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 ו" תמוז תשכ-גליון כב , 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 טז- הקדמה

 כח

ת  מלבד  זה  כשאין ובפרט  בענין  מצות  התוכחה  שהיא  מכח  הערבו
ח  איבריו  שהיא "מקיימה  יחסר  לו  מצוה  זו  והוי  מחוסר  אבר  אחד  מרמ

הרי  גם  באין  מוכיח  נתפס  על  עון  השני  והזולת ,  נגד  מצות  התוכחה
ל  ונכשל  בהם  וכאילו  הוא "שעוברין  על  כל  עבירות  שבתורה  רח

בעצמו  עבר  על  כל  התורה  כולה  מחמת  שכל  ישראל  ערבין  זה  לזה 
ח  איבריו  שלם  והוי "  כך  שאין  אפילו  אבר  אחד  מכל  רמונמצא  על  ידי

ואיך .  והוא  כולו  בלי  חיות  ואור.  מחוסר  כל  האיברים  ובעל  מום  נורא
האם  בכלל  שייך  יצור  כזה  או ,  יראה  לעתיד  לבא  אדם  בלי  איברים

  .בריה כזו
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  כט

החפץ  חיים  מתאר  הענין  ביותר  שאדם  בלי  איברים  באמת  לא 
למשנה   בהקדמתו:  יה  וזה  לשונויהיה  לו  במה  להקים  בעת  התח

  :שבת' ברורה הל

ח  מצות  שבתורה  שהטיל  השם  יתברך  על "וגם  צריך  לדעת  הרמ
וכי  היכי ,  ח  איברים  שבאדם"האדם  לזוכרם  ולשמרם  הוא  נגד  הרמ

יש  שאין  הנשמה  תלויה  בהם  כמו  היד ,  דבאברים  נמצא  אברים  שונים
מאוד והרגל  וכדומה  דאף  אם  יחסרו  אף  שההפסד  הוא  רב  מאוד  

ויש  שעל  ידי  חסרונותיו  אינו  יכול ,  כ  נקרא  רק  בשם  בעל  מום"אעפ
לחיות  על  פני  תבל  כגון  שניתז  ראשו  או  שנקרע  סגור  לבו  ששם  הוא 

ת  שעליהן  גם  כן  כתיב "כן  הוא  גם  כן  בעניני  מצות  השי,  מקור  החיים
ועוד "  כי  היא  חייך  ואורך  ימיך"ונאמר  "  אשר  יעשה  האדם  וחי  בהם"

כהנה  המורים  לנו  כי  עיקר  חיי  הנפש  לעולם  הבא  תלוי פסוקים  הרבה  
  .בקיום התורה

יש  מצות  שאפילו  אם  פשע  האדם  ועבר  עליהם  הוא  נקרא  לעולם 
וגם  זה  גנאי  גדול  הוא  לנצח  דידוע  מה [הבא  רק  בשם  בעל  מום  

א  במשלי  דהחבלה  ימצא "וכן    הגר,  ו  בשער  הקדושה"שכתב  הרח
ונמצא ,  צון  השם  יתברךלנצח  בנפשו  באותו  האבר  שפשע  בו  על  ר

דאם  לא  הניח  תפילין  אף  אם  יקיים  כל  המצות  יהיה  בעל  מום  בידו 
ונמצא  כשיקום  לעת  התחיה  כל  ישראל  יעמדו  חיים  וקיימים  בכל 
אבריהם  והוא  יהיה  בעל  מום  ביד  השמאלי  הזה  לנצח  דבזכות  מצות 

  כל -התורה  שאדם  מקיים  באבריו  הם  זוכים  לחיות  לעתיד  חיי  עולם  
  וכמו -ח  השייך  לו  "ח  מצות  מחיה  את  האבר  שברמ"ברממצוה  ש

שאנו  אומרים  וחיי  עולם  נטע  בתוכנו  וכיון  שעבר  בשאט  נפש  על 
המצוה  ההוא  אין  לו  מי  שיחיה  את  האבר  ההוא  וכמה  יתמרמר  אחר 

במצות '  כך  האדם  ההוא  על  זה  שהכל  ידעו  את  גודל  המרותו  בד
  על  ידי  שארי ג  אם  יהיה  בעל  מום  בשאר  איברים"תפילין  וכן  כה

סוף  דבר  הכל "דברים  שקלקל  וכמו  דאיתא  בתרגום  קהלת  על  הפסוק  
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דהיינו  שלבסוף  הכל  יתפרסם  לעיני  כל  ועל  כן  את  האלקים "  נשמע
ח  מצות  עשה "ל  שהרמ"ירא  ואת  מצותיו  שמור  כי  זה  כל  האדם  ור

ה  לאוין  שנשמר  האדם  בימי  חייו  יבנה  לעתיד  כל  האדם  ונמצא "ושס
  מום  באיזה  אבר  או  שיתקלקל  לו  איזה  גיד  מגידיו כשיקום  ויהיה  בעל

יתבוננו  הכל  איזה  מצות  עשה  או ]  ה  לאוין  שבתורה"המכונים  נגד  שס[
ויש ]    לנצחל  ידי  זהלאו  עבר  בשאט  נפש  וכמה  קלון  וכלימה  יסבול  ע

ענינים  שהם  נגד  הראש  והלב  שהם  עיקר  חיות  נפש  הקדושה  כמו 
וא  גם  כן  יסוד  האמונה ובתורתו  וענין  שמירת  שבת  דה'  אמונה  בד

דאם  יחסר  לו  ענינים  ההם  כבר  נסתלק  כל  עיקר  החיות  מנפשו 
שלו  ולא הקדושה  וכשהוא  חי  בעולם  הזה  הוא  חי  רק  בנפש  הבהמית  

 .עד כאן לשונו. יהיה לו במה להקים בעת התחיה

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
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  )ן הבאה בגליו"המשך אי(


