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 מורה הוראות ומדריך הדרכות
 לקיום מצות התוכחה

   חלק כא- הקדמה

  לח

  :גודל התועלת בתוכחה בכתב

מים  אינו  רוצה  לשמוע  או  אינו  יכול  לשמוע  במעמד בדיבור  לפע.  א
אבל  במוכיח  בכתב  והכתב  מונח  לפניו  תמיד  ורואה  אותו ,  ההוא
ויקחה  בין  לבין  עצמו  לעבור  עליה  בניחותא  בזמן  שנוח  לו ,  תדיר

  .ובאופן שנוח לו יכול להשפיע שיתעורר ויקבל דברי התוכחה

  .םעל ידי הכתב אפשר להגיע לכל אחד ואחד שבעול. ב

  .על ידי הכתב אין חשש של לא תשנא את אחיך בלבבך. ג

על  ידי  הכתב  אין  לחוש  על  לא  תשא  עליו  חטא  כי  אינו  רואהו .  ד
  .שיתבייש מפניו

על  ידי  הכתב  המונח  לפניו  אפשר  דהוי  מוכיח  מאה  פעמים  כי .  ה
  .הרי כל פעם שיקרא בו הרי הכותב מקיים מצות תוכחה
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למליוני  יהודים  ביום  אחד  על  ידי על  ידי  הכתב  יכולים  להגיע  .  ו
  .הדואר וזה אי אפשר באופן אחר

על  ידי  תוכחה  בכתב  נתפטרנו  מהעונש  של  ערבות  ותוכחה .  ז
  .)א"חיד(

  לט

כל  שיש  בידו   ":)שבת  נד(ל  "ובסיום  ההקדמה  נפרש  מאמר  חז
חיים '  ק  ר"הגה'  פי'  נתפס  על  החטא  וכו'  וכו"  למחות  ולא  מיחה

  :ק" וזל)ג"מ' ד סי"יו( ת חקקי לב"שו' י בס'פלאג

כל  זה  כתבתי  להציל  את  עצמי  והגם  שכתבתי  איזה  דברים  כמה "
פעמים  כפולים  ומכופלים  הוכרחתי  במעשי  הן  מצד  שהכרח  לא  יגונה 

והן  מצד  כי  חיובא  רמיא '  כי  צריך  אני  להשיב  על  כל  דיבור  ודיבור  וכו
ומצאתי  לי  את .  פעמים'  משום  מצות  עשה  של  הוכח  תוכיח  אפילו  ק

ולכן  זאת ]:  "ואחר  כך  כותב  להלן['    שכתב  וכו)ו"ל'  סי(י  "נוב'  בתשו
  ויוחקו  לבי  לחוקקי  ישראל חיים  ביד  לשום  לכתוב  בספרהיתה  לי  

', למחות  וכו"  בידו  ":)נד(ל  בשבת  "ש  רז"והיינו  מ,  גדולים  חקרי  לב
כל  מי ,  דשבת'  בגמ'  הנה  הגי.  [והיינו  לכתוב  בידם"  בידו"דוקא  

  אבל  כבר  דייק  בזה ,)למחות"  בידו"לא  כתב  ו(למחות  "  שאפשר"
וכן "].  בידו"שבירושלמי  איתא  ,  בספר  תוכחת  חיים  פרשת  מקץ  וכותב

כל  מי  שיש  בידו  למחות  דנקטי ,  ל  שם  ובכמה  דוכתי"מה  שכתבו  רז
להורות  לנו  כי  הגם  אם  לא ,  למחות"  בידו"כי  האי  לישנא  שיש  

" ידב"מכל  מקום  '  בפיהם  להוכיח  מאיזה  צד  וסיבה  שתהי
' לה"  ידו"והרי  זה  יכתוב  .  מחוייבים  למחות  על  ידי  מעשה  וכתב

  .עד כאן לשון קדשו'  וכולשם שמים להזהיר את העם

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
* * *  

  )ה בגליון הבא"המשך אי(


