ואלישע הוא ממבחר שבפלאים שהחיה 

 ן  ודבר  זה  בידכם  לעשות  כל  רגע  ושעה  להשיב  רבים  מעו.המתים
פקא נולהחזיר  טועים  לדרך  הישר  זהו  תחיית  המתים  המובחר  כי  מה  
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מינה  בגוף  אשר  תחלתו  מטיפה  סרוחה  וסופו  למקום  רימה 
יא  נר  אלהים  וכבה אבל  עיקר  התחיה  לנשמת  אדם  אשר  ה  ,  ותולעת

ויש  לה  מיתה  עצמית  ועל  ידי '  חשך  ולא  אור  בעברו  את  מצות  ה
חיה  יחיה והחזרה  בתשובה  ושמוע  לקול  מוכיח  תשוב  רוח  לנדנה  

צדיקים  בידם  להחיות  מתים  כל  שעה  ורגע  והיינו  כמו   לכך  אמרוו
  .שכתבתי
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