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  ו" אייר תשל-גליון קמ , 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
  ג

  .יך צריך להיות התוכחת מוסר של הרב הדיין המוכיחא

אה  הרב  או  הדיין  שבעיר  שהעם  צריכים  תוכחת  חיים ואם  יר
ת  להם  פנים  מסבירות ווליסרם  יהיו  בנחת  רוח  ובשפה  ברורה  בהרא

בחיבה  יתירה  ואהבה  רבה  ולהיות  מאמין  להם  בנאמנות  גמורה  כי 
ובזה .  ולא  שום  נקימה  ונטירה,  אין  עליהם  שום  שנאה  וקנאה  ותחרות

ל "  הגדול  הרב  המאירי  זיכנסו  דבריו  באזני  העם  וזה  ראיתי  לרבינו
ג  בנו  של  רבי "מאמר  התנא  ר'  שפי'  ב  משנה  ב"בית  אבות  פ'  בס
שכתב  וזה  לשונו  ויש .  א"יפה  תלמוד  תורה  עם  ד,  הנשיא  אומרה  יאוד

א  שיגיעת  שניהם "ת  עם  ד"לפרש  דרך  ארץ  מוסר  ומידות  ואמר  יפה  ת
כי  החכם  מצד  הוכיחו  שאר  בני  אדם  כמה  נבלים ,  משכחת  עון
. 'ו  ומחפשים  מומיו  כשהוא  מוכיח  דרך  כעס  וקינטור  כומתקנאים  ב

ה  הם  נזהרים  בכבודו הבאבל  כשהוא  בעל  מוסר  ומוכיח  דרך  חיבה  וא
. 'וישתדל  להוכיח  בנחת  ובערבות  כו',  וזהו  משכחת  עון  כו,  הרבה

ל  הממונים  על  הצבור "והזהיר  אחר  כך  וכל  העוסקים  עם  הצבור  ר
ולא  להתגדל  ולהטיל  אימה ולא  להתייהר  ,  שיהיו  עוסקים  לשם  שמים

יתירה  לכבוד  עצמן  שכל  שהוא  עושה  כן  אינו  חס  על  כבוד  צבור 
לתועלת  עצמו  לנצח  ולהתגדל  עליהם  אבל  כשהוא א  ותועלתם  אל

לשם  שמים  הוא  מנהיגם  בהנהגה  ישרה  ומנחילם  חוקים  ישרים 
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ל  דכשהרב "הרי  מבואר  בדברי  הרב  המאירי  ז,  ותורות  אמת  יעיין  שם
ק  ודשן  ובדברים "על  הצבור  הרי  הוא  מוכיחן  במתוהדיין  הממונה  

ל  עליו קבוגם  צריך  הוא  שלא  יהיה  מ,  מקבלים  דבריו  יותר,  ערבים
, שהרי  עונשו  חמור  עד  מאד,  השררה  להתייהר  ולהתגדל  לתועלתו

פ  נואף  אשה  חסר "ו  ע"ש  בפסיקתא  והובא  בילקוט  משלי  סימן  וי"כמ
  אינו  אלא  כנואף לב  וזה  לשונו  כל  המקבל  שררה  כדי  ליהנות  ממנה

משחית  נפשו  הוא  יעשנה  כמשה ,  הזה  שהוא  נהנה  מגופה  של  אשה
  .י נא יעיין שםחנשנאמר אם תשא חטאתם ואם אין מ

  )ב"תוכחת חיים פ(
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