ב"ה ,גליון כ'  -אייר תשכ"ו

וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה
ירושלים עיה " ק תובב " א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מורה הוראות ומדריך הדרכות
לקיום מצות התוכחה
הקדמה  -חלק יד
כג
גודל החיוב בזה מטעם לא תעמוד
והדבר דומה למי שרואה את חבירו טובע בנהר או שאר סכנה
שמצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו "לא תעמוד על דם רעך" ,ואם
אין בכחו להצלו בעצמו מחויב לשכור אנשים להציל ואם נתעצל בזה
עובר בלאו דלא תעמוד וכו' ]כמו"ש בחו"מ תכ"ו[ או אם רואה לחבירו
שנחלה במחלה עצומה ומרוב חלישת דעתו רוצה לאכול דברים
הגורמים מיתתו בוודאי מחויב בכל כחו למנעו מזה וכמו כן כשאנו
רואים אנשים שמרוב חלישת דעתם וגודל טרדותם בהבלי הזמן
נשתכח מהם תורת ה' וגודל חיוב קיום מצותיו ועי"ז באים לעבור על
דברים שיגמרו לכרות נפשם מארץ החיים בודאי אסור לנו להתעצל
מלזרזם לקיים את דברי ד' כדי שלא יחול עליהם חרון אף ד' כי
הקדוש ברוך הוא מאריך אפי' אבל לבסוף גבי דילי') .שם(.
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כד
מדין ערבות כמה צריך להשתדל בזה
הנה ידוע שבעת שקבלנו התורה מאת ד' לא על עצמנו בלבד
קבלנו כי אם שנקיים כל מה שיהי' ביכלתנו לחזק קיום התורה אצל
שאר בני ישראל וכלנו ערבים זה לזה ,כמו שכתוב הנסתרות לד'
אלקינו והנגלות לנו ולבנינו וכו' וכפירש"י,לכן הדין שכל אחד מישראל
יכול להוציא את חבירו אפילו הוא בעצמו יצא כגון קידוש ותקיעת
שופר.
ועתה נתבונן אם ראובן נעשה ערב לשמעון אחיו ,על כמה אלפים
כתרים ,ורואה ששמעון רוצה ליקח איזה עסק והוא מכיר מכבר את
העסק ההוא כי הוא רע ומר ויפסיד בזה כל מעותיו ,כמה
מההשתדלות הי' ראובן עושה למנוע את שמעון אחיו מהעסק הרע
שעי"ז יחזור החוב אליו ,וכן בעניננו צריך האדם לידע דאם יכול
למנוע את חבירו מאיזה עון על ידי תוכחה וכדומה או את אנשי עירו
והוא מתעצל בזה יתפש באותו עון.
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