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 וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה

עיה תובב"ירושלים    א"ק 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 לקיום מצות התוכחה מורה הוראות ומדריך הדרכות
  ב

זירו על  פניו  יוכיח  לו  בשבט  פיו  להח,  צבאות  תעשה  זאת'  קנאת  הו
כמבואר ,  צבאות'  כי  מה  מאוד  גדלה  מעלת  המקנא  קנאת  ה,  למוטב

ותא  חזי :  וזה  לשונו  )'ט  עמוד  ב"דף  ר(בזוהר  הקדוש  בפרשת  ויגש  
לא  יכיל  מלאכא ,  כל  ההוא  בר  נש  דמקני  ליה  לקודשא  בריך  הוא

, דמותא  לשלטאה  ביה  כשאר  בני  נשא  ויתקיים  ביה  שלם  והא  אוקמוה
כל  אדם  המקנא  להקדוש  ברוך  הוא  אין בא  וראה  (.  עד  כאן  לשונו

  )מלאך 

  )יסוד ושורש העבודה(

  ג

  ר את הרבים בתשובה בתוכחתו מה גורם לעולם ולנפשויי שמחזמ

ק  פרשת "מה  מאוד  גדלה  מעלת  מצות  התוכחה  כמבואר  בזהו
  :וזה לשונו )'ח עמוד ב"דף קכ(תרומה 

בר בגין  דיע,  זכאה  בעי  למרדף  בתר  חייבא  ולמקני  ליה  באגר  שלים
מניה  ההוא  זוהמא  ויתכפיא  סטרא  אחרא  ויעביד  לנפשיה  בגין  דיתחשב 

ודא  איהו  שבחא  דיסתלק  ביה  יקרא  דקודשא ,  רא  ליהבעליה  כאלו  הוא  
מאי  טעמא  בגין ,  בריך  הוא  יתיר  משבחא  אחרא  ואסתלקותא  יתיר  מכלא

, דאיהו  גרים  לאכפיא  סטרא  אחרא  ולאסתלקא  יקרא  דקודשא  בריך  הוא



  2

 )'שם  ה(וכתיב  ,  "ורבים  השיב  מעון  ")'ו,  מלאכי  ב(הרן  ועל  דא  כתיב  בא
בא  ותב  לגביה יתא  חזי  כל  מאן  דאחיד  בידא  דחי".  בריתי  היתה  אתו"

מה  דלא  אסתלק  הכי ,  איהו  אסתלק  בתלת  סלוקין,  למשבק  ארחא  בישא
גרים  לאכפייא  סטרא  אחרא  וגרים  דאסתלק  קודשא  בריך ,  בר  נש  אחרא

על  האי  בר ,  למא  בקיומיה  דלעילא  ותתאהוא  ביקריה  וגרים  לקיימא  כל  ע
וזכי ,  וזכי  למחמי  בנין  לבנוי,  נש  כתיב  בריתי  היתה  אתו  החיים  והשלום

כל  מארי  דינין  לא  יכלין  למידן  ליה  בהאי ,  א  וזכי  לעלמא  דאתילמבהאי  ע
ועל  דא ,  עאל  בתריסר  תרעי  ולית  מאן  דימחי  בידיה,  עלמא  ובעלמא  דאתי

  .עד כאן לשונו', וגו" ארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורךגבור ב ",)ג, תהלים קיב(כתיב 

  תורגם ללשון הקודשמ

יר  ממנו בכדי  שיע,  כאי  לרדוף  אחר  הרשע  ולקנותו  בשכר  מלאז
כי  נחשב  לו ,  ויעשה  אותו,  זוהמא  ההוא  ולהכניע  הסטרא  אחרא

שיתעלה  בו  כבוד  הקדוש ,  וזה  הוא  שבח.  כאלו  הוא  ברא  אותו
מהו .  והתעלות  הזו  היא  יתירה  מכל,  יותר  משבח  אחר,  ברוך  הוא

ולהעלות  כבוד ,  משום  שהוא  גרם  להכניע  הסטרא  אחרא.  הטעם
". וןורבים  השיב  מע",  ועל  זה  כתוב  באהרן.  הקדוש  ברוך  הוא

, כל  מי  שאוחז  ביד  הרשע,  בוא  וראה".  בריתי  היתה  אתו"וכתוב  
מה  שלא  עלה ,  עליות'  הוא  עולה  בג,  והשתדל  בו  שיעזוב  דרך  הרע

וגורם  שיתעלה ,  גורם  להכניע  את  הסטרא  אחרא,    אחרכך  אדם
וגורם  לקיים  על  העולם  בקיומו  למעלה ,  הקדוש  ברוך  הוא  בכבודו

". החיים  והשלוםו  בריתי  היתה  את",  ועל  אדם  זה  כתוב.  ולמטה
כל .  וזוכה  לעולם  הבא,  וזוכה  בעולם  הזה,  וזוכה  לראות  בנים  לבניו

ב "נכנס  בי,    ובעולם  הבאבעלי  הדין  לא  יכלו  לדון  אותו  בעולם  הזה
גבור  בארץ  יהיה  זרעו ",  ועל  זה  כתוב.  שערים  ואין  מי  שימחה  בידו

  .עד כאן' וגו" דור ישרים יבורך

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
  )ה בגליון הבא"המשך אי(


