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 ה"חשון תשכ' גליון ב, 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 ב– פתח דבר
ל  החסד  אשר  עשה  עמנו על  כ,  ובתוך  רבים  אהללנו,  מאוד  בפי'  אודה  ה

 הגליונות  הנפלאותועכשיו  שזיכנו  לראות  את  ,  ד"ששם  חלקנו  מיושבי  ביהמ
אשר ,    לאור  עולםיםיוצא"  המזכי  הרבים  כהלכ"ו"  המצות  תוכחה  כהלכ"על  

  הן  המה  גדולי  ישראל  אשר  שמו  עליו -הן  בעודנו  כמוס  עמדי  ראוהו  חכמי  לב  
רכתם  הטהורה  דיהא  רעוא  דאימא וגם  אצלו  עלי  ב.    ויהללוהו-עיניהם  לטובה  
  יעלה  על  שלחנם  של  תלמידי  חכמים  באהבה גליונות  אלוו,  מילתא  דתתקבל

, ומצות  מחאה,  לזכותם  במצוה  הגדולה  הלזו  של  הוכח  תוכיח,  וברצון
כל  תגמולוהי '  מה  אשיב  לה,  אשר  כל  קיום  הכלל  ישראל  תלוי  בזה,  וערבות

  .יהי שמו הגדול מבורך מעתה ועד עולם, עלי
  :ל" וז)ה"ס' ד סי"ח(ת מנחת אלעזר "וראה מה שכתב בספר שו

פ "י  והביאום  מביהד"ד  שנהגתי  לברך  שהחיינו  בעת  גמר  חיבוריי  בעה"ע
  ואת  אשר )'ק  י"ג  ס"רכ'  סי(ת  "הנה  כבר  אורו  עיניך  המובא  בשע.  כלול  בהדרו

ת  לא  נזכר  מספרים  רק "ש  כי  בשע"אמנם  תמהתי  מ.  ציינת  שם  במכתבך
ת "ת  מגמר  ספר  ח"הלא  מפורש  שם  בשע.  לו  שמחהמכל  דבר  שיש  

ש  שם  בשם  מחזיק  ברכה  שטוב  לברך "ומ,  ד"ש  בהדפסתו  עכ"בכתיבתו  ומכ
  והחזיק  אחריו )ט"כ'  ח  סי"או(ח  "הנה  מה  יפה  דברי  הב,  בלא  שם  ומלכות

  דדוקא  בשארי  ברכות  ספק )'ק  ג"ה  ס"רכ'  ח  סי"או(בסברתו  בישועת  יעקב  
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ש "כ  ברכת  שהחיינו  דהוא  רשות  כמ"  משא,להקל  ואין  לברך  בשם  ומלכות
כ  בהנאת  האדם  תלוי  שאם  הוא  נהנה  ומרגיש "ע,  )ב"תל'  ח  סי"או(הטור  

כ  אינו  מברך  לבטלה  גם  אם "דכיון  דהוא  רשות  ע,  הנאה  ושמחה  יוכל  לברך
, כ  צריך  לברך  גם  בספק  אם  רק  נתרגש  בשמחה"ע,  ספק  הוא  שאינו  מחוייב

בדפוס  אשר  לאו  כל  אדם ושי  תורה  ידש  בגמר  חיבור  ח"מכד  "ולפענ.  'כו
שנגמר  בהדרו  ולאדפוסי ,  וגם  שוה  סך  רב,  והוא  דבר  חשיבות  ביותר,  זוכה

ב "א  וח"א  ח"כ  נהגתי  לברך  שהחינו  גם  בהוצאת  חיבורי  מנח"ע,  י"אדרא  בעה
חיים  יזכנו '  ומחי.  ע  בחיים  חיותו  נהגתי  כן"ר  רבן  של  ישראל  זי"בפני  אאמו

ונזכה  לגאולת .  בכח  התורה.  ו  בקרן  אורהלזכות  את  הרבים  תמיד  ויעמדנ
  .ק"עכלה, א"עולם בב

, ואם  בארזי  התורה  נפלה  שלהבת  השמחה  בלבם  בעת  הדפיסו  ספריהם
כ  לאזובי  קיר  כמוני  היום  חובה  מוטלת  עלי  להודות  ולהלל  ולשבח  את "עאכו

  .בוראי על חלקי
 )ב"ח  ע"ברכות  כ(נחוניא  בן  הקנה  '  ל  בתפלת  ר"ידועים  דבריהם  ז

מ  שלא  יארע  דבר  תקלה  על  ידי  ולא  אכשל  בדבר "סתו  מהו  אומר  יהרבכני
', הלכה  וישמחו  בי  חבירי  ולא  אומר  לא  על  טמא  טהור  ולא  על  טהור  טמא  כו

ולכן  גם  אני  עני  כמוני  היום  עם ,  ש"וביציאתו  הוא  נותן  הודאה  על  חלקו  עיי
אשר  יחד  עם  ההודאה  על  חלקי  הנני ,  צאת  ספרי  מרשותי  לרשות  הרבים

  .ו" בתפלה שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבירי חבזה
ד  פינסק  בהקדמת "ל  האב"מ  אהרן  וואלקין  זצ"ומה  נעמו  לי  בזה  דברי  הג

אשר  נפשו  עליו  תשתוחח  בדברים  נמלצים ,  מ"ב'  על  מס"  בית  אהרן"ספרו  
  :ל"ל עולם וז"הלוא המה באמת הגיגי לבו של כל מחבר ספר ומו

  )ה בגליון הבא"המשך אי (


