
  1

  ג"מ תשחשון - חירגליון , 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
 -ח " י-

יון לפני מי שמפחד מהרשעים להוכיחם הגם שהוא צדיק יהיה בבז
  ל" נענש על ידם ויסורים יבואו עליו רח-הקדוש ברוך הוא 

אז  יהיה ,  כל  המתירא  להוכיח  מפני  בני  האדם:  נלמד  מהנזכר  לעיל
וכמו ,    נענש  על  ידו-ואף  שהוא  צדיק  ;  בכסופא  קמיה  קדשא  ברוך  הוא

ומקור  החיים  הוא  לבלתי  להחניף  לאדם  רשע  למי .  שכתבתי  לעיל
ובאם .  ד  הרשע  להתיש  כחם  של  רשעיםשיספיק  בידו  למעד  לנג

שיבוא  עליו  יסורים  וישיגו  לו  חרפות ,  אזי  יהיה  בטוח,  שידחל  מנהון
  .ובושות בבי דינא רבא לפני הקדוש ברוך הוא

  -ט " י-

  גם אם יראה רשע שעל ידו יוכל לבוא לידי היזק ממון
  אל ימנע עצמו

מהרס כי  הוא  משבר  זרוע  רשע  ו',  שאו  למרום  עיניכם  ובטחו  אל  ה
ובודאי  כל  פמליא  של  מעלה ,  חזק  ואמץ  לנגד  הרשע!  מצב  רשעים
ה  גידיך  להתחמם "ותראה  להתאמץ  בכל  איבריך  ושס.  יהיו  בעזרך

  אזי -ואם  תעשה  כן  .  כנגדו  לבלתי  צאת  מחשבתו  הרעה  אל  הפועל
נחשב  בהדלקות  גופך  לנגד  הרשע  כאלו  איבריו  עולה  מנחים  על  גבי 
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, שבגרמא  דיליה  תוכל  לבוא  להזק  ממון,  ואף  אם  תראה  רשע.  המזבח
כי  הרבה  שלוחים ,  מכל  מקום  תראה  לעשות  פעלתך,  חס  ושלום

מכל  מקום  לא   -ואם  תחריש  לו  בשביל  הזק  ממונך  ;  ברוך  הוא,  למקום
ואם .    סופו  לפול  בידו-כי  סוף  החונף  לרשע  ,  תנצל  מההזק  בכפלים

שאתה ,  ה  עם  הרשעשלא  תוכל  לבוא  בריב  ומצ,  תראה  בדעתך
  מכל  מקום  אסור  לתן -מוכיח  אותו  בעבור  שהשעה  משחקת  לו  
וגם  אפילולו ;  חלילה  וחס,  להרשע  כח  ואמץ  וחזוק  לסיעו  לדבר  עברה

נראה  דאסור  לתן  חזוק  ואמוץ ,  חס  ושלום,  במקום  חשש  נזק  הגוף
אז  יסתלק  עצמו ,  אם  לא  במקום  שיש  סכנת  נפשות,  לרשעים

  . אסור לסיע לעוברי עברה-אבל סיוע . והשמטה שריא

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה 
  )ה בגליון הבא"המשך אי(


