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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 ג– הקדמה

  ה

  הקדושה  אף הנה  מי  האיש  החפץ  חיים  אשר  יסור  מדרך  התורה
כי  אם  יסור  אף  זיז  כל  שהוא  הרי  סר  מדרך  החיים  אל ,  זיז  כל  שהוא
ובעצמו  יחפור  בורו ,  והנה  כל  אדם  בידו  ידליק  אורו,  ל"דרך  המות  ר

אמנם  מי  שלא  הכו  עיניו  בסנורים  מציל  את  נפשו ,ל"ן  ז"ש  הרמב"כמ
וכן  כל  אחד  ישראל  המזהיר  לחבירו  שילמוד  את  התורה ,  ממות

ואף  אם  ישאר  אחד ,  באהבה'  ה  ויקיים  את  כל  מצותיבקדושה  ובטהר
יחזקאל [ש  "הרי  את  נפשו  הציל  וכמ,  ה"בעולם  כמו  אברהם  אבינו  ע

באמרי  לרשע  מות  תמות '  וגו"  בן  אדם  צפה  נתתיך  לבית  ישראל]  "'ג
ולא  הזהרתו  ולא  דברת  להזהיר  רשע  מדרכו  הרשעה  להחיותו  הוא 

הזהרת  רשע  ולא  שב ואתה  כי  ,  רשע  בעונו  ימות  ודמו  מידך  אבקש
, מרשעו  ומדרכו  הרשעה  הוא  בעונו  ימות  ואתה  את  נפשך  הצלת

ובשוב  צדיק  מצדקו  ועשה  עול  ונתתי  מכשול  לפניו  הוא  ימות  כי  לא 
הזהרתו  בחטאתו  ימות  ולא  תזכרן  צדקתו  אשר  עשה  ודמו  מידך 

ואתה  כי  הזהרתו  צדיק  לבלתי  חטא  צדיק  והוא  לא  חטא  חיו ,  אבקש
השליכו ]  ח"שם  י[ואומר  ,  ה  את  נפשך  הצלתואת,  יחיה  כי  נזהר

מעליכם  את  כל  פשעיכם  אשר  פשעתם  בם  ועשו  לכם  לב  חדש  ורוח 
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' כי  לא  אחפץ  במות  המת  נאם  ה,  חדשה  ולמה  תמותו  בית  ישראל
  .אלקים והשיבו וחיו

  ו

  :ל"ה כותב וז"החפץ חיים במכתבים מכתב כ

ך במקום  נביא  להוכיח  לעם  דר,  כי  כל  תלמיד  חכם  בגדר  צופה
ובימינו  אלה  מי שמופלג   ,ו  אם  מתרשל  בזה  עונו  גדול  למאד"וח'  ד

  .בתורה ובידו להוכיח נקרא תלמיד חכם לענין זה

ועל  הרבנים  שבכל  עיר  ועיר  שלא  להתעצל  בזה  ולדחות  הענין 
, כלאחר  יד  כי  עליו  לדעת  כי  בנפשו  הוא  ויתבע  חס  ושלום  על  זה

ח  ולזרז  להמון וכל  הרוצה  להנצל  ממדת  הדין  הקשה  עליו  להוכי
כי  בודאי  יטענו  המון  ישראל  בעת  שיובאו ,  ואז  את  נפשו  הצילישראל  

מפני  שהתלמידי ,  שאינם  אשמים  בזה,  לדין  על  מעשיהם  הרעים
ועל  כן  על  הרבנים ,  חכמים  והרבנים  לא  הוכיחו  אותם  על  מעשיהם

להוכיחם  ולהורותם  את  הדרך  הנכונה  הטובה  והישרה  ואז  את  נפשם 
ן  הקשה  וגם  את  המון  ישראל  יחזרו  למוטב  במדה הצילו  ממדת  הדי

. ז  בזה  ובבא  ונזכה  לגאולה  ולישועה  במהרה"טוב  לנו  עי'  ויהי,  מרובה
  .ל"עכ

וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה 
  על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
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