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  ז" תשלניסן - נאגליון 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
 יב

  .לומר שהוא חטא, אסור להוכיח ברבים
ושים  הוכח  תוכיח  את   קדדרתוכחה  כתיב  בס

והכונה  עיין  מה  שכתב ,  עמיתך  ולא  תשא  עליו  חטא
בירושמי  פרק  הערל  ובבראשית  רבה  על  פסוק  ולא 

את  סבור ',  ער  כח  אביה  עוד  בימי  ירבעם  ויגפהו  ה
ולמה  ניגף  על  שחיסד ,  שניגף  ירבעם  אינו  אלא  אביה

שאמר  ואתם  המון  רב  ועמכם ,  את  ירבעם  ברבים
וכן  כתב  בספר ',    ירבעם  וכועגלי  זהב  אשר  עשה  לכם

ן  וזה  לשונו  איזה  רציחה  שהיא "החסידים  סימן  ד
נכרת  בעיניה  והעונש  גדול  מאוד  והעבירה  קלה 

והמבייש  פני ,  היא  הבושה,  וחמורה  היא  למעלה
חבירו  ברבים  או  מצערו  בפני  מי  שמתבייש  ומצטער 

היה  מקבל  מיתה  כדי  שלא  יהיה ,  כאילו  היה  הורגו
י  שבייש  את  חבירו  ומצטער ומ,  מתבייש  אחר  כך
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' ומתחרט  ורוצה  לו  לקבל  את  הדין  ובא  לפני  ירא  ה
  דע  כי  רעתך  רבה יאמר  לו,  למצוא  לו  פתח  ותשובה

שכן  מצינו  באביה  בן ,  כי  שפכת  את  דמו  של  חבירך
, רחבעם  שהוכיח  לירבעם  בדברים  לביישו  וניגף  למות

לכן  לך ,  אף  על  פי  שביישו  שהיה  עובד  עבודה  זרה
והזהר ,  בני  לפייס  את  חבירך  עד  שיתפייס  וימחול  לך

עד ,  מאד  לנפשך  שלא  תבייש  ושלא  תלבין  פני  אדם
כי  הגם  כי  היה  חייב  אביה  להוכיח ט  "וה.  כאן  לשונו
היה  לו  להוכיחו  בלשון  אזהרה  לא  תעשה ,  לירבעם
אבל  לא  ברבים  לומר  שהוא  חוטא  ועובד ,  לך  פסל

וזהו  שדקדק  הכתוב ,    הוכחהשוןעבודה  זרה  אין  זה  ל
בתנאי  שלא  תשא  עליו ,  הוכח  תוכיח  את  עמיתך

כי  אין  זה  לשון ,  אתה  חוטא  בחטא  פלוני,  לומר,  חטא
וכבר  כתבתי  מזה  במקום  אחר  וגם  במערכת ,  תוכחה

  .הקודמת לזו בסייעתא דשמיא
  )'ת' נפש כל חי מע(

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


