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  ד" אייר תשל-גליון קטז , 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
  רק ופ

  א

 חיוב התוכחה .לינו לעסוק ברפואות להציל הנפשות מיד בלי דיחויע
  .מוטלת גם על איש צעיר לימים

ל  גודל  מעלת "וב  בתורה  ומפורש  בדברי  חזתהיות  שמצאתי  כ
העוסק  בפעולות  שאפשר  שעל  ידם  יסובב  להשפיל והמזכה  הרבים  

ולרומם  כבוד  שמים  המחולל ,  רוח  הטומאה  שנתפשטה  בעולם
בעונותינו  הרבים  ובפרט  בדור  זה  שרוח  החנופה  כיסה  ארץ  ורבים 

, יסין  דבריהם  לבל  להוכיח  ולזעוק  מרה  על  מכשולי  הרביםמכנ
פזר  ולא  לטמון  ידו  בצלחת  ולהתעטף  שעת המכניסין בל "ואמרו ז

מנהיגי  ישראל  הזקנים  להם ,  במעשה  הענוה  ולומר  ימים  דברו
  .יאות לעמוד בפרץ ולגדור גדר

צ "ש  הגה"כמ'  מנם  על  כל  איש  ישראל  מוטל  לעשות  למען  כבוד  דא
והנה  כהיום  שנתרבה  בעונותינו ]  ל"זצ[א  "ם  שליטבעל  חפץ  חיי

ורוצה ,  והוא  ממש  כאש  בוער'  ות  דצהרבים  פרצות  גדולות  בקיום  מ
מצוה  רבה  שימצא  בכל  עיר  כנגדה  חבורה ,  לכלות  כל  חלקה  טובה

וכמו  שמלפנים  שלא ,  של  יראי  השם  שיראו  להחזיק  הדל  בכל  נפשם
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שלה  צבא  אחד דין  במה  שנקבע  מאת  הממ'  הדלקות  מצויות  הי'  הי
, של  מכבים  וכהיום  שהדלקות  מצויות  נמצאים  בכל  עיר  מתנדבים  לזה

וכן  בענין  אש  היצר  מלפנים  היו  די  אנשים  מיוחדים  בכל  דור  שבכח 
דבריהם  הקדושים  היו  מכבים  אש  היצר  והיום  שבעונותינו  הרבים 

וזמננו ,  הדליקה  מצויה  מאוד  צריך  להמצא  בכל  עיר  מתנדבים  לזה
ל  מחלת  החולי  רע  שהרפואה  הוא  לשפשף "שלט  רדומה  לעת  אשר  

ז  לבריאותו "זור  עייחהגוף  בכח  לעורר  את  כח  החיים  אשר  בקרבו  ו
כמו  כן  בעונותינו  הרבים  שולטת  כעת  רוח  הכפירה  והמינות  בעולם 
ועלינו  לעסוק  ברפואות  להציל  הנפשות  והחלש  יאמר  גבור  אני  ונחזק 

  .איש את רעהו לבל נכשל ברוח הרעה עד כאן

  
  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה

  )ה בגליון הבא"המשך אי(


