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חלק כה

: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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חכמתו ואם ,לו ליתן יכול הקב"ה שהרי חובתו, ידי יצא לא יד במתנת שתומכו בזה
ובדברים הנ"ל על שיעוררו רק זה, גם לאבד יענישו הרי ואביון עני שיהיה גזר יתעלה

הלב מן היוצאים

ולסעדווא לתמכו חסד לו תגמול רק ואלא תעשה, כ לא
הקדוש ג שהרי ,חובת ידי יצאת לא בזה ,יד במתנת
עשרו ממנו לטול צרי היה לא וג לו, לית יכול היה הוא ברו
תעשרהו, א ג מעתה ,בגו דברי יש כרח ועל עני, ולעשותו
וענשו ,עשיר היה כבר דהרי ,בו והחזקת מצות קיימת לא עדיי
עתה א לו יוסי ומה יועיל מה מעתה ,בעוני הוא ברו הקדוש
,ואביו עני שיהיה גזרה יתעלה חכמתו א ,בנדבת תעשרהו כעת
והמשתכר אלה, את ג שיאבד אותו יעניש עוד בודאי הלא
שתקיי הדר איזה וחכ בני שמע אלא נקוב, צרור אל משתכר
מעניו אותו להושיע שתוכל אופ ובאיזה באמת, גמ"ח מצות בו
א לו ותאמר לעיל הנזכר כל על אותו תעורר א דהיינו ,וצרתו
ראשית א ואז תבנה, שדי עד תשוב א ,הרחיקהו ביד או
נכנסי הלב מ היוצאי דברי ובודאי ,מאד ישגה אחרית מצער
ופרי למטה שורש ויעשה רוש אצלו יעשו דברי הלב, אל
עצמו על ויקבל ,הראשוני מעשיו על ויתנח שיתחרט ,למעלה
בה יד מסת כפי לו תת ג א ואז ה', רצו רק לעשות מעתה
ה' שישלח להיות יוכל מעתה כי ,בשלימות גמ"ח מצות קיימת

לו. שנתת במעט ברכה
מלבד החובה אז מנכסיו, שירד  עמך ידו ומטה טובים, במעשים  אחיך ימוך כי וזהו

לעוררו  עמך וחי גם ,בו צדיקוהחזקת חי 'בבחי שיהיה

הלשו,וזה כפל כוונת אפשר הואאחי ימו במעשיכי הכוונה ,
המקרה' ימ' כמו יח)טובי י לו(קהלת יגרו זה ודבר ומטה,

עמ התורהידו שכתבה ממה היפ ,ומנכסיו מעשרו שירד ויקרא)

(ג רמיאכו ואז ,"בעת גשמכ נתתי" ואזי תלכו" בחוקותי א"
לבד לא בועלי והחזקתאלא ,יד נדבת כפי לו שתתותושב גר

עמ היווחי אי לבו את ולעורר עמו לדבר בחכמת שתראה ,
יהיה שלא רכי בדברי ממנו ותבקש מעשיו, היו אי דרכיו,
יקרע תשובה וע"י ,לבבכ ערלת את ומלת ויקיי עור קשה

הוא וזה דינו, גזר הוא ברו הקדושעמ ז"לוחי חכמינו כמאמר
יח.) חי(ברכות איש יהוידע ב כ)ובניהו כג צדיק.(ש"ב שהי' דהיינו ,

לנטות שיתחיל מיד רק ,הטוב מהדרך לגמרי שיפול תניחהו אל  עמך ידו ומטה נמי אי
למוטב ויחזור עמך וחי דבריך, יועילו בוודאי אז בעבירה, והושרש הורגל שלא זמן כל תחזקהו

וכמואי במעשי עניות על הוא הפסוק כוונת שכל ,לומר נוכל נמי
' ,רש"י ידושפירש קשהמטה ויהיה ויפול שירד תניחהו שאל

מיד לומר יש כ .'היד מוטת משעת חזקהו אלא להקימו,
ולהיות התורה מרדכי לנטות ידוכשמתחיל עבירה,מטה ולעבור

ולא בעבירה עדיי הורגל שלא מאחר כי ,ותוכיחהו תחזקהו מיד
,דברי יועילו בוודאי בה עמהושרש שאיוחי מה למוטב, ויחזור

נעשה בה ושנה עבירה ועבר בטומאה, רב זמ מושרש כבר א כ
להקימו. קשה אז ,כהיתר לו

המדרשובזה כוונת לפרש כ ג א)אפשר לד 'כי(ויק"ר לשונו: וזה
דכתיב הוא הדא ב)ימו מא אמר(תהלי ,דל אל משכיל אשרי

לז אי משכיל הוי משכיל, אלא כתיב לא נות יונה 'ר.'והב כותו

 
וז"ל:בכלל ב פרט ג

בזו אוילים ומוסר חכמה
בצמא וישתה תמיד אצלם הולך שיהיה כדי חכם ומתלמיד מרבו לירא התורה ציווי
נקנית שהתורה דברים מהמ"ח 'תוכחות 'אוהב אמרו כן ועל ,מהם ישנה ולא דבריהם

ובקשה ברך ויוכיחו אותו ידריך הת"ח או והרב בהם,

לביעבור זכיתי יאמר מי נפישי הקדושה תורתינו של מילייהו כי

יחטא, ולא טוב יעשה אשר באר צדיק ואי פשע, מבלי אני ח
בעיניו, ז איש דרכי וכל ,עצמו מנגעי חו רואה אד הנגעי וכל
הוא ברו הקדוש ששאל המיוחדת האחת בשאלה הכי משו

שאמר הטהורה, יראתו והיא קרובו יב)מע י דברי)שואל ה' מה'
'ליראה א כי ממנומעמ לירא מצויי נהיה רק שא והבי ראה ,

הכי משו עמוד, תוכל ולא תתקיי לא היא ג מזולתו, ולא
רב מורא והיא אחת, מורא עוד לנו להיות אותנו פ"דהזהיר (אבות

חכמי"ב) תלמיד של כב:)ומורא בתיבת(פסחי זו אזהרה לנו ורמז ,
אלהי 'ה את רעהוליראה את ואיש ,האחד מ השניי טובי ואז ,

תלמידי מ מורא לו שיהיה ידי על כי ,תמי יהיו ויחדיו ,יעזורו
ויהיה ,עמה ויתחבר תמיד, אצל הול יהיה ומרבו חכמי
דבריה ואחרי ,דבריה את בצמא וישתה רגליה בעפר מתאבק

ז"ל חכמינו אמרו לחנ ולא ולאחריתו, לו טוב ואז ישנה, לאאבות)

מ"ו) נקנית'פ"ו שהתורה מידות מ"ח מ אחת היא 'תוכחות אוהב
מסתלק א וחרו לעול בא טובה בעול שתוכחה זמ וכל ,בה

העול כח.)מ מכובד,(תמיד שהוא הת"ח או הרב שרואה מאחר כי
את לשמוע וצמאי רעבי והמה לו, כמטר וייחלו ,הע בעיני
יגיד שלא תורה שצותה ממה דבר שו יניח לא בודאי אזי דבריו,

,להעד ,בקשות פעמי ,ברכות פעמי אות ויוכיח אות וידרי
.שחת מני נפש ולהסיר הרע מדר אות להשיב שיסבב

ל ילך ולא התוכחה כשביזהידע ולא ושוגה תוכחה וליכא לומר שלא מצוה אזי חכמים
יכשל במה

הוכחאבל ל יאהב ולא נעדדת שהאמת חכ התלמיד רואה א
,יל לא חכמי אל כ ועבור ,בזו אוילי ומוסר וחכמה לו,

ל"ז חכמינו אמרו כזה חש דור סה:)על לומר(יבמות שמצוה כש
,נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כ הנשמע כשליכאדבר ואז

אי ומטעהו, מסיתו שבעיסה, השאור הוא ,אד לב ויצר ,תוכחה
ישגה, אולתו שברוב יושרוהמהספק אורחות עוזבי(יג ב (משלי

במעגלות טו)ונלוזי 'פס יכשלו(ש במה ידעו יט)ולא ד ש).

לקרותם ראויים ,לשמאל ימין בין ידעו לא כי שוגג, שהוי הגם האלו האנשים מעשי
להדריך רצה שהרב התוכחה לשמוע רצו שלא בעבור ,ומורדים מזידים פושעים

דעת העם את וללמד ולהוכיח

אשרוא] כאלה אנשי של הרעי מעשיה על לדו נרצה
וטוביה חכמיה אשר ,ערפ ובקשה בסרבנות גורמי
גלו שלא מנביאי ואינ באמת צדיקי שהמה הג ,ומנהיגיה
רש"י כפירוש 'התלמידי 'נתמעטו יד אזלת מ אינ וג ,עונ על

צז.) ולהשיב(סנהדרי ה', עבדי להרבות הוא ותשוקת חפצ כל אלא ,
מוכיח, בשער שנאו שהמה משו ורק ,שבשמי לאביה בני לב
ישימו כ עבור ,כלימות יסג לא ,לאלה יטיפו לא יטיפו תטיפו אל
שגיאות רק לכאורה כי ,שגגות או זדונות א ה מה לפה] יד
ומתורה מיראה רחוקי המה חייה מספר ימי כל כי עבור המה
הג ,דא הוא טעותא אבל ,ושמאל ימי בי ידעו ולא ,ומתוכחה
לקרות המה ראוי הכי ואפילו ,שוגגי באמת המה שבמעשיה

,ומורדי ומזידי פושעי'לה תהלה ויש ישראל אלמ לא הלא
ללמוד הרוצי ,ומקו מקו בכל באמת 'ה יראי חכמי תלמידי
שנאמר מאות המה וא ,הע את דעת וללמד ולהוכיח ולהדרי

כה)עליה א משלי)כ ועבור ,אבית לא ותוכחתי עצתי כל ותפרעו
יארובו. לדמ בעצמ המה הלא ,מלהוכיח מנעו

,ומורים הורים בזלזול ...חטא על ובשגגה, בזדון חטא... על בוידוי שאומרים וזהו
אותם הוכיחו ולא הדריכו לא כי למעשה, שגגה הוא החטא שבאמת הסמיכות,

זדון הוא השוגג ולכן להם בוזים שהיו היא לזה הסיבה אבל ,החכמים

הודויוזה נוסח המש כוונת בזדואפשר לפני שחטאנו חטא ועל
ומורי הורי בזלזול לפני שחטאנו חטא ועל ,דהנהובשגגה ,

ואומר מתודה אי הסבר וצרי מאד בזדוקשה שחטאנו חטא על
ואובשגגה ,זדו אינו שגגה הוא א אפשר שאי דברי זה הלא ,

ומפרש אחריו של הודוי בא הכי משו שגגה, אינו זדו הוא
שמנהיגיה משו בשגגה, היה שחטא מה באמת הכוונה
ואפילו ,עמה למדו ולא אות הוכיחו ולא הדריכו לא וחכמיה
ולא הוכיחו שלא הדבר שסיבת משו הוא, זדו הזה השוגג הכי
מלעיבי היה כי עבור ,ונפש שאר בעוכרי היו המה ה הדריכו,

הוא וזה בנביאיו, ומתעתי אלהי שחטאנובמלאכי חטא על
ומורי הורי בזלזול לפני.

לעול עצמם מכניעים אינם שפע ריבוי להם שיש שמיד עשירים לאותן מוסר תוכחת
בהם בועטים רק ומוסר, יראה תורה ממנו ללמוד הרב לקול שומעים ואינם התורה,
שילכו אותם מוכיחים ואין ,עליהם משגיחים ואין ומהחכמים, התורה מן ומתרחקים

באוולתם ומתים ,הישר בדרך

גדולהויצא ותוכחה מוסר להמזה שיש שמיד ע מעשירי שיש
ומתו תורה, של לעולו ערפ להכניע רוצי אינ שפע ריבוי
לבד ולא ,מוריה לקול שומעי ואינ חכמי בתלמידי בועטי כ
ילכו לא החכמי אל המה וג ,לחכמי וועד בית אינה שבית
,ומוסר ויראה תורה מה וללמוד ,רגליה בעפר מתאבקי להיות
א שג ,מתורה רחוקי להיות הסט"א מסית כ כל אלא
,אצל שיבואו אחריה ושולחי החכמי אות קוראי לפעמי
ולא ידעו ולא ,ושוב בל אות לדחות השיא כ כל לב זדו
שה מה כפי כי ,פני אל הפני כמי כי הוא, בנפש כי יבינו
והדרכת השגחת עי ירחיקו האלו החכמי כ ,מה מתרחקי
העיר וזו הדר זה לה לומר ,עליה ולהשגיח אות מלהוכיח מה

.באולת ימותו כ ידי ועל ,בה לכו
בדבריהם מאסו הרי כי ,מעולם דבר אדם לנו אמר לא לומר יוכלו לא הגמול יום בבוא
לכם ישולם ידכם כגמול לכן ,אתכם הדריכו ולא הוכיחו שלא גרמתם ובזה ובתוכחתם

כזאתובבוא מדוע לה ויאמרו ,פניה על אות ויוכיחו הגמול יו
כי יראה כי עבור ובצעקה, בבכי יאמרו ואז ,עשית וכזאת
ואז ,מעול דבר אד לי אמר שלא ,המל מאת הרעה אליו כלתה
שהיית אתה הלא לו, יעשה ידיו גמול כי רעה לרשע אוי לו יאמרו
חבר והיית ,תוכחת דברי בדבריה מואס והיית חכמי את שונא
לנפש גרמת ובזה ,באמת 'ה יראי על המתלוצ משחית לאיש

.הערלי את והשכבה ורדה ,אות הדריכו ולא הוכיחו שלא

 
הכתוב כוונת פירוש

ב'דברי טז)הימי דבריו:(לו ובוזי האלהי במלאכי מלעיבי "ויהי
מרפא" לאי עד בעמו 'ה חמת עלות עד בנביאיו ומתעתעי.

,מקרה בדרך ולא לו הוא שמה' חזקה אמונה לו כשיש ,וטובים מאושרים היסורים מתי
במקרים הבאות תולה כי היסורין, יועילו לא לכופר אבל ,דרכיו להטיב לו גורמין אז

הכתובידוע שאמר שזה יב)ומפורס צד אשר(תהלי הגבר אשרי
יה דוקאתיסרנו אז ,וטובי מאושרי המה היסורי מתי ,

זאת כל לו באה 'שמה חזקה אמונה לו יש היסורי המקבל א
דרכיו להטיב היסורי לו גורמי כ ידי ועל ,והזדמ במקרה ולא
בהשגחת כופר א כ שאי מה ,טובי לא אשר מעשיו ולתק

,'פרטה לכל רואה עי הוא א ,'ה בהשגחות מסתפק שהוא או
,היסורי יועיל לא בו ולכיוצא לו ,לא או ודבר דבר ולכל ופרט

יוכיח. ופרעה
תוכחה בדברי אותו שיוכיחו א. דברים. ב' מכח להיות יכול מדרכו ישוב שהרשע כדי
ביסורין 'ה שמענישו ידי על ב. ;ובנותיו בניו נפשות על שירחם אותו ויעוררו ומוסר

רעים בחלאים או ברדיפות קשין

אחדוהרשע עבור להיות יכול ,טובי לא אשר מדרכיו שישוב
,דברי ויכיחומשני ונביאי חכמי תלמידי שיבואו או

עי הוא הלא תורתו את לעזוב ה' דבר בזית מדוע פניו, על אותו
ורחמי אהבת [הלא והמוכיח והדיי העד והוא שומעת, ואוז רואה
כאלו מעשי עשית ומדוע ,בני על אב כרח ,ובנותי בני על
כמאמר עוני עבור ובנותי בני ויתפסו שיתמשכנו יראת ולא

ז"ל ד)חכמינו ח מתי],(במדב"ר בני אבות בעו,חי אתה כרח בעל
,וחשבו די לית עתיד אתה כרח בעל מת, אתה כרח ואחבעל

בטחת מי ועל עברה, ביו הו יועיל ולא איש, יפדה פדה לא
ידי ועל שחת, ובאר אבדו לנפש שיגרמו כאלו מעשי לעשות

.דרכו רשע ויעזוב הערל לבבו שיכנע להיות יוכל כ

אותואו ויתנו משונאיו, נרד שיהיה קשי ביסורי ה' שיענשהו
וימס יר כ ידי ועל ,רעי בחלאי מיוסר שיהיה או ...במאסר

.המגוני מעשיו על להתחרט לבבו
ואחרית התשובה, מנוס ממנו אבד ,חכמים תלמידי מבזה וגם בהשגחה הכופר

נכרתה רשעים

המתהוויאבל הדברי כל ותולה ה', בהשגחות שכופר כזה איש
וג ,הכוכבי משטרי ובהוראות במקרי בעול והמתרגשי
ולא התשובה, מנוס אבד ממנו ה', ונביאי חכמי תלמידי מבזה

הפסוק אלא לו לח)נשאר לז עבור(תהלי נכרתה, רשעי אחרית
אולתו. משינת אותו שיקי דבר שאי

ה' מלאך נקרא הוא לטובה השליחות אם ,השם מלאך נקרא ה' בגזירת שבא מה
[דין] אלקים מלאך נקרא ועונש דין הוא השליחות אם ,[רחמים]

כמווידוע ,מלא נקרא ובמצותו הש גזירת י"ע שבא דבר דכל
ד)שנאמר קד רוחות(תהלי מלאכיו שסוערעושה הרוח ג כי ,

,'ה מלא נקרא לטובה הוא זה השליחות א א ,הש מלא הוא
.אלקי מלא אותו לקרוא ראוי ועונש די הוא זה השליחות וא
לכן במקרים הדבר תלו רק ,קשות צרות בכמה הקב"ה ענשם המקדש חורבן קודם

אותם שביזו מפני להם הועיל ולא הוכיחום הנביאים ,להם הועיל לא

אתוהנה הוא ברו הקדוש ויסר ענש המקדש בית שחרב קוד
י"וע ,אשור ומלכי ,אר מלכי י"ע צרות וכמה בכמה ישראל
לא ,במקרי האלו הדברי כל שתלו משו אבל ,מצרי מלכי

,לה וגתועיל ושלוח השכ יו יו אות הוכיחו נביאי וג
.אות מבזי שהיו משו אצל הועילו לא כ

אלקים מלאכי המכונים הקב"ה שענשם הצרות אלקים במלאכי מלעיבים ויהיו וזהו
נשמעת תוכחתם היה ולא בנביאיו ומתעתעים מקרים שהם אמרו לעוררם שנשלחו
החריב כרחו ובעל מרפא לאין בעמו ה' חמת עלות עד ,להשיבם דרך נשאר ולא

מארצו אותם והגלה ירושלים

ה'וזה לפני נשאר שלא לומר שרצה הפסוק, כוונת אפשר הוא
והגלה ירושלי החריב כרחו בעל הכי משו ,להשיב דר

,הכוונה אפשר הוא וזה ,מארצ במלאכיאות מלעיבי ויהיו
צרותאלהי לישראל שהיו ומצרי ומפלשתי אר גדודי אות ,

מלאכי היו ה באמת ,אות וחומסי וגוזלי בוזזי שהיו ,מה
היו ה אבל ,אולת משינת לעורר נשלחו ומשמי ,אלקי
כ וג זה, הוא מה' שלא ואומרי זה, על ומלעיגי מלעיבי

הי ולא בנביאיו מתעתעיהכי משו ,אצל נשמעי תוכחת ה
מרפא לאי עד ה' חמת עלות .עד

 
וז"ל:בכלל 'ג פרט ג

לעולם בא טובה בעולם תוכחה

א)אסתר אחשורוש,(ב המל חמת כש האלה הדברי אמרואחר ,
א:)במדרש דברי זוטרתא פסיקתא),דברי שנאמר מקו כל'

ז"ל חכמינו אמרו ועוד תוכחה', לשו אלא אינו ,כח.)דברי כל(תמיד
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חכמתו ואם ,לו ליתן יכול הקב"ה שהרי חובתו, ידי יצא לא יד במתנת שתומכו בזה
ובדברים הנ"ל על שיעוררו רק זה, גם לאבד יענישו הרי ואביון עני שיהיה גזר יתעלה

הלב מן היוצאים

ולסעדווא לתמכו חסד לו תגמול רק ואלא תעשה, כ לא
הקדוש ג שהרי ,חובת ידי יצאת לא בזה ,יד במתנת
עשרו ממנו לטול צרי היה לא וג לו, לית יכול היה הוא ברו
תעשרהו, א ג מעתה ,בגו דברי יש כרח ועל עני, ולעשותו
וענשו ,עשיר היה כבר דהרי ,בו והחזקת מצות קיימת לא עדיי
עתה א לו יוסי ומה יועיל מה מעתה ,בעוני הוא ברו הקדוש
,ואביו עני שיהיה גזרה יתעלה חכמתו א ,בנדבת תעשרהו כעת
והמשתכר אלה, את ג שיאבד אותו יעניש עוד בודאי הלא
שתקיי הדר איזה וחכ בני שמע אלא נקוב, צרור אל משתכר
מעניו אותו להושיע שתוכל אופ ובאיזה באמת, גמ"ח מצות בו
א לו ותאמר לעיל הנזכר כל על אותו תעורר א דהיינו ,וצרתו
ראשית א ואז תבנה, שדי עד תשוב א ,הרחיקהו ביד או
נכנסי הלב מ היוצאי דברי ובודאי ,מאד ישגה אחרית מצער
ופרי למטה שורש ויעשה רוש אצלו יעשו דברי הלב, אל
עצמו על ויקבל ,הראשוני מעשיו על ויתנח שיתחרט ,למעלה
בה יד מסת כפי לו תת ג א ואז ה', רצו רק לעשות מעתה
ה' שישלח להיות יוכל מעתה כי ,בשלימות גמ"ח מצות קיימת

לו. שנתת במעט ברכה
מלבד החובה אז מנכסיו, שירד  עמך ידו ומטה טובים, במעשים  אחיך ימוך כי וזהו

לעוררו  עמך וחי גם ,בו צדיקוהחזקת חי 'בבחי שיהיה

הלשו,וזה כפל כוונת אפשר הואאחי ימו במעשיכי הכוונה ,
המקרה' ימ' כמו יח)טובי י לו(קהלת יגרו זה ודבר ומטה,

עמ התורהידו שכתבה ממה היפ ,ומנכסיו מעשרו שירד ויקרא)

(ג רמיאכו ואז ,"בעת גשמכ נתתי" ואזי תלכו" בחוקותי א"
לבד לא בועלי והחזקתאלא ,יד נדבת כפי לו שתתותושב גר

עמ היווחי אי לבו את ולעורר עמו לדבר בחכמת שתראה ,
יהיה שלא רכי בדברי ממנו ותבקש מעשיו, היו אי דרכיו,
יקרע תשובה וע"י ,לבבכ ערלת את ומלת ויקיי עור קשה

הוא וזה דינו, גזר הוא ברו הקדושעמ ז"לוחי חכמינו כמאמר
יח.) חי(ברכות איש יהוידע ב כ)ובניהו כג צדיק.(ש"ב שהי' דהיינו ,

לנטות שיתחיל מיד רק ,הטוב מהדרך לגמרי שיפול תניחהו אל  עמך ידו ומטה נמי אי
למוטב ויחזור עמך וחי דבריך, יועילו בוודאי אז בעבירה, והושרש הורגל שלא זמן כל תחזקהו

וכמואי במעשי עניות על הוא הפסוק כוונת שכל ,לומר נוכל נמי
' ,רש"י ידושפירש קשהמטה ויהיה ויפול שירד תניחהו שאל

מיד לומר יש כ .'היד מוטת משעת חזקהו אלא להקימו,
ולהיות התורה מרדכי לנטות ידוכשמתחיל עבירה,מטה ולעבור

ולא בעבירה עדיי הורגל שלא מאחר כי ,ותוכיחהו תחזקהו מיד
,דברי יועילו בוודאי בה עמהושרש שאיוחי מה למוטב, ויחזור

נעשה בה ושנה עבירה ועבר בטומאה, רב זמ מושרש כבר א כ
להקימו. קשה אז ,כהיתר לו

המדרשובזה כוונת לפרש כ ג א)אפשר לד 'כי(ויק"ר לשונו: וזה
דכתיב הוא הדא ב)ימו מא אמר(תהלי ,דל אל משכיל אשרי

לז אי משכיל הוי משכיל, אלא כתיב לא נות יונה 'ר.'והב כותו

 
וז"ל:בכלל ב פרט ג

בזו אוילים ומוסר חכמה
בצמא וישתה תמיד אצלם הולך שיהיה כדי חכם ומתלמיד מרבו לירא התורה ציווי
נקנית שהתורה דברים מהמ"ח 'תוכחות 'אוהב אמרו כן ועל ,מהם ישנה ולא דבריהם

ובקשה ברך ויוכיחו אותו ידריך הת"ח או והרב בהם,

לביעבור זכיתי יאמר מי נפישי הקדושה תורתינו של מילייהו כי

יחטא, ולא טוב יעשה אשר באר צדיק ואי פשע, מבלי אני ח
בעיניו, ז איש דרכי וכל ,עצמו מנגעי חו רואה אד הנגעי וכל
הוא ברו הקדוש ששאל המיוחדת האחת בשאלה הכי משו

שאמר הטהורה, יראתו והיא קרובו יב)מע י דברי)שואל ה' מה'
'ליראה א כי ממנומעמ לירא מצויי נהיה רק שא והבי ראה ,

הכי משו עמוד, תוכל ולא תתקיי לא היא ג מזולתו, ולא
רב מורא והיא אחת, מורא עוד לנו להיות אותנו פ"דהזהיר (אבות

חכמי"ב) תלמיד של כב:)ומורא בתיבת(פסחי זו אזהרה לנו ורמז ,
אלהי 'ה את רעהוליראה את ואיש ,האחד מ השניי טובי ואז ,

תלמידי מ מורא לו שיהיה ידי על כי ,תמי יהיו ויחדיו ,יעזורו
ויהיה ,עמה ויתחבר תמיד, אצל הול יהיה ומרבו חכמי
דבריה ואחרי ,דבריה את בצמא וישתה רגליה בעפר מתאבק

ז"ל חכמינו אמרו לחנ ולא ולאחריתו, לו טוב ואז ישנה, לאאבות)

מ"ו) נקנית'פ"ו שהתורה מידות מ"ח מ אחת היא 'תוכחות אוהב
מסתלק א וחרו לעול בא טובה בעול שתוכחה זמ וכל ,בה

העול כח.)מ מכובד,(תמיד שהוא הת"ח או הרב שרואה מאחר כי
את לשמוע וצמאי רעבי והמה לו, כמטר וייחלו ,הע בעיני
יגיד שלא תורה שצותה ממה דבר שו יניח לא בודאי אזי דבריו,

,להעד ,בקשות פעמי ,ברכות פעמי אות ויוכיח אות וידרי
.שחת מני נפש ולהסיר הרע מדר אות להשיב שיסבב

ל ילך ולא התוכחה כשביזהידע ולא ושוגה תוכחה וליכא לומר שלא מצוה אזי חכמים
יכשל במה

הוכחאבל ל יאהב ולא נעדדת שהאמת חכ התלמיד רואה א
,יל לא חכמי אל כ ועבור ,בזו אוילי ומוסר וחכמה לו,

ל"ז חכמינו אמרו כזה חש דור סה:)על לומר(יבמות שמצוה כש
,נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כ הנשמע כשליכאדבר ואז

אי ומטעהו, מסיתו שבעיסה, השאור הוא ,אד לב ויצר ,תוכחה
ישגה, אולתו שברוב יושרוהמהספק אורחות עוזבי(יג ב (משלי

במעגלות טו)ונלוזי 'פס יכשלו(ש במה ידעו יט)ולא ד ש).

לקרותם ראויים ,לשמאל ימין בין ידעו לא כי שוגג, שהוי הגם האלו האנשים מעשי
להדריך רצה שהרב התוכחה לשמוע רצו שלא בעבור ,ומורדים מזידים פושעים

דעת העם את וללמד ולהוכיח

אשרוא] כאלה אנשי של הרעי מעשיה על לדו נרצה
וטוביה חכמיה אשר ,ערפ ובקשה בסרבנות גורמי
גלו שלא מנביאי ואינ באמת צדיקי שהמה הג ,ומנהיגיה
רש"י כפירוש 'התלמידי 'נתמעטו יד אזלת מ אינ וג ,עונ על

צז.) ולהשיב(סנהדרי ה', עבדי להרבות הוא ותשוקת חפצ כל אלא ,
מוכיח, בשער שנאו שהמה משו ורק ,שבשמי לאביה בני לב
ישימו כ עבור ,כלימות יסג לא ,לאלה יטיפו לא יטיפו תטיפו אל
שגיאות רק לכאורה כי ,שגגות או זדונות א ה מה לפה] יד
ומתורה מיראה רחוקי המה חייה מספר ימי כל כי עבור המה
הג ,דא הוא טעותא אבל ,ושמאל ימי בי ידעו ולא ,ומתוכחה
לקרות המה ראוי הכי ואפילו ,שוגגי באמת המה שבמעשיה

,ומורדי ומזידי פושעי'לה תהלה ויש ישראל אלמ לא הלא
ללמוד הרוצי ,ומקו מקו בכל באמת 'ה יראי חכמי תלמידי
שנאמר מאות המה וא ,הע את דעת וללמד ולהוכיח ולהדרי

כה)עליה א משלי)כ ועבור ,אבית לא ותוכחתי עצתי כל ותפרעו
יארובו. לדמ בעצמ המה הלא ,מלהוכיח מנעו

,ומורים הורים בזלזול ...חטא על ובשגגה, בזדון חטא... על בוידוי שאומרים וזהו
אותם הוכיחו ולא הדריכו לא כי למעשה, שגגה הוא החטא שבאמת הסמיכות,

זדון הוא השוגג ולכן להם בוזים שהיו היא לזה הסיבה אבל ,החכמים

הודויוזה נוסח המש כוונת בזדואפשר לפני שחטאנו חטא ועל
ומורי הורי בזלזול לפני שחטאנו חטא ועל ,דהנהובשגגה ,

ואומר מתודה אי הסבר וצרי מאד בזדוקשה שחטאנו חטא על
ואובשגגה ,זדו אינו שגגה הוא א אפשר שאי דברי זה הלא ,

ומפרש אחריו של הודוי בא הכי משו שגגה, אינו זדו הוא
שמנהיגיה משו בשגגה, היה שחטא מה באמת הכוונה
ואפילו ,עמה למדו ולא אות הוכיחו ולא הדריכו לא וחכמיה
ולא הוכיחו שלא הדבר שסיבת משו הוא, זדו הזה השוגג הכי
מלעיבי היה כי עבור ,ונפש שאר בעוכרי היו המה ה הדריכו,

הוא וזה בנביאיו, ומתעתי אלהי שחטאנובמלאכי חטא על
ומורי הורי בזלזול לפני.

לעול עצמם מכניעים אינם שפע ריבוי להם שיש שמיד עשירים לאותן מוסר תוכחת
בהם בועטים רק ומוסר, יראה תורה ממנו ללמוד הרב לקול שומעים ואינם התורה,
שילכו אותם מוכיחים ואין ,עליהם משגיחים ואין ומהחכמים, התורה מן ומתרחקים

באוולתם ומתים ,הישר בדרך

גדולהויצא ותוכחה מוסר להמזה שיש שמיד ע מעשירי שיש
ומתו תורה, של לעולו ערפ להכניע רוצי אינ שפע ריבוי
לבד ולא ,מוריה לקול שומעי ואינ חכמי בתלמידי בועטי כ
ילכו לא החכמי אל המה וג ,לחכמי וועד בית אינה שבית
,ומוסר ויראה תורה מה וללמוד ,רגליה בעפר מתאבקי להיות
א שג ,מתורה רחוקי להיות הסט"א מסית כ כל אלא
,אצל שיבואו אחריה ושולחי החכמי אות קוראי לפעמי
ולא ידעו ולא ,ושוב בל אות לדחות השיא כ כל לב זדו
שה מה כפי כי ,פני אל הפני כמי כי הוא, בנפש כי יבינו
והדרכת השגחת עי ירחיקו האלו החכמי כ ,מה מתרחקי
העיר וזו הדר זה לה לומר ,עליה ולהשגיח אות מלהוכיח מה

.באולת ימותו כ ידי ועל ,בה לכו
בדבריהם מאסו הרי כי ,מעולם דבר אדם לנו אמר לא לומר יוכלו לא הגמול יום בבוא
לכם ישולם ידכם כגמול לכן ,אתכם הדריכו ולא הוכיחו שלא גרמתם ובזה ובתוכחתם

כזאתובבוא מדוע לה ויאמרו ,פניה על אות ויוכיחו הגמול יו
כי יראה כי עבור ובצעקה, בבכי יאמרו ואז ,עשית וכזאת
ואז ,מעול דבר אד לי אמר שלא ,המל מאת הרעה אליו כלתה
שהיית אתה הלא לו, יעשה ידיו גמול כי רעה לרשע אוי לו יאמרו
חבר והיית ,תוכחת דברי בדבריה מואס והיית חכמי את שונא
לנפש גרמת ובזה ,באמת 'ה יראי על המתלוצ משחית לאיש

.הערלי את והשכבה ורדה ,אות הדריכו ולא הוכיחו שלא

 
הכתוב כוונת פירוש

ב'דברי טז)הימי דבריו:(לו ובוזי האלהי במלאכי מלעיבי "ויהי
מרפא" לאי עד בעמו 'ה חמת עלות עד בנביאיו ומתעתעי.

,מקרה בדרך ולא לו הוא שמה' חזקה אמונה לו כשיש ,וטובים מאושרים היסורים מתי
במקרים הבאות תולה כי היסורין, יועילו לא לכופר אבל ,דרכיו להטיב לו גורמין אז

הכתובידוע שאמר שזה יב)ומפורס צד אשר(תהלי הגבר אשרי
יה דוקאתיסרנו אז ,וטובי מאושרי המה היסורי מתי ,

זאת כל לו באה 'שמה חזקה אמונה לו יש היסורי המקבל א
דרכיו להטיב היסורי לו גורמי כ ידי ועל ,והזדמ במקרה ולא
בהשגחת כופר א כ שאי מה ,טובי לא אשר מעשיו ולתק

,'פרטה לכל רואה עי הוא א ,'ה בהשגחות מסתפק שהוא או
,היסורי יועיל לא בו ולכיוצא לו ,לא או ודבר דבר ולכל ופרט

יוכיח. ופרעה
תוכחה בדברי אותו שיוכיחו א. דברים. ב' מכח להיות יכול מדרכו ישוב שהרשע כדי
ביסורין 'ה שמענישו ידי על ב. ;ובנותיו בניו נפשות על שירחם אותו ויעוררו ומוסר

רעים בחלאים או ברדיפות קשין

אחדוהרשע עבור להיות יכול ,טובי לא אשר מדרכיו שישוב
,דברי ויכיחומשני ונביאי חכמי תלמידי שיבואו או

עי הוא הלא תורתו את לעזוב ה' דבר בזית מדוע פניו, על אותו
ורחמי אהבת [הלא והמוכיח והדיי העד והוא שומעת, ואוז רואה
כאלו מעשי עשית ומדוע ,בני על אב כרח ,ובנותי בני על
כמאמר עוני עבור ובנותי בני ויתפסו שיתמשכנו יראת ולא

ז"ל ד)חכמינו ח מתי],(במדב"ר בני אבות בעו,חי אתה כרח בעל
,וחשבו די לית עתיד אתה כרח בעל מת, אתה כרח ואחבעל

בטחת מי ועל עברה, ביו הו יועיל ולא איש, יפדה פדה לא
ידי ועל שחת, ובאר אבדו לנפש שיגרמו כאלו מעשי לעשות

.דרכו רשע ויעזוב הערל לבבו שיכנע להיות יוכל כ

אותואו ויתנו משונאיו, נרד שיהיה קשי ביסורי ה' שיענשהו
וימס יר כ ידי ועל ,רעי בחלאי מיוסר שיהיה או ...במאסר

.המגוני מעשיו על להתחרט לבבו
ואחרית התשובה, מנוס ממנו אבד ,חכמים תלמידי מבזה וגם בהשגחה הכופר

נכרתה רשעים

המתהוויאבל הדברי כל ותולה ה', בהשגחות שכופר כזה איש
וג ,הכוכבי משטרי ובהוראות במקרי בעול והמתרגשי
ולא התשובה, מנוס אבד ממנו ה', ונביאי חכמי תלמידי מבזה

הפסוק אלא לו לח)נשאר לז עבור(תהלי נכרתה, רשעי אחרית
אולתו. משינת אותו שיקי דבר שאי

ה' מלאך נקרא הוא לטובה השליחות אם ,השם מלאך נקרא ה' בגזירת שבא מה
[דין] אלקים מלאך נקרא ועונש דין הוא השליחות אם ,[רחמים]

כמווידוע ,מלא נקרא ובמצותו הש גזירת י"ע שבא דבר דכל
ד)שנאמר קד רוחות(תהלי מלאכיו שסוערעושה הרוח ג כי ,

,'ה מלא נקרא לטובה הוא זה השליחות א א ,הש מלא הוא
.אלקי מלא אותו לקרוא ראוי ועונש די הוא זה השליחות וא
לכן במקרים הדבר תלו רק ,קשות צרות בכמה הקב"ה ענשם המקדש חורבן קודם

אותם שביזו מפני להם הועיל ולא הוכיחום הנביאים ,להם הועיל לא

אתוהנה הוא ברו הקדוש ויסר ענש המקדש בית שחרב קוד
י"וע ,אשור ומלכי ,אר מלכי י"ע צרות וכמה בכמה ישראל
לא ,במקרי האלו הדברי כל שתלו משו אבל ,מצרי מלכי

,לה וגתועיל ושלוח השכ יו יו אות הוכיחו נביאי וג
.אות מבזי שהיו משו אצל הועילו לא כ

אלקים מלאכי המכונים הקב"ה שענשם הצרות אלקים במלאכי מלעיבים ויהיו וזהו
נשמעת תוכחתם היה ולא בנביאיו ומתעתעים מקרים שהם אמרו לעוררם שנשלחו
החריב כרחו ובעל מרפא לאין בעמו ה' חמת עלות עד ,להשיבם דרך נשאר ולא

מארצו אותם והגלה ירושלים

ה'וזה לפני נשאר שלא לומר שרצה הפסוק, כוונת אפשר הוא
והגלה ירושלי החריב כרחו בעל הכי משו ,להשיב דר

,הכוונה אפשר הוא וזה ,מארצ במלאכיאות מלעיבי ויהיו
צרותאלהי לישראל שהיו ומצרי ומפלשתי אר גדודי אות ,

מלאכי היו ה באמת ,אות וחומסי וגוזלי בוזזי שהיו ,מה
היו ה אבל ,אולת משינת לעורר נשלחו ומשמי ,אלקי
כ וג זה, הוא מה' שלא ואומרי זה, על ומלעיגי מלעיבי

הי ולא בנביאיו מתעתעיהכי משו ,אצל נשמעי תוכחת ה
מרפא לאי עד ה' חמת עלות .עד

 
וז"ל:בכלל 'ג פרט ג

לעולם בא טובה בעולם תוכחה

א)אסתר אחשורוש,(ב המל חמת כש האלה הדברי אמרואחר ,
א:)במדרש דברי זוטרתא פסיקתא),דברי שנאמר מקו כל'

ז"ל חכמינו אמרו ועוד תוכחה', לשו אלא אינו ,כח.)דברי כל(תמיד
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מ מסתלק א וחרו לעול באת טובה בעול שתוכחה זמ
הוא ברו הקדוש על רומז אחשורוש בהגדה ואיתא ,העול

.שלו ואחרית שראשית

לסלק גורמת אינה ,רושם עושה אינה מקיים נאה ואינו דורש נאה לפנים תוכחה
אף חרון

הפסוק,וזו כוונת אפשר חמתהוא כש האלה הדברי 'אחר
'המל,מ א חרו מסתלק כ ע"י ,מוסר תוכחת כששמעו אז

ויש תוכחה יש אבל ,המלכי מלכי המל חמת ונשכ ,העול
,מקיי נאה ואינו דורש נאה ,מלפני רק שהיא תוכחה יש ,תוכחה
נביאי שהמה הדור, מנהיגי בכמה לע"ע הרבי בעוונותינו כנהוג
,השומעי בלב רוש עושה אינו כזאת תוכחה ותפל, שוא ל חזו

.העול מ א חרו לסלק גורמת שאינה ופשיטא

מאבל היוצאי דברי והמה צדיק, מפה שיוצא כזאת תוכחה
,שבשמי לאביה בני לב לקרב ומגמתו תשוקתו וכל הלב

שאמרו חז"ל דברי נאמני כזאת תוכחה על האותיותאזי שער ה"של)

טוב) לב ערגורמי והמה הלב', אל נכנסי הלב מ היוצאי דברי'
.העול מ א חרו לסלק

כשהי גם בידהתוכחה היא טעות  יהודית בלשון להאמר צריכה שמים לשם א
הרשעים לב את יותר ז"עי לקרב ויוכל ,נכרים בלשון תוכחה לומר האומרים

הכוונהוזה האלהאפשר הדברי אחר,'ההמיומ הידועה
הוא המוכיח כוונת שבאמת דברי ויש ,שבדברי והמובחר

ישעיה שאמר מאות הוא אבל שמי לש(כא ה)חכמי 'הוי
על גזרו ה כי ,חז"ל שאסרו מה נגד דר לו לבחור ,'בעיניה
לאבותינו גרמה לשונ שינו שלא זה שדבר לנו וסיפרו ,לשונ

ממצרי כ)שנגאלו יג במדב"ר)דברי משלי השפילה דעתו לפי והוא ,
יהודית, לשו לשנות לעשות ראוי שכ בלבו ויאמר ארצה, חז"ל
ובאמת לה', הרשעי לב לקרב יותר יוכל כ ידי ועל ,נכרי ללשו
באריכות, אחר במקו כמבואר כ האומרי כל של בימינ שקר
,המקו לפני חשובה תוכחה ואיזה דברי איזה אמר הכי משו
כאלה ודברי כזאת תוכחה דוקא ,המל חמת לשכ וגורמת

המל כוונת אפשר וזהו יהודית, בלשו כב)שנאמרי א אסתר),
עמו' כלשו ומדבר',המל חמת כש האלה הדברי :אחר

 
המה כי לבנו שרירות אחר נלך ולא אנושי שכל אחר נסור שלא לנו מורה התורה

האדם את מטעים

כו)שמות אמלא",(כג ימי מספר את"ש הטורי בעל עיי .
ג"פ של מסורה אמלאשהביאאמלא אוצרותיה ח, (משלי

(אמלא,כא ימי תוכחות,מספר אמלא ד)ופי כג .(איוב

לנואפשר להורות רצה דהתורה המסורה, כוונת להסביר
אחר נל ולא ,אנושי שכל אחר נתור שלא ולהדריכנו
בשר עיני רק באמת כי לנו, יהיה שלו אז כי ולומר לבנו שרירות
כחינו ומה ,מעפר ויסודינו חומר קרוצי ואנו ,ראות קצרי והמה לנו,
איזה אד הול לפעמי כי זה על מעיד הנסיו כי גבורתינו, ומה

כאל מעשי ועושה דרונכו ישר הדר עיניו ראות לפי אשר ו
רואה כביר לא זמ ואחר ,וטובי מצודקי המה והמעשי ,הוא
זו ולא הדר זו שלא לו ונודע לו, כוזב היה ודמיונו בדרכו, שטעה

עשה, יעשו לא אשר ומעשי ,העירשלמה אמר ה)לכ ג אל(משלי
חכ לעצה ושומע ,תשע אל טו)בינת יב ש).

הצפון טוב לרב זוכה  ותוכחה מוסר לאהוב עצמו ומרגיל דעתו, על עומד שאינו מי
לזה לזכות יוכל לא התוכחה בלעדי  החיים באור ולאור

מוסרוהזהיר וקבל עצה שמע ,בעיני חכ תהי' אל הפע עוד

כי דעתו, על רק לעמוד עור קשה יהיה ולא ,תוכחות אוהב ויהיה
אזי ותוכחה, מוסר אוהב להיות זו במידה עצמו מרגיל האד א
,החיי באור ולאור הצפו טוב לרב לזכות ותוליכנו תביאנו זו מידה

שלמה שאמר לא)כמו טו בקרב(ש חיי תוכחת שומעת אוז'
מבלעדה. לזה לזכות יוכל שלא מה ,'תלי חכמי

עצמו נגעי רואה ואינו בעיניו ישר דרכו ככל ,עצמו אצל קרוב אדם

וטעהיא שכללא משו כה:)הדבר עצמו'(יבמות אצל קרוב אד'
ישר איש דר שכל ,נפשו אל ואהבתו קירבתו ומביאו

עצמו מנגעי חו רואה אד הנגעי וכל מ"ה)בעיניו, פ"ב נגעי),
אומר הכתוב עליו ז)ולדעתו ד ב',(שיה"ש אי ומו רעיתי יפה כל'

מצאתי' מאל אחד ו'אד ,לעצמו חובה רואה כח)ואינו ז .(קהלת

יוצרינו רצון לבטל הזה עולם תאות יביאנו שלא תעשון הלא בפועל העשין קיום

הרבהובאמת ישראל את לזכות שרצה עבור כי נפישי מילייהו
ועשה ובקו ,בפועל לקיי אותנו צוה ,ומצות תורה לה
לא בשמירת תעשה ואל בשב אותנו והזהיר עשה, מצות רמ"ח
שלא יוכולתינו ובכל דאפשר במה עצמנו ושנרחיק שס"ה, תעשה
לבטל להדיחנו וחיילותיו סט"א והסתת הזה, עול תאות יביאנו
בה ואנשי קטנה שהעיר עבור כי יצרנו, רצו עבור יוצרינו, רצו
עבור ,גידינו שס"ה וכ אברינו רמ"ח ה גופינו בני שכל מעט,
זק מל עצת אחר ליל טבע מצד נוטי כול יסוד שמעפר

המה. מעט אנשי אות ,וחכ מסכ לאיש ולשמוע ,וכסיל

רוחניי מלאך בתואר נברא היה האדם אם  לבי זיכיתי יאמר מי

שלמהע"כ ט)אמר כ מחטאתי',(משלי טהרתי לבי זכיתי יאמר 'מי
יחטא ולא טוב יעשה אשר באר צדיק כ)ואי ז א(קהלת כי ,

ובדמות בתאר הזה בעול האד את הוא ברו הקדוש בורא היה
וקיומה שמי יראת היה לא אזי ,רוחניי אישי וכשאר מלא
.ושכיחי מצויי כ כל השגיאות היה ולא ,כ כל גדולה תורה של

מעניני טרדתו ידי על יבטל ולא ישכח לא  גשמי מאדמה אדם בדמות שנברא עתה
נברא שעבורה הנשמה וצרכי הבא העולם מקניני דבר שום הזה העולם

גשמי,מה והיא מאדמה אד בדמות אד שנברא עתה כ שאי
לדברי הזה עול לעניני והתחברות התקרבות הרבה לו ויש
צרי זה ולדבר ,מבלעדיה להתקיי לו אפשר שאי ,ההכרחי
זה על תפלה וצרי ,דשמיא וסייעתא פקיחא ועינא יתירה השגחה
ושיוכל ,דר ש שיהיה ובדעת בבינה ויחוננו בעזרו יהיה שהש
מעניני ולהנות ליל דהיינו דרכיו, כל משפט ובמאזני בפלס לשקול
לו הצריכי כאלה דברי עבור רק היקר זמנו ולבטל הזה עול
ישכח ושלא  יותר ולא בזה תלוי גופו ובריאות שחייו מאד מאד
הבא עול מקניני דבר שו הזה עול מ טרדתו ע"י יבטל ולא
מתנגדות הנפש וקניני הגו קניני כי ,נברא שעבורה הנשמה וצרכי

נופל. זה ק וכשזה לזו, זו צרות ונעשו לזה, זה

ועוני דוחק צער בחיי אצלו שרויה הנשמה  הזה עולם עניני אחר הולך האדם אם

עניכי אחר הול אד אאזי לבו תאות למלאות הזה עול ני
שזה וסובר ששוכח כ לידי שבא עד ,מראות וטח השע ָעיניו
ימינו כצל כי יראה ולא לו ועיני ,וקני מקנה לאסו תכליתו היא
שמזו עבור ומינה הוא, מה רק ומלואה עול וכל ,אר עלי
בחיי אצלו שרויה הוא ומצותיה, התורה קיו הוא וחיותה הנשמה
ורזה דלה היא ממנו תמיד ארוחת ארוחתה כי ,ועוני ודוחק צער
ומצותיה התורה לקיי דהיינו ושלותה חייה וימי ,ובאיכות בכמות

כדכתיב ודקדוקיה, פרטיה כ)בכל ל דברי),"ימי ואור חיי היא "כי
.ורעי מעט המה ה בתוכינו" נטע עול וחיי"


