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  ד"מ תשתמוז - חלרגליון , 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
 כא

לבם כשאין המוכיח אוהב את שומעי התוכחה אין דבריו נכנסין ל
  על ידי כן יש למוכיח חלק בחטאיו

  )שיהיה המוכיח אוהב להשומעים תוכחה(

הוכח  תוכיח ,    לא  תשנא  את  אחיך  בלבבך)פסוק  יז  סימן  יט(עיין  
אפשר  לפרש  כוונת  המשך  שלשה .  את  עמיתך  ולא  תשא  עליו  חטא

דאז  דוקא  הוכח  תוכיח  ולא  תשא  עליו  חטא  כתרגום ,  אזהרות  אלה
משום  דאם  אתה ,  אז  דוקא  אם  לא  תשנא,  באולא  תקבל  על  דיליה  חו

עם  כל  זה ,  גם  אם  כבר  קיימת  הוכח  ואמרת  לו  תוכחה,  שונא  אותו
, לא  יצאת  ידי  חובתך  ואם  הוא  לא  ישמע  תוכחתך  ויעשה  עבירות
, גם  אתה  יש  לך  חלק  בחטאיו  ולא  נפטרת  עדיין  מערבתך  עבורו
 ,משום  דהכתוב  אומר  כמים  פנים  אל  פנים  כן  לב  אדם  אל  האדם

, אזי  גם  הוא  היה  אוהב  אותך,  ואם  כן  אם  היית  אתה  אוהב  אותו
אני   משום  הכי  ,ומתוך  כך  היו  דברי  תוכחחך  יותר  נשמעים  אצלו

  .ואז תו לא תשא עליו חטא, מזהירך לא תשנא ואחר כך הוכח תוכיח

   )ויקרא תרנט(
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  כב

המוכיח צריך למדת בטחון שבלאו הכי יהיה נמנע מתוכחה שמא 
  תתמעט פרנסתו

  )בטחון ותוכחה שותפים(

ל  האי  צורבא  מרבנן  דמרחמין  ליה  בני  מתיא  לאו  משום ”אמרו  חז
אפשר  לפרש ,  אלא  משום  דלא  מוכח  להו  במילי  דשמיא,  דמעלי  טפי

משום  שעל  ידי  תוכחה  הם  שונאים  אותו  ומינה  שעל  ידי  כן ,  הכוונה
אבל  מי  שיש  לו ,  תתמעט  פרנסתו  שלא  יחזיקו  אותו  בנדבותיהם

מוריש  ומעשיר  ועליו  אין  להוסיף  וממנו  אין '  ת  שרק  דבטחון  באמ
ובזה .  אינו  מונע  עצמו  מלהוכיח  מיראתו  שתתמעט  פרנסתו,  לגרוע

  ואין  קורא  בשמך )סימן  סד’  ישעי'  פסוק  ו(אפשר  לפרש  כוונת  
, במצודות  להחזיר  אותם  למוטב  לשוב  אליך,  מתעורר  להחזיק  בך

' בד"להיות    "בך  ראשי  תיבות"להחזיק  "מתעורר  "מפרש  הרמז  
  .)ט"משלי סימן כב פסוק י(עיין , מבטחך"

  )ויקרא תרס(
  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה

  )ה בגליון הבא"המשך אי(


