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  מ" תשחשון - בפגליון 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
 - ב -

  -המוכיח מקיים גם מצות צדקה וחסד בזה 
  רו מרדת שחתשמציל נפש חבי

עוד  מקיים ,  הנה  במצות  התוכחה  לבד  כי  היא  בעצמה  מצוה  גדולה
כי  יציל  את  נפשו ,  אשר  יעשה  עם  חבירו,  בזה  מצות  צדקה  וחסד

ונוכל  ללמוד  זאת  מקל  וחומר  ומה  אם  יתן  לעני  פרוסת ,  מרדת  שחת
כל  שכן  אם  יתן ,  אשר  זאת  הוא  רק  לחיי  שעה  נחשבת  לצדקה,  לחם

בודאי  אין  לשער  את  גודל ,  חת  חיים  הנצחייםותוכ,לרעהו  לחם  שמים
  .המצוה ורוב הצדקה אשר יעשה בזה עם רעהו

 )דברים  לג.  (וזה  שמשבח  הכתוב  את  משה  רבינו  עליו  השלום
עשה  עם ',  כלומר  צדקה  מדברים  הנוגעים  לה,  עשה'  צדקת  ה
  .כי הוכיחם תמיד ולמדם תורת השם יתברך, ישראל
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  - ג -

 -וכיח את חבירו חובה על כל אחד מישראל לה
 תפלה מיוחדת למי -מפני שכל ישראל ערבים 

  שנמנע מלהוכיח
להוכיח  את ,  אם  לא  הוכיח  ובאמת  חיוב  גדול  מוטל  על  כל  אחד

יען  כי  כל  ישראל  ערבים ,  אם  רואה  שיעשה  דבר  שאינו  הגון,  חבירו
אבינו  מלכנו  מחה  והעבר  פשעינו ,  זה  שאנו  אומריםו,  זה  בזה

ואחר  כך  אומרים  אבינו  מלכינו  מחוק  ברחמיך ,  וחטאתינו  מנגד  עיניך
ומפרשים ,  ולכאורה  הכל  אחד  הוא,  הרבים  כל  שטרי  חובותינו

דתחלה  אנו  מבקשים  שימחול  הקדוש  ברוך  הוא  על  הפשעים  וחטאים 
וק  הקדוש  ברוך  הוא ואחר  כך  מבקשים  אנחנו  שימח,  שעשינו  בעצמינו

שמנענו ,  השטרי  חובות  מחמת  הערבות  מהעבירות  של  אחרים
אם  תמנע ,  ולא  תשא  עליו  חטא,  וזה  שאמר  הכתוב,  מלהוכיחם

על  כן  תוכיח ,  תשא  גם  אתה  החטא  אשר  עשה  רעך,  מלהוכיח  אותו
  .אותו ואז לא תשא אתה החטא רק הוא לבדו

  צות התוכחה כהלכהוועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מ
  )ה בגליון הבא"המשך אי(


