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  ד"מ תשאב - טלרגליון , 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
 כג

  דרך אמירת התוכחה

וזהו ,  ם  דין  ורחמיםהתוכחה  צריכה  להיות  מעורב  מדבש  וחלב  שה
' י  משלי  סימן  א"פירוש  רש(לשון  פשר  עיין  ,  מישרים  תשפטו  בני  אדם

לא  כנח ,    מישרים  היא  הפשרה  שיה  לזה  ולזה)'פסוק  ג'  פסוק  א
' וגם  לא  תהי,  ובבזיונות,  וקלות,  שהוכיח  את  דורו  בבחינות  לפידים

מתוק  הרבה  פן '  תוכחתו  רק  בדברים  רכים  ופיוסים  משום  אל  תהי
ועולה  לא )  'מלאכי  סימן  ב'  פסוק  ו(ובזה  אפשר  לפרש  כוונת  .  וךיבלע

אלא ,  משמעו  תוכחה,  הלך,  נמצא  בשפתיו  בשלום  ובמישור  הלך  אתי
בשלום "וזהו  ,  ענין  תוכחתו  היה  בבחינות  דבש  וחלב  הרע  רבים

הדבקים "ואתם  "אתי  מפרש  הרמז  בראשי  תיבות  "הלך  "ובמישור  "
ראו  אחי  אם '  כדי  לאהבם  אל  דשאמר  להם  בתוכחתו  ,  אלקיכם"'  בד"

ג  עד  היכן  תגיע  גדולות  מדריגתכם "אתם  תשמעו  תוכחתי  לקיים  תרי
אם  אתם ]  עיין  תנחומא  סוף  שלח[עד  שהתורה  כתבה  עליכם  

וגם  איים ,  אלקיכם'  ליכם  ואתם  הדבקים  בדמדובקים  במצות  נאמר  ע
אתי  ראשי "הלך  "ובמישור  "בשלום  "עליהם  ואמר  מה  שמפרש  הרמז  

' בכל  עושה  ד)  י  קהלת"כפירוש  רש(היא  "בכל  "ארץ  "ויחרון  "תיבות  
את "בכם  "ושלחתי  "  וגם  ראשי  תיבות  -שליחתו  ליפרע  ממכעיסיו  

ות   וגם  ראשי  תיב-היפך  את  הברכה  אשר  תשמעו  ,  המארה"
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משום  הכי  שמעו  אלי ,  באש  כתרגום  בעקא"השלישית  "את  "והבאתי  "
משום  הכי  על  ידי  תוכחה  בנוסח  כזאת  זכה  ורבים ,  ותחי  נפשכם
בשפתיו  מפרש  הרמז  בראשי "נמצא  "לא  "וזהו  ועולה  ,  השיב  מעון

) סימן  נח  פסוק  יב’  ישעי(כתרגום  "  לשבת"  "נתיבות"משובב  "תיבות  
ו  מפרש "י"ת"פ"ש"ב"  וגם  )מתחלף  במני'  ב(מתיב  רשיעיא  לאורייתא  

בחילוף ,  תיו  מתחלף  בכף[כבדוני  "ובשפתיו  "בפיו  "הרמז  נוטריקין  
] פרשת  במה,  ריש',  ש,  מתחלף  בויו'  י[  ממני  "רחוק  "ולבו  ]  "ם"אלב

  .כ הגורם לעורר תשובה"מכש, ככתוב זובח תודה יכבדנני, כבדוני

  )ויקרא תרכז(

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


