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מורה הוראות ומדריך הדרכות
לקיום מצות התוכחה
הקדמה  -חלק יח
לא
כן הוא בפעלינו למען לא נתעייף ולא נתייגע ונצטרך לחיל רב
אנשים מרובים שאין בכוחינו וביכלתינו להעמיד כל כך הרבה אנשים
על כך כדי להגיע לכל ה 7-מיליוני האנשים שבארצות הברית לבד,
הגם שכלי היריה באופן זה מועיל אבל אין האפשרות בביצועה ,אכן
לפי דרכינו שהוא דומה לכלי קרב חדש ומועיל בפעם אחת ובירייה
אחת  -פעולה אחת  -שאין צורך בזה לחיל רב.
אך דא עקא שכדי להגיע עם הספרים על קדושת השבת בלבד
לכל יהודי בארה"ב קיים הוצאה מרובה שהוא לערך  2מיליון דאלאר,
וזהו כבר נוגע לבעלי הממון לחיילים המעטים שבלעדי זה שישאו
בהוצאות אי אפשר בשום פנים לירות את הירייה האחת הלזו.
וכמו כן הוא הדבר בכל ענין ונושא שהוא יסוד ביהדות ,כגון טהרת
המשפחה ,תפילין ,מזוזות ,כשרות ,וכו'.
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לב
מצוה גדולה זו של תוכחה אשר היא כה רבה שמביאה לאדם כל
כך הרבה זכויות ומסירה ממנו כל העוונות של כל בית ישראל ,אין
לה דורשין וכמת מצוה חשובה על כל החיוב לרדוף אחרי' לקיימה
כמו שכתב הספר חסידים סעיף כ"ה וזה לשונו:
כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה תדרשנה לפי שהיא
כמת מצוה ]א[ ומצוה שאין לה רודפים רדוף אחרי' לעשותה ]ב[
שהמצוה מקטרגת ואומרת כמה גרועה אנכי שנתעלמתי מכל וכו ]ג[.
]א[ בעבה"ג משוחר טוב סוף פרק י"ב כשירים הקדוש ברוך הוא
ויפרסם מצות הבזויות בתורה ,ובזהר תרומה קנ"ה ב' עת לעשות
לה' הפרו תורתך כו' אית לון לחגרא חרצן כו'.
]ב[ עיין תנחומא שמות על הפסוק "וילך משה וישב אל יתר חותנו"
מכאן אתה למד כל מי שמקבל על עצמו לעשות מצוה ואין עושה
אותו ]ר"ל אין אחר בלעדו עושה המצוה הזאת[ אין אותה מצוה
פוסקת מזרעו כו'.
]ג[ כדמצינו בויקרא רבה פרק י"ט ספר משנה תורה עלה ונשתטח
לפני הקדוש ברוך הוא א"ל רבונו של עולם כו'.
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