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 וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה

עיה תובב"ירושלים    א"ק 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה

  ' חלק ו– פתח דבר
  :ל"זוראה מה שכתב בספר סגולות ישראל בהקדמתו ו

ג "תו'  ומצאתי  בהקדמה  לספר  מנחת  שבת  שהביא  בשם  הקדמה  לס
ל  שכתב  בשם  מאמר  החכם  דאם  יש  דבר  טוב  אחד "ד  ז"להגאון  בעל  חוו

' ש  על  פ"ועיין  בספר  בכורי  אביב  מ,  ל"בספר  הוא  מגין  על  כל  הספר  עכ
ל  שכדאי "ד  ז"בשם  הגאון  בעל  חוו'  קהלת  ויותר  מהמה  בני  הזהר  שכ

ובא  וראה  כמה  כרכורים  יכרכרו ,  ספק  חידוש  אחד  אמתישלם  על  '  להדפיס  ס
ההמוני  על  ספק  ריוח  מטבע  אחת  מזהב  ומכסף  אשר  במחירה  ימלא  בטני 

ולהודיע  לרבים '  וזה  חלק  הנפש  ממעל  לחדש  בתורת  ה,  לקיא  צואה'  והי
דף (וזכר  לדבר  זה  נראה  לי  מכתובות  ,  ל"ש  עכ"  ע)ל"תק('  ח  בסי"ש  בס"כמ
י "מאב'  ועוד  יש  ראי,  ש"ת  מצלת  על  כל  הכהנות  ע  דאם  יש  מחבואה  אח)ז"כ

וכמו  כן  אני  אומר  שאף  אם  ספרי ,  יען  נמצא  בו  דבר  טוב  והבן'  דכתיב  בי
לתועלת  רק  לאחד  בעיר  בדבר  אחד  די  לי  גם  כן  ובפרט '  הנוכחי  לא  יהי
' ספרי  הנוכחי  לתועלת  אלא  אפי'  ת  שלא  לאחד  בלבד  יהי"שאקוה  להשי

  .לרבים
ים  וחכמים  חברו  כמה  ספרים  בכללים  ושיטות  אשר צאו  וראו  שכמה  גדול

בסדר ,  רק  מה  שסדרו  הכללים  והשיטות,  אין  שום  חידוש  נמצא  בדבריהם
הגם ,  שיוכל  כל  מלומדי  למד  למצוא  מה  שצריך  בלי  שום  יגיעה  וחיפוש  כנודע

ש  שספרי "ואם  כן  מכ,  רק  אפשר  לאחד  בעיר,  שאין  שום  צורך  בדבריהם
, והן  להחסידים,  ולתועלת  הן  להלומדים,  נצרך'  ת  שיהי"הנוכחי  אקוה  להשי

לו  לצורך '  כל  איש  ישראל  עם  סגולה  ימצא  איזה  דבר  אשר  יהי,  ב"והן  להבעה
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ממזכי  את  הרבים '  ת  יזכנו  שכל  ימי  חיי  אהי"והשי,  הן  בגשמיות  והן  ברוחניות
' ועי,    המזכה  את  הרבים  אין  חטא  בא  על  ידו)ז"דף  פ(ל  יומא  "כידוע  מארז[

י  בכל "מ  שהתפלל  שיתפשט  ספרו  הב"ל  בסוף  חיבורו  לחו"  זי"לרבינו  הב
ל  התפלל  על "י  ז"ואם  רבינו  הב,  ש"בכלל  מצדיקי  הרבים  ע'  ישראל  למען  יהי

ת  במנוחות  הנפש "ואזכה  עוד  לעבוד  את  השי,  ]זה  מה  יענה  איש  כמוני
  .ל בספר סגולות ישראל"עכ, ר"ו אכי"ובשלות הגוף בלי שום יסורים ח

* * *  
ויהי ,  ת  שאל  יאמר  פינו  דבר  שלא  כרצונו"מלתא  תפלתי  להשיובסיומא  ד

שהבאנו ,  גאונים  וקדושים,  זכות  כל  הצדיקים.  נא  אמרינו  לרצון  לפני  אדון  כל
זכות  צדקתם ,  ועל  פסקיהם  בנינו  מגדלים  מרווחים,  דבריהם  הטהורים

אלוקי  ישראל '  וה,  ויהיו  עבורינו  מליצים  ישרים,  תצהיר  כאור  שבעת  הימים
  .יעזור שנושע תשועת עולמים, מיםאהבת ת

עדיין  אני  עומד  בתפלה  לעני  כי  יעטוף ,  "פתח  דבר"ובעמדינו  בחתימת  ה
הושיעה  נא  שזכות  גאוני  ארץ  מצוקי  תבל '  אנא  ה.  אשפוך  שיחי'  ולפני  ה

יעמוד  לנו  להתברך  שלא  ימוש  התורה  מפי  ומפי  זרעי  וזרע ,  שהבאנו  דבריהם
  .ולם אמןעד זרעי ע
  פר רגלי חכמים ושותה בצמא דבריהם הקדושיםד המתאבק בע"הכ
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