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  ט" תשלשבט - געגליון 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
 ט

  לא ימנע עצמו מלדרוש ברבים
  .מפני אנשים שאינם מהוגנים

דם  הצדיק  הדורש  ברבים  דברים  קדושים  ולפעמים  יש  ברבים הא
אל  ימנע ,  ההוא  בני  אדם  שאינם  מהוגנים  והם  מגשמים  את  הקדושה

  .כי הוא אינו יודע מה בלבו של חברו, עצמו בשביל זה

  )ש"לקו(

  פרק יד
  מעלת וחיוב מצות תוכחה מספר פלא יועץ

  א
חיוב מצות תוכחה מוטל על כל אחד ואחד מישראל 

  ר מעל רב העיריות
ויקרא (דכתיב  ,  ח  מצוות  עשה"תוכחה  היא  אחת  מרמ

  )יט יז
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וזאת ".  ולא  תשא  עליו  חטא,  הוכח  תוכח  את  עמיתך"
לא  כמו  שסוברים  רבים ,  המצוה  מוטלת  על  כל  ישראל

מעמי  הארץ  שלא  ניתנה  מצוה  זו  אלא  למי  שהוא  חכם 
אלא  כל  בר  ישראל  חייב  להוכיח ,  לא  כן  הדבר,  העיר

את  חברו  בראותו  שעובר  עבירה  או  שנמנע  מלקיים 
שדבריהם ,  ויותר  יגדל  החיוב  על  שאר  עמא.  מצוה

, שאם  יוכיחנו  החכם,  עושים  פירות  יותר  מדברי  החכם
אם ,  הוא  חסיד  ומי  יוכל  לעשות  כמעשהו,  יאמרו  הוא  חכם

שיח כאלו  ביאת  המ,  היה  בא  המשיח,  היינו  כולנו  כמותו
שהחכם  אינו  מצוי ,  ועוד.  הוא  דבר  בלתי  אפשר  על  ידינו

לא  כן  חברו ,  הארץ  ואינו  רואה  במעשיהם-תדיר  אצל  עמי
אל  נא  אחי :    וכאשר  יוכיחם  ויאמר  להם,הרגיל  אצלו

אך  חוששני ,  וגם  לי  לב  כמוכם  לעשות  כמעשיכם,  תרעו
למה  לא ,  כי  האלוקים  יביא  במשפט  על  כל,  לי  מחטאת

 וננו  ונהיה  מאותם  שנאמר  עליהםנחוס  על  כבוד  ק
  :)משלי יז כה(

ולמה  לא  נחוס  על ,  "וממר  ליולדתו,  כעס  לאביו  בן  כסיל"
כזאת  וכזאת  ידבר ,  נפשנו  ונהיה  מאבדים  עצמנו  לדעת
  .איש אל רעהו ודבריו עושים פירות

  )פלא יועץ(

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
  )גליון הבאה ב"המשך אי(


