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 ו" שבט תשכ-גליון יז , 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 יא- הקדמה

  טז

כבר  הקדמנו ובעצם  הדבר  של  עריכת  ספרים  והפצתם  בעולם  
ה  בקרבתו  את  הבריות  תחת  כנפי "בזה  אבי  אומתינו  אברהם  ע

  :ל"וז) 'הלכה ג ם"עכו' א מה"פ(ם "השכינה וכלשון הרמב

והתחיל  לעמוד  ולקרוא  בקול  גדול  לכל  העולם  ולהודיעם  שיש ...  
מהלך  וקורא  ומקבץ '  שם  אלוה  אחד  לכל  העולם  ולו  ראוי  לעבוד  והי

ה  עד  שהגיע  לארץ  כנען  והוא  קורא העם  מעיר  לעיר  וממלכה  לממלכ
העם  מתקבצין  אליו '  וכיון  שהיאל  עולם  '  שנאמר  ויקרא  שם  בשם  ד
כפי  דעתו  עד  שיחזירהו '  וא'  מודיע  לכל  א'  ושואלין  לו  על  דבריו  הי

ורבבות  והם  אנשי  בית '  לדרך  האמת  עד  שנתקבצו  אליו  אלפי
 אברהם  ושתל  בלבם  העיקר  הגדול  הזה  וחבר  בו  ספרים  והודיעו

, ויצחק  הודיע  ליעקב,  וישב  יצחק  בגרר  מלמד  ומזהיר,  ליצחק  בנו
ויעקב  אבינו  למד ,  ומינהו  ללמד  וישב  מלמד  ומחזיק  כל  הנלוים  אליו

בניו  כולם  והבדיל  לוי  ומינהו  ראש  והושיבו  בישיבה  ללמד  דרך  השם 
  .ל"ולשמור מצות אברהם עכ
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הדות   כבר  חיבר  ספרים  בעניני  היליו  השלוםהרי  שאברהם  אבינו  ע
  .אל עולם' ושלחם כדי להפיץ ולהודיע על ידי כך שה

  בא וראה כמה גדול שכר המחזיר בתשובה

  :ל"איתא בזוהר חדש פרשת לך וז

אבהו  בא  וראה  כמה  שכרו  של  אדם  העושה  לאחר  לחזור '  ואמר  ר
חייא  רבה '  תני  ר".  ומלכי  צדק  מלך  שלם"ל  ממה  דכתיב  "בתשובה  מנ

יוצא  מן  הגוף ,  ובה  לאחריםבשעה  שנשמת  הצדיק  המחזיר  בתש
ל "אינו  ר(מיכאל  השר  הגדול  המקריב  נפשות  הצדיקים  לפני  בוראו  

ומספר  שם '  קרבן  ממש  אלא  שהוא  מקרב  אותם  ומביאם  בהיכל  ה
שנאמר ,  הוא  יוצא  ומקדים  שלום  לנשמתו  של  אותו  צדיק)  גודל  זכותם

זה "  מלך  שלם"זה  מיכאל  ראש  שומרי  שערי  צדק  "  ומלכי  צדק"
  של  מעלה  הוציא  לחם  ויין  שהקדים  ויצא  לקראתו  ואמר  לו ירושלים

ז  יזכה  שימשך  עליו  חוט  של  חסד  עבור "וגם  בעוה.  ל"שלום  בואך  עכ
  :ח"זה וממילא ימצא חן בעיני הכל כדאמרינן בתמיד דף כ

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
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