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 ו" חשון תשכ-גליון יד , 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 ח– הקדמה

  יג

  ראוי  לעמוד  במקום והנה  ידעתי  גם  ידעתי  מך  ערכי  כי  אין  אני
ם ורבים  יאמרו  לנפשי  אין  כוונתו  לש,  גדולים  להוכיח  במוסר  תוכחת

  אציג  לפניך ל  כןע,    אלא  לכבוד  עצמו  הוא  דורש  לקנות  לו  שםשמים
ה  יואל "בשם  הרב  מו"  אור  לישרים"ק  "משל  נכבד  שראיתי  בספה

שנוסעים  מוכיחים  מעיר ,  דהנה  מנהג  ישראל  תורה  הוא,  ל"מוכיח  זצ
ורבים  מהמון  עם  טועים  ואין  שומעין ,  הוכיח  את  ישראללעיר  ל

ואומרים ,  מפני  שהם  לוקחים  ממון  בשביל  הדרשה,  לדבריהם
ונשא ,  ם  שמיםשתוכחתם  אינו  אלא  קרדום  לחפור  בה  ואין  כוונתם  לש

להם  בתי  אבני '  שלא  הי,  כי  בעיר  אחת  קטנה,  עליהם  משלו  ויאמר
שם  איש '  והי,  תבןוהגגות  מכוסים  ב,  גזית  כי  אם  בתי  עצי  היער

  .תחת הגג' ואשתו שהיו דרים בעלי

לו '  בעלה  ניעור  והי'  פעם  אחת  בלילה  הלכה  האשה  לישן  ועדיין  הי
צעקה ,  נר  דלוק  וטרם  יכבה  הנר  גם  הוא  הלך  לישן  והניח  הנר  דלוק

אליו  אשתו  אולי  חס  ושלום  יפול  ניצוץ  אחד  מהנר  ותשרף  כל  הבית 
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ר  והכריז  להזהיר  העם עודה  מדברת  עמו  בא  שומר  העי,  כולו
אמרה ,  להשגיח  על  האש  והנרות  שלא  תגרום  לידי  שריפה  חס  ושלום

שמע  נא  וראה  מה  שהשומר  מכריז  להשגיח  על  הנר ,  האשה  לבעלה
וכי  סבורה ,  שוטה  שבעולם,  והוא  השיב  לה,  שלא  יגרום  לידי  סכנה

הלא  אני  יודע  שאינו  מכריז  אלא ,  את  שבלב  שלם  הכריז  השומר  כן
ואילו  היו  נותנים  לו  ממון ,  ל  נותנים  לו  ממון  שיכריז  כןבשביל  שהקה

, על  כן  אין  אני  פונה  לדברו  כלל,  מכריז'  שיכריז  שיציתו  העיר  גם  כן  הי
ונפל  הנר  על '  וכאשר  פתרה  כן  הי,  והלך  לישן  והניח  הנר  דלוק

וכמעט  נשרף  כל ,  השולחן  ונדלק  כל  הבית  ונעשה  שריפה  גדולה
שו  ונפש  אשתו  ולא  נשאר  להם  כי  אם העיר  ובקושי  גדול  הציל  את  נפ

  .גווייתם

לא ,  שבשביל  שהשומר  לא  הכריז  בלב  שלם,  ראו  נא  השוטה  הזה
כך  הדבר  הזה ,  רצה  לשמוע  לדבריו  והניח  לשרוף  את  ביתו  באש

  יפלו ם  לא  כןשיעזבו  מעשיהם  הרעים  דא,  שהמוכיח  מזהיר  את  העם
בא  בוער הנה  יום    "ו  שכתובבגיהנם  אשר  שם  ישרפו  את  גוויתיהם  כמ

והשוטים  ידמו  בשביל  שהמוכיח  אינו  מוכיח  לשם  שמים ',  וגו"  כתנור
הלא  אין  לך  שטות ,  אין  נותנים  לב  לדבריו  עד  שבאה  השריפה  עליהם

  .ברי פרי חכם חןודד כאן תוכן דבריו גדול מזה ע
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