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 ו" תשרי תשכ-גליון יג , ה"ב
 וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה

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

 מורה הוראות ומדריך הדרכות
 לקיום מצות התוכחה

  ' חלק ז– הקדמה

  יא

  ברי עבירהחייבים להכנס במחלוקת כדי למחות בידי עו

  :ל"ז וז"ז בספרו אלה המצות מצוה תקמ"ם חגי"מהר

אפילו  קטן  לגדול ,  מצוה  על  כל  יחיד  ויחיד  להוכיח  את  חבירו
כי ,  חובה  עלינו  להסיר  המכשול  מלפניו,  שרואה  בו  דבר  שאינו  הגון

דכל ',  כ  תחת  סוג  לאו  שבכללות  דלפני  עור  לא  תתן  מכשול  וכו"הוא  ג
אין ,    ולמחות  בידי  עוברי  עבירהיםם  שממחלוקת  ופירוד  שהוא  לש
כאשר  דמו  ההמוניים  הבהמיים  אשר  דרך ,  זהו  נקרא  בעל  מחלוקת

  ובכל  עת  וזמן  שרוצים  ללכת ,ואת  הישרה  יעקשו.  לא  ידעו'  ה
, בשרירות  לבם  הרע  תפסו  להם  הדרך  שדרכו  בו  אנשי  הענתות

להכות  בלשונם  את  הבא  להועיל  להם  ולהסיר  המכשול  מפניהם 
ושהוא  עובר  ומתעבר  על  ריב  לא ,  ו  שהוא  בעל  מחלוקתואומרים  עלי

וידעתי  גם  ידעתי  מהיכן  נשתרבב  ונסתבך  טעות  זה  בין  שהם ',  לו  וכו
ולכן  לכל  פרט  היוצא  מכללן ',מחשבין  שהם  מבינים  בכונת  דבריו  וכו
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דאפשר  אם  נחקור  נמצא  מי  אביהם ,  ורובן  של  ישראל  אין  לחוש  אליו
מהערב  רב  אשר  תמיד  היו  לאבן אפשר  עדיין  המה  משארית  הפליטה  

וענין  מכשול  החטאים  בנפשותם  כתיב  ובערת ',  נגף  לבני  ישראל  וכו
והוא  ברחמיו  יעביר  גילולים  מן ,  ודע  לך  כי  נפשי  הצלתי,הרע  מקרבך

ויתמו  חטאים  מן  הארץ  ועמך  כולם  צדיקים  לעולם  ירשו .  'הארץ  וכו
 .ל"עכ, ארץ

  יב

יר  נושבים  כל  הרוחות וכן  הוא  הדבר  בנידון  דידן  דברחובות  הע
אש  בוער  לעינינו  הפרוץ  מרובה  על ,  הרעות  והכל  מקולקל  ומושחת

אוי  לנו  שכך  נפלה ,  כל  חלקה  טובה  נשחתת  לאור  היום,  ל"העומד  רח
האם  כעת  הוא  הזמן  לערוך  חשבונות ,  ולעינינו  שכך  רואות,  בחלקינו

אדרבא ,  כגון  אלו  האם  אנו  פחותי  ערך  או  ראויים  אנו  להוכיח  בשער
, והחלש  יאמר  גבור  אני,  בזמן  שהאש  יוקד  הקטן  יאמר  גדול  אני

, העיקר  הוא  בשעה  זו  להרבות  כבוד  שמים  ולהרחיב  גבולי  הקדושה
שזה  תכלית  ומטרת  יצירת  האדם ,  כדי  לעשות  נחת  רוח  לבוראינו

  .בעולם הזה

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
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