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 ה" שבט תשכ-' גליון ה, 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 ה– פתח דבר

  מלאכה  היא  ולא לוא  גליונותכל  הרואה  מישרים  יראה  כי  חיבור  ה
רק  כי  האי  רוכלא  לקטתי ,  כי  גם  פה  לא  עשיתי  מאומה,  חכמה

ועל  כולם  ציינתי  בכל  הדברים ,  ואספתי  בעמרים  אחרי  הקוצרים
  .מקורם כדי לדעת מבטן מי יצא פנינים היקרים דברי אלקים חיים

לקטעים ,  חלקנו  את  הדיבורים  הארוכים,  ולהקל  על  הלומדים
בסימני  פיסוק  ונקודות  ותוכן ,  כמה  תיקוניםועשינו  ,  קטנים  וקצרים

, הוספנו  גם  כמה  ביאורים,  ם"ובאיזה  מקומן  של  שבחי,  הענינים
אשר  בדפוס ,  ותיקוני  טעיות,  וקצת  מראה  מקומות,  הערות  ועיונים

ואמנם  בגוף .  על  מנת  לעזור  להמעיין,  ובעיון  קל  ניכרות,  מצויות
כדי ,  ו  כחוט  השערהאפיל,    שום  שינוייםס  ושלוםלא  עשינו  ח,  הדברים

, בצביונו  ובצורתו,  והצגנו  הכל  על  מקומו,  שלא  לחרוג  מכוונת  האמת
מצות  תוכחה   "גליונותוקראנו  שם  ה,  ובציון  המראה  מקום  ממקורו

ויקיימו  המצוה  הזאת ,  ת  שרבים  ילכו  לאורו"ונקוה  להשי"  כהלכתה
  .כהלכתה

צופה  ומביט  בעיני  רוחי  להקת  מלגלגים "  פתח  דבר"ובעמדי  ב
הגם  שאול  בנביאים  ומה  הועיל  לנו  בלקוטיו  בענינים  שכבר ,  וניםש

ל "מ  זוסמאן  סופר  זצ"האירו  נגד  עיני  דברי  הג,  הלכו  בו  נמושות
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ב  אשר  דבר  בקדשו  שם "א  ח"ד  פאקש  בהקדמת  ספרו  ילק"האב
  :ל"כנגד המשחיתים וז

על  כן  אבקש  ממך  קורא  הנעים  להצדיקני  מה  שעמלתי  ופעלתי "
ו  לא  לכבודי "וח,  וצפיתי  שתשמח  לקראתי,  רביםלהיות  סניף  למזכי  

ללקוט  אורות  מעצי ,  או  בעבור  בצע  כסף  עשיתי  זאת  לבטל  זמן  היוקר
, ושמתי  הכל  בילקוטי  להקל  מעליך  הטורח,  הדעת  ראשונים  ואחרונים

עשה  עמי '  זה  שכרי  ליום  מחר  אם  תמצא  דבר  טוב  אשר  חנני  ה'  ויהי
  .וחיתה נפשי בגללך, ךאות לטובה לאמור בשמי למען תברכני נפש

כמה  טובה  עשו  לנו )  ערך  אסיפה(וראיתי  בספר  פלא  יועץ  
רבותינו  בעלי  אסופות  הקדושים  אשר  בכל  דור  ודור  זכו  וזיכו 

שאלמלא  הם  נשתכחו  תורה ,  רבים  זכות  רבים  תלוי  בם
ובפרט  אנן  דור  יתום  טרדות  הזמן  רבו  עלינו  ומי  הוא ,  מישראל

וכן  יעשו ,  רים  נמצאים  אצלוזה  אשר  תשיג  ידו  להיות  כל  הספ
דעת וספרים הרבה ישתדל ' ח אשר חננו ה"בכל דור ודור כל ת

, מקצורי  דינים,  עליו'  להועיל  לרבים  ויעשה  אסופות  כיד  ה
ואל ,  מתוכחות  מוסר  וכדומה,  מהקדמות  לדרושים,  מכללות

יחושו  ללעג  השאננים  שאומרים  מה  הועיל  החכמים  לשנות  לנו 
, לקט  כסף  וליטול  השם  שהוציאו  ספריםהידוע  אין  זה  כי  אם  ל

  .ש"אלו הם ממזכי רבים וזכות רבים תלוי בם ע
 

  )ה בגליון הבא"המשך אי (


