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  ד" שבט תשל-גליון קיג , ה"ב
 וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה

עיה תובב"ירושלים    א"ק 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 לקיום מצות התוכחה מורה הוראות ומדריך הדרכות
  ט

מתין לכך לא יוכיח כל זמן שהוא בעצמו אינו נקי מחטא ועון אך אם יש
   גדרי התוכחהחיוגרע המצב יש להוכי

וד  המלך  פתח  אמר  למנצח  לידתון  מזמור  לדוד  אמרתי  אשמרה ד
עד '  דרכי  מחטוא  בלשוני  אשמרה  לפי  מחסום  בעוד  רשע  לנגדי  וכו

במוכיח  העומד להבין  דברי  המזמור  הזה  הוא  הענין  '  נצב  סלה  כו
בה להוכיח  לרבים  ולייסרם  לשוב  מעון  ופשע  לעוררם  בתשו

א  הדרך  החיים  כי  כבר  אמרו  תמה וה'  ולהביאם  לדרך  אשר  בחר  ה
אני  אם  יש  בדור  הזה  מי  שיודע  להוכיח  ומי  שמקבל  תוכחה  כי 

ה  מר  החולי  אשר "אומר  לו  טול  קורה  וקיסם  מבין  עיניך  וזהו  בעו
המוכיחים  בעצמם  מלוכלכים  בעונות  אוי  לי  על  שברי  כי  גם  אנכי 

ה  מכף  רגל  ועד  ראש  אין  בי יודע  חליי  אשר  אני  כלי  מלא  בוש
  אם  כן  איך  יעוז  אנוש  להוכיח  לרבים  וכבר  אמרו קשוט עצמך וםמת

איך  יוכיח  והשטן  עומד  על  ימינו  כי  הרשע ו  ,ואחר  כך  קשוט  אחרים
ואם  כן  לא  זו ,  ופשע  שעשה  דבוק  בו  כמאמר  דוד  וחטאתי  נגדי  תמיד

שאפשר  שהוכחתו  אינו  נשמע  עד  כי  גורם  רעה  ומביא  רבים  לידי 
  ק  בתועבותיוובאמרם  הנה  הוא  מוכיח  יצא  ויבד,  חטא

ולכך ,  כהנה  מהתלונה  ולשון  הרע  ורכילות  עד  שרבים  חללים  יפיל
  .פשר ששתיקתו יפה מדיבורו
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כי  על  ידי .  וזהו  מאמר  דוד  אמרתי  אשמרה  דרכי  מחטוא  בלשוני
ולכן  טוב  כי  אשמור ,  ל"תוכחה  אני  מביא  כמה  אנשים  לידי  חטא  כנ

 האשוב  בתשובה  שלימה  ולא  יהיה  פתחון  פלפי  מחסום  עד  ש
והיינו  כל ,  וזהו  אמרו  שאשים  לפי  מחסום  בעוד  רשע  לנגדי,  לנגדי

זמן  שלא  שב  בתשובה  שלימה  והסיר  עונות  וחטאים  אשר  נצבו 
קמו  עליו  וגער  בשטן  העומד  על  ימינו  לשטנו  ולהתעותו  מדרך 

  .החיים
  תוכחה כהלכהוועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות ה

  )ה בגליון הבא"המשך אי(


