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 לקדושת בתי מדרשות וועד משמרת הצניעות העולמי

 קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשותארגון מוקדש לתיקון 

 ג"סתש ניסןחודש 

 ה הקדשה"אי: ח"שער י
 :תוכחה לאחרים

, :שבת נד( ואם לא הוכיח נענש עליהם, מצוה להוכיח כל אחד מישראל המתעצל )א
 וא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאתוה .) פנחס-זוהר הקדוש תזריע 

 .)תבא' ן פ"רמב(
, ו"א סימן קנ"מ, ט"ב ה"ת פ"ת' ם ה"רמב, א"מ ל"ב(. ואפילו תלמיד לרב, ולא ישא פני זקן וגדול 

 .)' סימן הספר חסידים
, שכך אמרו.  לא יקבל ממנו חבירום לא כןדא, חייב המוכיח ליישר דרכיו קודם שיוכיח חבירו )ב

 .)' סימן הספר חסידים', סנהדרין ח( עצמך ואחר כך אחרים קשוט
ואם הוא קשה יוכיח , אם הוא אדם נוח יוכיחנו בנחת, אופן התוכחה כפי מדותיו של חבירו )ג

 .)' סימן הספר חסידים( להשיב דעתו אל רצונו הוימשל לו משלים ויביא לו ראי, אותו נגד מדותיו
ויעשה כל , מוכיחו ברבים, ואם לא קיבל, לבבושלא יקשה ערפו ו, מוכיחו בסתר ובנחת )ד

ח "ואו, ע שם"ברי' ועי',  הספר ספר חסידים(ויבזו אותנו ויקללו אותנו ?? עד שיכה אותנו, הפעולות
 .)ג"ת חיים שאל מ"ושו', ז' י שם או"וברב, ח"תר

א "גר(. לוקח המוכיח זכיות של הרשע שלא קיבל תוכחתו, אפילו לא קיבל, המוכיח חבירו )ה
 .)משלי

 .)חינוך לבנים(יתרגל מילדותו מבחרותו  
כי , אין יכול לעמוד בפניו, ויצרו מתגבר עליו, נוהג תמיד, שיש על זה יצר קשה, ראיית נשים )ו

דכשיחזיק , גם כי יזקין לא יסור ממנה, לכך יחנך בניו באלה בקטנותם, מילדותו החזיק בהם
 .)'י'  חסידים אוספר(ש מהם אחר כך קשה לפרו, ים טוביםהאדם בתורה מצוות ומעש

כאילו גם אחר , ומרגיל בניו הנשמעים לו לעשות, ובלבו לנהוג כן כל ימי חייו, מי שעושה תדיר )ז
 .)ב" תתרסספר חסידים(. מותו מתנהג כן

מעבר יבק (כי מזיק להעובר ,  במקום עבירהלא להסתכלשלא ללכת וגם , תזהר אשה מעוברת )ח
 .) מאמר שפתי צדק–

לפי שהולד נוצר כפי ראות עיניה ,  שלא ליכנס במקומות טומאה ובמקומות שיש ריח רעתזהר )ט
 .)ד"כרק שבט מוסר פ(

 משמרת הצניעות העולמי וועד
 ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות


