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  ד" ניסן תשל-גליון קטו , 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
  אי

  דברים לבד בענין החטאים נכנעו לבוב

תי  מטוב  מלעורר  תוכחה  וכאבי  נעכר  כי אמנם  רואה  אני  החשי
ואם  אמתין  עד  תיקון  נפשי  מי  יודע  מתי ,  ה  חטאים  מתגברים"בעו

וגם  מדת  הדין  מתגבר  ביותר  כאשר  כל ,  יהיה  כי  אין  יום  בלי  פגע  חטא
הדור  וחמדת   ל  פאר"יום  הצרות  מתגברים  וגם  פה  מת  הזקן  הנ

כי ,    נפשכםולזאת  קמתי  אני  לעורר  בתוכחה  ושמעו  אלי  ותחי,  ישראל
באמת  העיקר  מקום  ערעור  וקפידא  יש  בתוכחה  כי  השומעים  תוכחה 

ויתוודו  על  חטאם  ויכו  על ,  אף  שבפה  יודו  ויאמרו  היטיב  אשר  דבר
אבל  לבבם  בל  עמם  כי ,  החזה  להכות  באגרוף  רשע  באומרם  הודוי

וכל  ענין  התשובה  הכל  משפה ,  קרבם  וילך  שובב  בחושבים  מחשבות
ולבם  בל '  א  מעיד  עליהם  ויפתוהו  בפיהם  וכות  שהקר"ולחוץ  כמו  במ

אבל  באמת  כבר  אמרתי  כמה  פעמים  בתוכחה  כי  על  זה .  נכון  עמם
אמר  הנביא  הרם  כשופר  קולך  והגד  לעמי  פשעם  ולבית  יעקב 

ין הדהרצון  כמו  שופר  מבהיל  השטן  כי  חושב  הגיע  יום  ,  חטאתם
בלבו כן  השטן  וכל  מלאכים  אינם  בוחנים  מחשבות  ומה  ,  הגדול  כנודע

  השטן  בשמעו  ישראל  בפה  מזכירים  עון  ומתודים ואם  כן,  של  אדם
ומתחרטים  וכהנה  מקבלת  מוסר  ותוכחות  יבהל  כי  יחשוב  כפה  כן 

לכך  אמר  הרם  קול  כשופר  דייקא ו  הלבבות  ויחרד  לנפש  למאוד
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  מועיל  גם  כן  להסיר  גאות  אדם שבאמת  בדברים  יווהגד  לעמי  פשעם  
כמוני  כי  אדם  צדיק  בעיניו  ואין כאשר  יתגאה  אדם  בנפשו  לומר  מי  

, רואה  נגע  נפשו  ובחבירו  ישים  תהלה  ולא  יבקר  במומו  בין  טוב  לרע
שעבר '  אבל  כאשר  יגיד  בפיו  ענין  החטאים  והעונות  והמרי  נגד  ה

יא וצופעל  הלא  יכניע  לבבו  ויכבה  אש  הגאוה  בשמעו  אזניו  מה  שמ
,   צדקתוכי  מכף  רגל  ועד  ראש  מלוכלך  בעונות  ובגד  עידים  כל,  מפיו

  .ותפארתו כציץ השדה אשר נובל במעט זמן

  )א"מוסרי גדרי התוכחה רבינו יהונתן דף רי(
  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה

  )ה בגליון הבא"המשך אי(


