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חלק טו

:שאלההגדולים הרבנים כל נגד כך, כל וקיצוני חמור באופן כותב הרב למה
 בתשובה? מחזירי של וארגונים ,ישיבות הזוהרתשובה:והראשי

הם זוה"ק ללמוד רוצים שלא הת"ח שכל אומר :כ"ח דף בראשית בפרשת
מלך. המקדש בביאור ועיי"ש רבינו. משה נגד הולכים

:שאלה ?והצרות האסונות כל על אחראים הם שדווקא אומר הרב למה
:שילמדותשובה רוצה שלא מי על כתוב ל' תיקון זוהר בתיקוני

חוהר ,לםע ואבדן והרג בה וחרב ענת רמים להם יא" :הקדוש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזוהר

היח". חר היא סקת ְִִִֶֶֶַַַַַָה

:שאלה ?שמתקלקלים בחורים יש בהקדמהתשובה:למה כותב המהרח"ו
"וכל הפסוק: אמר עליהם זוה"ק ללמוד רוצה שלא שמי חיים ְָלעץ

יםטה הלמידים החרים א "התקלקל ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָהבעת

רתות זוה"ק ללמד רצים אינם דיהםמל את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָראים

רא רה ר םול נתקלקל א בעת ן על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהד,

חכמת לכר ורפ טיט דתחל הם ועלתה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹולענה

אה עלם חלק להם יהיה לא י ספק ואין ... ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאמת

החכמה עסק לי הל י ם, תב ועד הר. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹזר

בוע ראח רמת היא  מהתעק מניעתנ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהאת,

.נותפאר נמק ית ניןְְְְְִִִֵֵֵַַָ

:שאלה בזה? אשם ומי באה? הגיוס גזירת למה
:ד,תשובה"תרע בשנת שנה מאה לפני כבר

המקובל כתב כבר הראשונה, העולם מלחמת תחילת
לימוד שנתמעט שאחרי זי"ע פתייה יהודה רבי האלוקי

גזיר נגזרו בעולם והקבלה צרותהזוהר ועוד הגיוס ות
רח"ל. משונות

להינצל:שאלה יכול מי הכלכליים, הקיצוצים גזירת
שלפניתשובה:ממנה? כתוב הקדוש בזוהר

גדול ודוחק צרות יעשה רב הערב המשיח ביאת
ובזוה"ק קשים, מיסים מהם ויקח ,התורה ללומדי
ניסיון, אין בהם הזוהר שלומדי כתוב מהימנא ברעיא
מלכי מלך של אהוביו הם כי ברחמים, נגאלים והם
אה] מהימנא הרעיא בר באמת .הקב"ה ְְְֱֲֵֶֶַָָָָהמלכים

מאיר הר"י רת י וקא, דה הרז דללמ תנא המצ ע"ה] נר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמה

אה ר דל מנחה לתת ולא הפסק ללא ללמד וצרי הרת, סף ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹעד

גאלנ ריט.)עד נחס .(זהר ְְִִֵֶַַָָ

לכלאחינו ידוע הזאת, בעת לשקוט ואין ליעקב, היא צרה עת ישראל, בית
בעקבתא חז"ל שכתבו הסימנים ורוב ,הגלות בסוף עכשיו נמצאים שאנו
בארץ ישראל את פוקדות קשות וגזירות רבות וצרות נתקיימו, כבר דמשיחא
הטהור, והחינוך ישראל בחורי על הנוראה הגזירה ובפרט כולו, ובעולם הקודש
לתשובה, אותנו מעוררים השמים ומן מרובים, שמים לרחמי זקוק ישראל עם
אחד כל על קדושה חובה לכן  .שבשמים אבינו על אלא להישען מי על לנו ואין

ויום יום בכל פרד"ס ללמוד בשעה"מ)ואחד יוצא(האריז"ל הקדוש הזוהר ובלימוד ,
הקבלה לימוד חובת קנ"ה)ידי סי' החיים הרי(כף הסוד חלק את מחסרים אם כי .

בתיקוני שנכתב וכפי ,פגום לימודם והרי העליונים בעולמות ח"ו פירוד גורמים
זוהר(מג אתברי(תיקון דלא ליה טב ללמוד, אומר שלא ומי לומד שלא מי על

ואורך בעולם עוני וגורם ובהו לתהו העולם את החזיר כאילו לו ונחשב בעלמא!
בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות גורמים שהם ,כתב ל' ובתיקון הגלות!

ישוב! ולא מהעולם שילך משיח של לרוחו [ע"פוגורמים ל"ג שבת 'במס איתא וכן)

ל']) בתיקון הקדוש,הגר"א הזוהר ספר את לומד שאינו מי שכל זה מכל היוצא  .
שאפילו לחבירו אדם שבין עבירות ואלו ,לעולם ואבדן הרג חרב לבזה גורם הרי

עליהם, מכפר אינו הכיפורים שלימה)יום איפה באפשרותו(ס' אין כזה ובאופן .
מחמת חבירו, את שירצה עד גדולילקיים יצאו וכבר  רח"ל. כבר שנאבדו

זצ"ל)ירושלים זוננפלד הגרי"ח מרן כ"ק עדתנו(בראשות של הביד"ץ חברי הגה"צ וגם
קודש בקריאת ותשס"בד)וחתמו ותרצ"א על(תרפ"א, הקדוש הזוהר את ללמוד

.ביום זוהר של אחד דף פנים כל ועל ,שבוע מידי הפרשה
וראשיעל רבנים המנהיגים, לכל קוראים אנו כן

וראש רב שכל כוללים וראשי שליט"א ישיבות
ללמוד שינהג ,ומשפיע שיעור מגיד כולל ראש ישיבה
או התפילה לפני קהילתו כל עם מדרשו בבית יום בכל
דקה, רק שלוקח ,זוהר אחד עמוד התפילה אחרי
ואברך בישיבה בחור כל וכן ישראל, כלל לישועת
עמוד התפילה אחרי או התפילה לפני ילמוד בכולל
תלמידיהם עם ילמדו המלמדים וכן .ביום זוהר אחד

בזוה"ק כמו"ש התפילה לפני אחד עמוד יום פר'בכל)

(.קיח ידעווירא נערים אפלו המשיח לימות קרוב ,
רבי להם אמר :הקודש ללשון בתרגום וז"ל נסתרות,
שיתגלה בזה הוא ברוך הקדוש של רצונו אין שמעון:
אפילו ,המשיח לימות קרוב וכשיהיה כך. כל לעולם
החכמה של נסתרות למצא עתידים שבעולם נערים
יתגלה הזמן ובאותו וחשבונות, קצים ידו על ולדעת

לכל.
שלמהבוא על בירושלמי חז"ל שאמרו מה וראה

על ועבר וטעה קדשים, קודש שהיה המלך
נטרד זה ובגלל ירבה... לא של התורה ציווי

ה"ו)ממלכותו: פ"ב סנהדרין שמעון(ירושלמי רבי תני :
הקב"ה, לפני ונשתטח תורה משנה ספר עלה יוחי בן
בטלה מקצת שבטלה דייתיקי כל בתורתיך כתבת העולם, רבון לפניו אמר

והרי ואלףכולה, שלמה הקב"ה ליה אמר ממני, יו"ד לעקור מבקש שלמה
ישראל הגדולי אפילו כן ואם .עכ"ל ,בטל אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא
שבכתב תורה בין התורה מן אחת אות לבטל יכולים אין גדולים הכי הכי
כדי ישראל לכל זוהר ללמוד אותנו מצוה ובזוה"ק פה, שבעל תורה ובין
לא ואם ,ברחמים ונגאל עילאה תשובה באהבה אמיתית לתשובה שנזכה
,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה הקב"ה ליה אמר" רבנו, משה בקול שומעים
הגאולה ענין שכל נח פ' בזו"ח דכתבו מה וראה בוא בטל". אינו ממך ודבר
לישראל להורות כולם צריכים ,כן ואם כנישתא, רישי על תלוי והתשובה
אדון הוא רבנו שמשה מאמינים בני מאמינים אנו כי הקדוש, זוהר שילמדו

.ח"ו לעולם תשתנה ולא ,אמת ונבואתו ,הנביאים האלוקיכל התנא ובזכות
יפקון ובדא והנחמות, הישועות בכל להושע ישראל לכל תעמוד הרשב"י

.אכי"ר ברחמי, גלותא מן

פעמי מאה אפילו עמית את תוכיח ,הוכח
תוכחה על העלוני לאור מוציאי אנו לכ

ז"ל לא/א)כאמר ד מציעא ליה(בבא אמר :
משמע פעמי מאה אפילו איהוכח ,תוכיח ,

תלמוד ,מני לרב תלמיד לתלמיד, הרב אלא לי
החיד"א וכתב ,מקו מכל תוכיח הוכח לומר

יותרזי"ע בכתב מתקיימת תוכחה שמצות
פה בעל ז"למלהגיד וכדאמר ,ד עירובי)

ליהסג/א) אמר :ואי תבונה ואי חכמה אי
הש חילול בו שיש מקו כל ה' לנגד עצה
אנו מחויבי כ על .לרב כבוד חולקי אי
ולקיי ,פני משוא בלי ה' דבר את לומר
ע הצלת כל כי איש, מפני תגורו לא מצות

בזה תלוי בחז"לישראל דכדאיתא שבת)

ברקיט/ב) שמעו דרבי בריה עמר רב אמר :
חנינא רבי אמר אבא בר שמעו רבי אמר אבא
הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלי חרבה לא

זה את מצאוזה לא כאילי שריה היו שנאמר
של זנבו בצד זה של ראשו זה איל מה מרעה
פניה כבשו הדור שבאותו ישראל א זה
עכ"ל זה, את זה הוכיחו ולא בקרקע.
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פרטבאבקת ,פרטי י"א ובו מלי יקימו כושל 'ח כלל רוכל

וז"ל: 'א
נד: שמי,שאלה לש המוכיח של המעלות מגודל לי אמור נא

ולטרוח להשתדל מחויב א וג בעוה"ז, שכרו ומה
.ברבי תורה לדרוש כדי


המקום את משמח גזירות, מבטל ,ימים לאריכות זוכה שמים לשם המוכיח

לש"שתשובה: המוכיח ממעלות ,ראשו ראשו על להשיב הנני
גוזר הקב"ה א בכוחו וג ,ימי לאריכות שזוכה הוא
אלה דברי ולחזק .המקו את לשמח בזה וגור ,מבטלו הוא גזירה

עיי ,התורה מ ראיה ל כ"ב)אביא סימ במדבר י"ז ט"ז תוכחה(פסוק
הליכה, מוציא(כמדרש)מכונה ואחז"ל מפעלות חזו לכו פסוק על

מבטלו,יקר והוא גזירה גוזר הקב"ה ,זללה"ה)מזולל הגאו ממורי (ושמעתי

לו, הקצובי שנותיו כלו שכבר הג רבי מדרי שהוא מי
כוונת לפרש אפשר בזה .דורו טובות עבור ושני ימי לו מוסיפי
יהי' רבי מדרי כשאתה אלי מהל תמנע נא אל ,הפסוקי
הרמז דר מפרש אל"י ,יותר הדבר ולהמתיק לש"ש, רק כוונת

"ד" את" "לאהבה ת"תעשה(כמדרש)בר וא"כ הבריות, על אהבהו
זקנה זו מאד מאד, אכבד כבד כי שכר מאד)אזי ער י"ק עיי)וג

משו מחטוא" "דרכי "אשמרה ,ארו" מצותי" דר" ר"ת מ"א"ד"
וכל אצלי מדריגת תתגדל וג ע"י בא חטא אי הרבי את מזכה

.גזירותי לבטל תהי' שבכח אעשה, אלי תאמר אשר


אלו לכל זוכים כן גם לתוכחה והמסבב להוכיח בזה המסייע

המסייעולא ג אלא לאלה, שזוכה והמוכיח המדרי לבד
הוא זה ובכלל לפניו, ופעולתו אתו שכרו ג"כ ,לזאת והמסבב
כבוד להרבות כדי כאלה לת"ח אכסניא הנותני אד בני אות כל
כאלה לת"ח חבה של קריאה הקוראי מנהיגי אות וג ,שמי

עיי .אצל ג')שישבתו פסוק ד' סימ לשו(איוב יסרת ,רבי יסרתי הנה
א תחזק, רפות וידי במה, ומפרש וחוזר ,כפירש"י ומוסר תוכחה
מעורר היית במלאכת ורפי עצלי שהיו הדור מנהיגי ראית
שמעו וה רמיה ד' מלאכת יעשו ולא זריזי שיהי אות
יסרת רבי אתה ,אות מעורר שהיית זה בדבר א"כ ,לתוכחת
עיי המעשה שגדול משו ,שמ על נקרא המנהיגי של שתוכחה

ו') פסוק ד' סימ איכה תרגו).ידי מכוני ומנהיגי נביאי


יכבדנני תודה "זובח בבחינת שהוא מפני וברכה כבוד של לשכר בעוה"ז זוכה

"אכבד ומכבדי

וגאחז"ל דהנה וטוב. וח וברכה כבוד בעוה"ז, שכרו (סנהדרימה

כאלומג:) ומתודה יצרו הזובח יכבדנני", תודה "זובח פסוק על
מעתה ,"אכבד מכבדי "כי אומר והכתוב ,עולמות בשני כבדני

שאחז"ל מאחר ט:)מסתבר העושה,(ב"ב מ יותר המעשה גדול
תודה". זובח" בבחינות להיות בתוכחתו המעורר המנהיג א"כ
אכבד, מכבדי כי אומר שהכתוב זאת לברכה ראוי שהוא עאכ"ו

כוונת לפרש אפשר כ"ב)ובה סימ במדבר י"ז ט"ז פסוק)אכבד כבד כי"
כנ"ל. מאד"

טוב",ולמקרא ברכת תבוא ועליה יונע ולמוכיחי" שכתוב
כוונת לפרש ב')אפשר סימ רות י"ט ח' שבועז(פסוק משו

תלכי אל בה, תל אשר דר ללמדה אותה והדרי רות את הוכיח
תעבורו ולא אחרי אלהי ל 'יהי לא ש על אחר, בשדה ללקוט
.ברו מכיר יהי נעמי אמרה מש"ה ואנוהו, אלי זה ש על מזה


תוכחתו בגלל לעולם הבא לטוב זוכה הוא הלב, מן היוצאים בדברים היא התוכחה אם

טוב ברכת הממשיך

כח.)אחז"ל ומסתבר(תמיד ,לעול בא טובה בעול שתוכחה זמ כל
תוכחתו א והיינו ,נשמעי תוכחתו דברי א רק שזהו
אפשר ובזה הליכה. מכונה ותוכחה הלב מ היוצאי דברי הוא

כוונת פ"ד)לפרש סימ תהלי ב"י ד'(פסוק ית וכבוד חאד מוכיח ככתוב ,ח)

אכבד) מכבדי כנ"ל וכבוד ימצא, ח בתמיאחרי להולכי טוב ימנע לא וג
לעול בא טובה תוכחה שעבור מאחר לש"ש המוכיחי לאות
מקרא וג בטוב. חלק לו 'יהי הוא שג מכש"כ זאת, גר והוא

טוב. ברכת תבוא ועליה מפורש


בתוכחה וירצו ה' אל לבם יהיה מקופחת כשהפרנסה

וזהוכוונת נמי ב')אפשר סימ עמוס י"ג י"ב, פסוק המש)הנביאי ועל
להנ"ל .תחתיכ מעיק אנכי הנה תנבאו לא לאמר צוית
הנביאי על עבור מש"ה ,לעול בא וברכה טובה תוכחה שעבור
"נפשינו ת"ר הרמז דר מפרש מעיק "נ"כ"י"א בנבאו ולא צוית
נכנע לבבכ יהי' כבר פרנסתי קפחתי 'כשיהי ואז "כל, אי" "יבשה
אנכי" "הנה הרמז דר מפרש מש"ה ,בתוכחה רוצי ויהי' 'ד אל

"ממעשיו. הע" את" תפריע" ר"ת תחתיכ" מעיק"


נתמעט התוכחה מיאוס מפני ,כוחו מתישים לכם להטיב כשבא תשי ילדך צור

הטוב שפע

כוונתובזה לפרש נמי אפשר נתמעט, שפע תוכחה מיאוס שע"י
ל"ב) סימ דברי י"ח להטיב(פסוק כשבא פירש"י תשי, ילד צור

בא טובה בעול תוכחה שאחז"ל משו כוחי, מתישי לכ
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פרטבאבקת ,פרטי י"א ובו מלי יקימו כושל 'ח כלל רוכל

וז"ל: 'א
נד: שמי,שאלה לש המוכיח של המעלות מגודל לי אמור נא

ולטרוח להשתדל מחויב א וג בעוה"ז, שכרו ומה
.ברבי תורה לדרוש כדי


המקום את משמח גזירות, מבטל ,ימים לאריכות זוכה שמים לשם המוכיח

לש"שתשובה: המוכיח ממעלות ,ראשו ראשו על להשיב הנני
גוזר הקב"ה א בכוחו וג ,ימי לאריכות שזוכה הוא
אלה דברי ולחזק .המקו את לשמח בזה וגור ,מבטלו הוא גזירה

עיי ,התורה מ ראיה ל כ"ב)אביא סימ במדבר י"ז ט"ז תוכחה(פסוק
הליכה, מוציא(כמדרש)מכונה ואחז"ל מפעלות חזו לכו פסוק על

מבטלו,יקר והוא גזירה גוזר הקב"ה ,זללה"ה)מזולל הגאו ממורי (ושמעתי

לו, הקצובי שנותיו כלו שכבר הג רבי מדרי שהוא מי
כוונת לפרש אפשר בזה .דורו טובות עבור ושני ימי לו מוסיפי
יהי' רבי מדרי כשאתה אלי מהל תמנע נא אל ,הפסוקי
הרמז דר מפרש אל"י ,יותר הדבר ולהמתיק לש"ש, רק כוונת

"ד" את" "לאהבה ת"תעשה(כמדרש)בר וא"כ הבריות, על אהבהו
זקנה זו מאד מאד, אכבד כבד כי שכר מאד)אזי ער י"ק עיי)וג

משו מחטוא" "דרכי "אשמרה ,ארו" מצותי" דר" ר"ת מ"א"ד"
וכל אצלי מדריגת תתגדל וג ע"י בא חטא אי הרבי את מזכה

.גזירותי לבטל תהי' שבכח אעשה, אלי תאמר אשר


אלו לכל זוכים כן גם לתוכחה והמסבב להוכיח בזה המסייע

המסייעולא ג אלא לאלה, שזוכה והמוכיח המדרי לבד
הוא זה ובכלל לפניו, ופעולתו אתו שכרו ג"כ ,לזאת והמסבב
כבוד להרבות כדי כאלה לת"ח אכסניא הנותני אד בני אות כל
כאלה לת"ח חבה של קריאה הקוראי מנהיגי אות וג ,שמי

עיי .אצל ג')שישבתו פסוק ד' סימ לשו(איוב יסרת ,רבי יסרתי הנה
א תחזק, רפות וידי במה, ומפרש וחוזר ,כפירש"י ומוסר תוכחה
מעורר היית במלאכת ורפי עצלי שהיו הדור מנהיגי ראית
שמעו וה רמיה ד' מלאכת יעשו ולא זריזי שיהי אות
יסרת רבי אתה ,אות מעורר שהיית זה בדבר א"כ ,לתוכחת
עיי המעשה שגדול משו ,שמ על נקרא המנהיגי של שתוכחה

ו') פסוק ד' סימ איכה תרגו).ידי מכוני ומנהיגי נביאי


יכבדנני תודה "זובח בבחינת שהוא מפני וברכה כבוד של לשכר בעוה"ז זוכה

"אכבד ומכבדי

וגאחז"ל דהנה וטוב. וח וברכה כבוד בעוה"ז, שכרו (סנהדרימה

כאלומג:) ומתודה יצרו הזובח יכבדנני", תודה "זובח פסוק על
מעתה ,"אכבד מכבדי "כי אומר והכתוב ,עולמות בשני כבדני

שאחז"ל מאחר ט:)מסתבר העושה,(ב"ב מ יותר המעשה גדול
תודה". זובח" בבחינות להיות בתוכחתו המעורר המנהיג א"כ
אכבד, מכבדי כי אומר שהכתוב זאת לברכה ראוי שהוא עאכ"ו

כוונת לפרש אפשר כ"ב)ובה סימ במדבר י"ז ט"ז פסוק)אכבד כבד כי"
כנ"ל. מאד"

טוב",ולמקרא ברכת תבוא ועליה יונע ולמוכיחי" שכתוב
כוונת לפרש ב')אפשר סימ רות י"ט ח' שבועז(פסוק משו

תלכי אל בה, תל אשר דר ללמדה אותה והדרי רות את הוכיח
תעבורו ולא אחרי אלהי ל 'יהי לא ש על אחר, בשדה ללקוט
.ברו מכיר יהי נעמי אמרה מש"ה ואנוהו, אלי זה ש על מזה


תוכחתו בגלל לעולם הבא לטוב זוכה הוא הלב, מן היוצאים בדברים היא התוכחה אם

טוב ברכת הממשיך

כח.)אחז"ל ומסתבר(תמיד ,לעול בא טובה בעול שתוכחה זמ כל
תוכחתו א והיינו ,נשמעי תוכחתו דברי א רק שזהו
אפשר ובזה הליכה. מכונה ותוכחה הלב מ היוצאי דברי הוא

כוונת פ"ד)לפרש סימ תהלי ב"י ד'(פסוק ית וכבוד חאד מוכיח ככתוב ,ח)

אכבד) מכבדי כנ"ל וכבוד ימצא, ח בתמיאחרי להולכי טוב ימנע לא וג
לעול בא טובה תוכחה שעבור מאחר לש"ש המוכיחי לאות
מקרא וג בטוב. חלק לו 'יהי הוא שג מכש"כ זאת, גר והוא

טוב. ברכת תבוא ועליה מפורש


בתוכחה וירצו ה' אל לבם יהיה מקופחת כשהפרנסה

וזהוכוונת נמי ב')אפשר סימ עמוס י"ג י"ב, פסוק המש)הנביאי ועל
להנ"ל .תחתיכ מעיק אנכי הנה תנבאו לא לאמר צוית
הנביאי על עבור מש"ה ,לעול בא וברכה טובה תוכחה שעבור
"נפשינו ת"ר הרמז דר מפרש מעיק "נ"כ"י"א בנבאו ולא צוית
נכנע לבבכ יהי' כבר פרנסתי קפחתי 'כשיהי ואז "כל, אי" "יבשה
אנכי" "הנה הרמז דר מפרש מש"ה ,בתוכחה רוצי ויהי' 'ד אל

"ממעשיו. הע" את" תפריע" ר"ת תחתיכ" מעיק"


נתמעט התוכחה מיאוס מפני ,כוחו מתישים לכם להטיב כשבא תשי ילדך צור

הטוב שפע

כוונתובזה לפרש נמי אפשר נתמעט, שפע תוכחה מיאוס שע"י
ל"ב) סימ דברי י"ח להטיב(פסוק כשבא פירש"י תשי, ילד צור

בא טובה בעול תוכחה שאחז"ל משו כוחי, מתישי לכ
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דר" "יפנה "לא ר"ת "ד"ל"י הרמז דר מפרש מש"ה ,לעול
עיי י"ח)"כרמי פסוק כ"ד סימ איוב תוכחה(פירש"י מקבלי היו לא

.הטובי מ


בעולם הטובה ונתמעט נחלש "תשי"  הטוב לדרך יפנה לא אם

קפחתיא"נ מעשי הרעותי י"וע הצדיקי בדרכי הטוב דר יפנה לא
.פרנסתי הרביתי מעשי הטיבותי אבל ,"תשי" וזהו ,פרנסתי


רבינו משה אצל שמצינו כפי חן למצוא זוכה המוכיח

אתהכתוב וזיכה זכה ומשה ,"ימצא ח אחרי אד מוכיח" אומר
ואחז"ל ,שחיבר(סוטה)הרבי משו "חבר" בש שנקרא

יש של פרצותיה שגדר "אביגדור" ונקרא ,למקו בניואי ראל,
אפשר בזה אלה, בשמות שנקרא מזה יותר וגדולה וכבוד שבח ל

כוונת לפרש(ג"ל סימ שמות י"ז משו(פסוק בעיני" ח מצאת "כי
"אביגדור", ובש "חבר" בש שנקראת שמ עבור ,"בש ואדע"
ובדי ל ראוי ה"מש ,"אחרי אד מוכיח" על מורי אלה ששמות

.ח מציאת והיינו שכר שתטול


,חן בן  "פורת בן" מעשיכם, שפרו  שפר" אמרי הנותן" הפסוקים שייכות

חן שכרו

אפשרובדבר ,ח מציאת לו ראוי והדרכה תוכחה שעבור זה
כוונת מ"ט)לפרש סימ בראשית כ"ב נ"א פסוק המש)אמרי הנות"

,מעשיכ שפרו מעשיכ חדשו אחז"ל שופר בחודש כמו שפר"
ריע" יקרו" מה" ר"ת י"ר א"מ מש"ה אל, אומנת תופס זה ובדבר
לו ראוי זה ועבור ,מעשיכ שפרו ואומר ומכריז שמוכיח י"ע אל"

.כפירש"י ח ב ,"פורת ב" שיהי' השכר


דבריהם שיתקבלו לחן זקוקים והמוכיח המדריך המנהיג

אהובמשו 'שיהי הוא מהצריכות המוכיח המדרי שהמנהיג
ואחז"ל ,בעיניה נטוע חינו ויהי' דורו צא.)לאנשי מא(ב"ב
מתקבל. לא ביתו אאינשי אפילו דיהיר


שיהיו כדי להתגאות שלא הוזהרו ה' דרכי ה' לעם להורות מוטל שעליהם ובניו אהרן

דבריהם ויתקבלו העם על אהובים

כוונתבזה לפרש ו')אפשר סימ ויקרא ב' את(פסוק "העולהאהר"צו ,"
מדוע באש, נידו והמתגאה המתעלה שאחז"ל מוקדה", על
מוטל שעליה משו דוקא, ובניו לאהר זאת אזהרה נאמרה
שלא ולדורות מיד זירוז "צו" מש"ה .'ד דרכי ד' לע להורות
ביותר לה אהוב שהוא כ ומתו ח ית לענוי ורק להתגאות,

נשמעת. תוכחתו


"יכבדנני תודה זובח" בכלל הוא העם את המוכיח

להשתדלועל שמחויב ל יבואר הבאי מדברי השלישית שאלת
כ לעשות כוחו ט')בכל פסוק ג' סימ משלי עיי)"מהונ 'ד את כבד" ,

אחז"ל והנה ,שחננ מה מכל מג:)פירש"י זובח(סנהדרי" פסוק על
א"כ עולמות, בשני כבדני כאלו ומתודה יצרו זובח יכבדנני", תודה
,יכבדנני בכלל שיהי' זה לדבר הע את מהמעורר המוכיח מסתבר

.'וגו המעשה גדול ל"אחז שהרי ,הוא ד' ממכבדי הוא ג ודאי


ובכלל ,ציבור שליח 'תהי נעים קול לך יש אם שחננך ממה שפירושו מהונך ד' כבד

בגרונו בזה לטרוח להשתדל שמחוייב בנים לב לקרב ובכוח בלשון ה' חננו אם זה

ממהבזה שאחז"ל "מהונ 'ד כבד" הפסוק כוונת לפרש אפשר
מלתא א"כ ,ציבור שליח 'תהי נעי קול ל יש א שחננ
בני לב לקרב ובכוחו לימודי לשו 'ד לו נת שא דמסתבר
כדי כ לעשות ולטרוח להשתדל עליו שחיוב שבשמי לאביה
,מגרונ "מהונ" שפירש"י ממה יותר הדבר ויומתק .'ד ע להדרי
"כבד לשו וזהו ,"תחשו אל בגרו "קרא שכתוב כמקרא והיינו
משו 'ד מכבד אתה ברבי ותוכחה תורה שתדרוש י"ע שהרי ד'"
שלש עבור נבוכדנצר וא יכבדנני", תודה זובח" יסובב שעי"כ
המייגע שכרו, היה [גדול] מה יתעלה כבודו עבור שר פסיעות
בני לב להמשי ברבי לדרוש שתיי או שעה כוחו בכל עצמו

גורלו. נעי מה למקו


להדריכם הזקנים עליהם שישגיחו י"שע הרבה", תלמידים והעמידו" המשנה פירוש

מעמדם על עומדים יהיו

וכתנ(פ"א שטרחוהעמידו"(באבות תיו"ט עיי הרבה", תלמידי
של הדרכת י"שע במדרש דאיתא ולמה ,הכוונה לפרש
כונת אפשר א"כ ,"עומדי" בבחינות ישראל נעשי לדור הזקני
מילי בכל להדריכ עליה שישגיחו הוא, "תלמדי "והעמידו

.עומדי יהיו שעי"כ ,שמי וביראת תרומיות במידות דמיטב

 
הרבים הדרכת עבור תורתו בלימוד לנפשו לקצר החיוב

ואיבפרט ,כול כנגד תורה שתלמוד מאחר וז"ל: נה שאלה ב'
לקצר הוא החיוב א הלכה, של אמות 'ד אלא בעולמו לו
הוא מחויב וא ,רבי הדרכות עבור תורתו לימוד בעני לנפשו

.שמי כבוד עבור שמו ולהקטי עצמו לבזות ג


בבחי' ונשאר לנפשו עי"ז שמקצר כך כדי עד גדולה, כ"כ לתלמידיו הרב אהבת אם

.הימנו למוד ,כמלאך "עומד"

תשובה

איתאמדברי ,שאלת יבואר שאחז"ל(בהפלאה)הבאי מה שמפרש
א(בחגיגה) ,הימנו למוד צבאות ד' למלא דומה הרב א

לא ועי"כ להועיל ללמד שחפ גדולה כ"כ לתלמידיו הרב אהבת
אזי עומד בבחינות נשאר שעבור הג לנפשו, לקצר 'לי איכפת

אצלו. למוד


