ב"ה ,גליון ז'  -ניסן תשכ"ה

וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכה
ירושלים עיה " ק תובב " א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה

הקדמה – חלק א'
מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי ,אשר גבר חסדו עלי להנחותי דרך מישור
והחיינו קימנו והגיענו עד הלום ,וזיכנו להוציא לאור עולם את הגיליונות
החשובים האלו ,שעל ידיהם אזכה להיות ממזכי הרבים המון בית ישראל,
להסיר מכשולות מתוך עמי לבל יתפסו וילכדו בעוונות הזולת .ולבל יכשלו
בעוונות הדור ההולכים בחושך בלי תורה אור.
ב
ידוע הוא ומפורסם הוא כי התורה היא אור וכמ"ש ]משלי ו'[ ותורה אור,
ואומר ]מגילת אסתר ה'[ ליהודים היתה אורה וגו' ודרשו חז"ל אורה זו תורה,
דהנה התורה תאיר לאדם את דרך החיים האמיתי הן החיים של עולם הזה
הן החיים של עולם הבא.
והנה אם ילך אדם במקום חשך יוכל לינזק על ידי המכשולים שהיו לפניו
כגון קוצים וברקנים וליסטים וחיות רעות וכל כיוצא בו ואף על ידי נגיעה כל
שהו יכול למות ,כגון שהי' נחש בדרך ונגע בו ונשכו ,וכל זה על ידי שהלך
בחשך .אבל אם הי' אור בידו הי' ניצול מן המות ,והי' הולך לבטה דרכו.
וכן הוא אור התורה שהיא מאירה לאדם שבל ילך בחשך ולא יכשל
מהחיות והליסטים והנחשים וכל כיוצא בו ,ואף אם יראה האדם עולם מלא
ההולכים בחשך אל ילך בדרכם ,ואף שאומרים על החשך שהוא אור ,הא
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למה זה דומה ,כמו שהיו מתקבצים כל העולם והיו אומרים על אור היום
שהוא חשך ,ועל חשך הלילה שהוא אור ,והי' שם פקח אחד ולא שת לבו
לדבריהם כלל ,כן הדבר הזה.
כן הוא הסומא המגשש באפילה כשאין אור ביד מי שהוא מבין ההולכים
מתנקש במכשול ורגליו מועדות ,ואין מוצא לדרכו להגיע לדרך הישר והסלול
להגיע למחוז חפצו ,נופל בבור תחתיות ,שם ישאר בל ידעו ממנו ,בחושך
הלך ובחושך שמו יבולע ולא יודע ממנו ,אבל באם יש בין ההולכים אדם
הנושא בידו פנס להאיר הדרך גם הסומא ניצול על ידי כך מפני שמזהירו
לבל ילך בדרך המכשול .וניצול ממות בטוח.
ג
דוגמא לזה אמרו חז"ל שהסומא מברך יוצר המאורות הגם שלא נהנה
בעצמו מן האור וז"ל רבותינו ז"ל במסכת מגילה דתניא:
אמר רבי יוסי כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה )דברים כ"ח( והיית
ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה .וכי מה אכפת ליה לעור בין
אפילה לאורה עד שבא מעשה לידי .פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה
ואפלה .וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו .אמרתי לו בני ,אבוקה
זו למה לך ,אמר לי כל זמן שאבוקה בידי בני אדם רואין אותי ,ומצילין אותי
מן הפחתין ומן הקוצין ומן הברקנין .עכ"ל )מגילה כ"ד(:
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