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 מורה הוראות ומדריך הדרכות
 לקיום מצות התוכחה

   חלק יג- הקדמה

  כ

 נפש ישראלי כמה עמל ויגיעה רבה חייבים להתייגע להשיב
  התועה מן הדרך

כי  תפגע  שור  אויבך  או  חמורו  תועה  השם  תשיבנו "כתוב  בתורה  
לא  תראה  את  שור  אחיך  או  את  שיו  נדחים "וכתיב  בפרשת  תצא  "  לו

שנדחים ן  "וכתב  הרמב".  וההתעלמת  מהם  השב  תשיבם  לאחיך
אם  חסה  התורה  כל  כך ,  מורה  שהרחיקו  לברוח  ומזה  נוכל  להתבונן

  ישראל  אפילו  על  חמורו  או  שיו  שתעה  והרחיק  מן  הדרך על  ממונו  של
כמה  צריך  לרחם  על  נפש ש  "והוצרך  עמל  רב  להטותו  הדרך  וכ

הישראלי  שתועה  מן  הדרך  אפילו  אם  יצטרך  עמל  רב  ולראות 
  .להשיבו אל הדרך האמת

וכמו  כן  בעניננו ,  ל  אפילו  מאה  פעמים"דרשו  רז"  השב  תשיבם"
לעסוק  בהם  להטות  צאן  אובדות אפילו  צריך  מאה  יגיעות  עלינו  

  ).שם. (לידיעה הבורא ועבודתו
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  כא

נתן בלבם חכמה ותבונה והיה בכוחם להציל ההמון ' מאלה שה
  על ידי הדרשה ברבים יתבקש נפשות האובדות

נתן  בלבם  חכמה '  והנה  נמצאים  מבעלי  תורה  ויראי  השם  שד
ן בכחם  לרפאות  שבר  עמנו  והחיוב  עליהם  לקרא  בגרו'  ותבונה  והי

וכשופר  להרים  קולם  לדרוש  ברבים  להציל  ההמון  ממים  הזדונים 
א  ולהשריש  בלבם "מאנשי  רשע  ממתעים  וממדיחים  שלוחי  דסט

ת  ולחזק  לבם  בצוק  העתים  לחזקם  ללימוד  תורה "אמונת  השי
הקדושה  ולקיום  המצות  ואם  לא  יעשו  ככה  יתבקש  מהם  נפשות 

את '  הנבא  וכובן  אדם  ]  ד"יחזקאל  ל[האובדות  ועל  זה  רמז  הנביא  
  ).שם. ('הנחלות לא חזקתם וכו

  כב

רק ) ח"בזמן הח( רוב החוטאים בזמננו -והודעת להם את הדרך 
   מצוה רבה לרחם עליהם להשיבם לבעליהם-תועים כשה אובד 

ס ובאמת  אפילו  החוטאים  בזמננו  מצוי  ברובן  שאינם  להכעיס  ח
ה  אובד   רק  תועים  על  ידי  פושעים  שמתעים  אותם  והרי  הם  כשושלום

שאינו  יודע  הדרך  לשוב  לבית  בעליו  ומצוה  רבה  לרחם  על  נפשות 
התועות  להורותם  הדרך  הנכונה  וכמו  שכתוב  והודעת  להם  את  הדרך 

  ).שם. (אשר ילכו בה

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
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