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 ב" תמוז תשל-גליון צד , ה"ב
 וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה

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

 לקיום מצות התוכחה מורה הוראות ומדריך הדרכות
  רק דפ

  ה"ה זצלה"כות ומצות ודרכי התוכחה מבעל קיצור שללעתקנו כאן הה

תוכחה היא מצות עשה להוכיח עד נזיפה בקיום מצות הוכחה פטור ה
  .מן הערבות

  א

  שם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי ההוא טמירל
  :לעולם' ונעלם ברוך ה

  ירוש נר מצוה ותורה אור קודם חייב לדאוג להשלים עצמופ

, ורה  אור  ודרך  חיים  תוכחות  מוסרתתיב  נר  מצוה  וכ
ש  מצות "וב  תלה  המצות  בנר  להאיר  לפניך  כמפשט  הכת

ברה  מאירת  עינים  והתורה  כאור  ללומדיה  והכסיל '  ה
נר  יחידי '  פירושים  א'  והנה  לנר  ואור  ב.  בחושך  הולך

נקרא  נר  ואור  הוא  מדורה  גדולה  וידוע  מה  שנמנו  וגמרו 
שה  המצוה  שהיא מעל  תלמוד  גדול  שמביא  לידי  "חכמים  ז

' פי.  יא  תלמוד  קראוה  אורולתורה  שה.  מעשה  קראוה  נר
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שני  בנר  עצמו  שייך  אור  כי  הנר  הוא  המקבל  האור  דהיינו 
פתילה  בשמן  שבכלי  והאור  אחוז  בו  להיות  דבוקים  זה 
בזה  וצריכין  זה  לזה  כי  לאור  הנר  אין  אחיזה  רק  בנר  כי 
ו מציאת  האור  זולת  דבר  שיאחז  בו  הוא  חוזר  למקור

ור  האחוז  בו ליסודו  גם  הנר  אין  לו  הארה  כי  אם  מצד  הא
כך  מצות  התלמוד  סיבת  המעשה  כהא  דתנן  אין  בור  ירא 

אמנם  אין  להתלמוד  אחיזה  בלי  מעשה  כי  לא  יכול ,  חטא
אדם  לבוא  לכתר  תורה  אם  לא  יהיה  לו  הכנה  ביראת  חטא 
שנפשו  חשקה  בדביקות  השם  יתברך  ולב  טהור  לו  חושק 

עליו  נאמר  ולרשע  אמר   ומתאוה  להדביקות  דאם  לא  כן
על  כן  צריך  להתלבש  להיות ,  לך  לספר  חוקיאלהים  מה  

נגד  פניו  אמנם  עדיין  נעלמו  ממנו  פרטי  היראת '  יראת  ה
חטא  והמצות  וחקים  והמשפטים  כללותיהן  ופרטותיהן  עד 

  .שיזכה לכתר תורה ואז בא מתלמוד למעשה

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה

  )ה בגליון הבא"המשך אי(


