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  ז" תשלאדר - נגליון ק, 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
כששומעין לתוכחת רב העיר הסימן הוא שזה מצד 

 .ונות נהפכין לזכיותאהבתם אותו והעו
  כשהחכם  מורגל  עמהם  מקודם  והוא  דורש  להם   זהולפי

אין  זה  מיראה  אלא  מצד ,  ומוכיחן  והם  שומעין  אליו
ואותה  האהבה  מעורר  אהבת  המקום  עד ,  אהבתם  אליו

והיינו ,  ואז  נחשב  להם  כזכיות,  שעושין  תשובה  מאהבה
  שיושב  מכבר צה  לומרר,  בשעה  שהחכם  יושבדקאמר  

,   כל  העם  שומעיןף  על  פי  כןוא,  ודורש,  רבאותה  העי
אזי  הקדוש  ברוך ,    תשובה  מאהבהה  ליהדהשתא  הו

הוא  מוחל  עונותיהם  של  ישראל  לגמרי  עד  שנעשין 
  .כר לעילכזכיות וכנז

  )ב"ד' ספר לחמי תורה דרוש א(

האחד  בא  לגור ,  וירא'  ה  בפ"  בזה  כרשונראה  לפ
ם  ישב ל  ולוט  יושב  בשער  סדו"וישפוט  שפוט  כי  אמרו  רז

ואם  כן  כיון ,  כתיב  אותו  יום  מינוהו  לדיין  ושופט  עליהם
שהיו  אנשי  סדום  רעים  וחטאים  אפילו  תשובה  מחמת 
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. יראה  שזדונות  נעשו  כשגגות  לא  רצו  לשמוע  תוכחת  לוט
  בא  לגור  וישפוט  שפוט  עתה  נרע  לך חד  האה  שאמרוז

. כי  לא  נעשו  כשגגות  אדרבא  הרעו  יותרכי  מלבד  ,  מהם
ו  בדרך  הלציי  אוזן "וזהו  נמי  כוונת  הכתוב  במשלי  סימן  ט

כי  ידוע  כי .  שומעת  תוכחת  חיים  בקרב  חכמים  תלין
הלומד  בתורה  והמקיים  המצוות  מאהבה  הוא  סם  חיים 

ד "נף  ל  בשבת  ד"זשו  רכדכתיב  אורך  ימים  בימינה  שדר
רו  אוזן  שומעת  תוכחת וזהו  אומ,  למיימינים  בה  אורך  ימים

, הרומז  לחיים,  חיים  מרב  שבעיר  זהו  תוכחתו  מאהבה
ל  כי  התלמיד  חכם "זוכה  כי  בקרב  חכמים  תלין  שאמרו  רז

אינן  עושים  חס  ושלום  תשובה  מיראה  כי  זדונות  נעשו 
וזה  פירוש  ההיא  דברכות  אם ,  אלא  מאהבה,  כשגגות

ראית  תלמיד  חכם  שעבר  עבירה  בלילה  אל  תהרהר 
אלא  ודאי ,  ד"שמא  ס,  ם  שמא  עשה  תשובהאחריו  ביו

, דודאי  עשה  תשובה  מאהבה  ולא  מיראה,  עשה  תשובה
ואחר  כך  בקרב  חכמים  תלין  תשובתו  ממעל  לחשב  כאן 

  .מאהבה דנעשית לו כזכיות
  )נפש כל חי מערכת ת(

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
  )ה בגליון הבא"המשך אי(


