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חלק כא

: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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רב להראות צריך איך דרך מתווה

לאיזהוג עצה לה שאת קהילה מאיזה אקרו"ט לפני בא א
לרב לה להיות שכמו על קהילת של המשרה יתנו ת"ח
בזכרוני יש א הג ,משאלות למלאות בכוחי אי מיד אזי ומורה,
יראי אז שהיו בחורי כמה מישיבתי יצאו שני עשר כמו שזה
זה מקומת בכמה דירת וקבעו נשי ונשאו תורה ומופלגי הש
יודע אינו אני כעת ,להשתנות עשוי' אד אבל ,בכה וזה בכה
להנהי זאת לאיצטלא ראוי ה א ליל לה בחרו דר גבאיזה

גברה התורה לימוד אהבות וא באמת, ד' יראי ה א ,הציבור
בה הפו בלימוד מקיימי וא כימי לילות עבורה לשי אצל
בישראל, תורה להרבי ישיבה לתפוס חשק ועי"כ ,בה והפו
לה אי וא עישה, טפשות הרבה כי בחכמה, אות 'ד חלק וא
באגדה בקיאי ה וא ,בצע שונא ה וא ,וגאוה הכעד מידת
שקליפות משיחא בעקבות כזאת לעת וג ,למקו בני להמשי
לית לה בחרו א בראשתה נתפסו כבר א להתגבר רוצה נוגה
באמת שהיא התורה לימוד ע אותה להרכיב ח"ז ללימודי חינות
אויב פרעות וראש חטאה, העגלה כעבותות והיודע להמבי
וזה לע"ז, ללשו עברי לשו לשנות בהשתות מתחיל בהנה לחטווא
כלא, אד בני הרבה אצל נחשב זה ועו השוא, בחבלי העו מושכי
והתדמות ההתקרבות התחלות שזהו בעקביו. דש אד ובבחינות
תהי' שלא השולמית שובי שובי של להסתת לשמוע לאוה"ע

.באמונת שלימה כ"כ


תורה גופי שכל ויש תורה גופי שהם מלמד סופר, ,שוחט על ולברר לבקש כשבאים

אתר על לענות באפשרות אין עליהם נשען

שוחט,או עליה לקבל שרוצי קהל אלופי איזה לפני בא א
לתורה, בניה את להדריכ להועיל ומלמד ,"סת וסופר
וכיוצא אלה כל על אלה, את לה אברר שאני ממני ושאלת
המה ה אלה שכל משו מיד, לה להשיב בכוחי אי באלה,
,עליה נשע תורה גופי כל מה ויש תורה גופי שכמה עמודי
אשירה, נוטע כאילו הגו שאינו דיי המעמיד כל אמרה ותורה

ממעמידו, וג ממנו לפרע הקב"ה ועתיד


חדשות ששומעים מה י"ע לברר כדי רב זמן להעביר היתר יש הנושא חומר מכח
לשם היא כהוונה אבל בטלים דברים לכאורה ומדברים בעירם שנעשה מה מאנשים

הרצוי לתכלית שמים

ומתינותעבור גדול התחכמות האד צרי הנושא לחומר זה
ב ודברת אמרה שתורה הג זה ועבור לאלה, עצה לית
אל אומנ ואמרה התורה הזהירה וג"כ ,בטלי בדברי ולא

כאל עצמו אד פרנסתו)יעשה ולצור ,ולהתפלל בד"ת מלדבר חו)וג
עליה התורה שהזהירה כאלה דברי השומעי אזניי אחז"ל
וג"כ לשמה, עבירה גדולה אמרה ג"כ התורה אבל ,תחילה נכיות
ואיתא בעי, לבא ורחמנא ביראה, ערו אד יהי' לעול אמרה

("ח ש(ספרי בבחינות שהוא האד בכח יש לש"ש כוונתו א
2התרתי. קדושה, לדברי חול דבר לעלות אחרחותיו דש דר

זמני זמ לבלות פעמי כמה עופותלעצמי מוכרי אות באו א)

לעירי) היתה(מסערדאהעל הרבנית וזוגתי השוק ליו כנהוג שבוע בכל
,מה לקנת לשאולרגילה קטנות שעות (אצלי ג באו כ ומתו

תורניי יש שש לי מספרי ואזי ,בעיר מהנעשה חדשות מה
בעני כימי לילות שמשי שולחנו על אותו מחזיק שחמיו אחד

וכל אלקי וירא וישר חס והוא ,תלמידי ע התורה לימוד
על יתירה השגחה שלו שי ויראה, תורה להרבות רק כוונתו
שעה חצי יו בכל ללמוד חתולת ד' יראת 'שתהי התלמידי

תמיד הנצרכי בדיני וג ,מוסר או"ח)בספרי אהוב(מש"ע וג
כאלה תורה בדברי שבת בכל עמה שלומד ע להמו
הצדיק והרב שמי, כבוד להרבות רק ד', יראת על שמיוסדי
על הוא רק תוכחתו וכל כנפשו, אותו אוהב בעיר לה שיש
יסוד, שמירת ועל ח"ז לימודי הרחקות ועל ,התורה קר רוממות

.בצע שונא והוא ,ויאהדות משה דת שמירות ועל
גדולהואח"כ אשה היא שזוגתו אחד קצי יש שש מספרי

ידיה וג ,ביו יו מידי לבחורי מזונות ונותנת במעשיה
ומשתדלות שבעירה, תורה לומדי עניי להחזיק בכישור שלחה

אצל ללמוד ערב לעת יו בכל שיל בעלה את לפתות,חברא (ש"ס

(חברא משניות אוברכי על בנותיה לגדל לסבב כוחה בכל טורחות וג
להתחת רוצה שבעלה אומרי הדברי ובתו והצניעות, היכאה

מופלג. עשיר והוא ,תורה לומדי ע בבנותיו
שנשרפהובתו אחד נגיד יש שש מספרי הדברי(גראלני מאשיע)

ונות נושא עדיי העי למרחית אבל מנכסיו, וירד שלו
,גרעו שו בלי ישכמקד בבחינות והוא אחרי ע"י נעשית מלאכתו באמת (אבל

(כל ואי תורה.מתעשר בני ע להתחת שרוצה בנות לו ויש
הרבוג ע מחלוקות לו שיש אחד שוחט יש ששה מספרי

ועבור ,כראוי הרגשה לו אי וג שמי ביראת קל שהוא עבור
נגד בידו מחזיקי בתי מבעלי הרבה ,רכיל והול ,חונ שהוא
להיות כעת שלומד אחד תורה ב ש יש אבל ,הצדיק הרב רצו

.'ד דבר על חרד שהוא משו נאמ אוהב לו הוא והרב שוב
באמונהוג מלאכתו שעושה אחד מלמד יש שש מספרי

ללמד התלמידי על להשגיח רבי ממצדיקי הוא יתירה
דיני וללמד ,הש יראת בלבב ולהשריש ולסבור לגמור
ודיני ,כראוי ברכות ולבר ,נקי גו שמירות בעני מאד, הנצרכי
נכריה, חיק המחבקיאות ע להתחבר שלא אות ומוכיח ,אמ
של מאבותיה פרנסה וקיפוח שנאה עי"כ עצמו שמעורר הג

הצדק הרב של ביתו מבני והוא דש,אלה, י
באומנתווג מאד מומחא שהות אחד סופר דר שאצל מספרי

מלבד ידו מתחת שיצאו תפילי וכל ד' דבר על וחרד ירא וג
ריבוע בעינ כראוי הבתי ותיק ,ותיקוני ,בכתיבת נזהר שהוא
בתי לה מכי וג מאד, קשה מעור עשוי' שהיא התיתוחרא

הנקרא הריבוע,(בלע)ממתכת תתקלקל שלא ומועיל משמר וזה
ועישה התפילי את מוכר הוא אשר ואיש איש לכל ,זה על נוסי
הקציצה של סופו שתהי'  כדי תפילי שיניח ראשו למידת הקשר
עבור משו מדוכא עני הוא כ ומתו השיער עיקרי בהתחלות
הלא לו ואומרת הב הב צועקות טובאואשתו זמני מבלה אלה
והוא ,תפילי זוגות כמה לכתוב יכול היית בלאה זמנ תבטל א

לה. שומע אינו
שעההרבה שלפי הג אזני, שמעו באלה וכיוצא כאלה דברי

ומתי נעשית אימתי תורתי משו אותי מכאיבי היו
פטפוטי שכל ועד יודע לבות הבוח אבל לביתי, אנכי ג אעשה
לאחד שהוא מחר ויש לבי, לוח על אות כותב אני האלה דברי
להדריכ רק לקבל שמבקשי קהל אלופי אצלי שיבואו זמ
סופר או שוחט, לקבל עבור או ,התורה מנוחות מי על ולנהל
שרצונ קיציני אצלי שיבואו או תינוקת, מלמד או ,"סת
האלה הדברי דברי לי 'יהי אזי ,לת"ח בנותיה להשיא
,תורת הפרו לד' לעשות ועת ,לעיני קיצורי אז ששמעתי

קיומה. הזה תור של ביולה פעמי


דהיינו גוונים" לכמה פניו נשתנה לבריות אדם שנצרך כיון" חז"ל מאמר 'פי ל"ובהנ
בעיני לבקי פעם ,פניו משתנה ע"כ לטובתם, להם לייעץ אדם בני להרבה נצרך שהוא

וכדומה ,לפאליטיקאנט פעם לסוחר, פעם העוה"ז,

מפרשובזה זללה"ה)היה הגאו מחז"ל(מורי דברכות)כוונת "כיו(פ"ק
לומר לו והיה "גווני לכמה פניו נשתנה לבריות אד שנצר
ובעצות, בשאלות לו צריכי אד שבני כזה אד אלא ,שצרי כיו
רק ולהתבודד הבריות מ עצמו לסגור רשאי אינו אד אותו
בעני העול בהויות ג בקי להיות צרי אלא התורה, בלימוד
וכיוצא ,האר ישוב ובעני לחבירו, אד שבי ודברי ,מסחר
וזהו ,ממנו כ המבקשי אד בני כמה ע לדבר וג הרבה באלה
אות ליע אד בני להרבה נצר שהוא לבריות אד שנצר כיו
לו יהי' רוב פי על דהיינו ,גווני לכמה פניו משתנה ע"כ ,לטובת
ולפעמי חתולתו, ויראתו אומנתו היא שתורתו וחסיד צדיק תואר

של גוו לו להיות מענטש)צרי של(וועלטס וגוו סוחר של וגעוו
אי(פטליטיקער) אומרי 'יהי שלא שאחז"ל כמו הרבה, חוכיוצא"ת

ע"כ. במעשינו, בקיאי


את כשרואה ישראל איש כל התוכחה, במצות אדם כל לבין ומנהגי רב בין ההבדל
יתירה חובה מוטלת והמנהיג הרב על אבן לא ויתן להוכיחו חיים עבירה שעובר חבירו
דגלו תחת שהם ואחד אחד כל של התנהגותו הוא סליק ולדרוש לחקור והוא מזה

והמצוות. התורה בקיום

תלמידוהנה אפילו נעדר לא איש אד כל על מוטל תוכחה מצות
כשהוא והיינו ,עמית את תוכיח הוכח הקרא כפשטות לרב
יתרו מה קשה ולכאורה להוכיחו צרי מגונה דבר בכחבירו רואה
שאחז"ל עד אד כל מעל יותר תוכחה מצות בחיוב המנהיג של

נה) ד אד(שבת כל שאר לומר ואפשר ,בשרי מיסו שלא זקני על
לא ותו עבירה איזה עושה שחבירו כשרואה להוכיח מחויב רק
הוא אי ולדרוש לחקור החיוב מוטל עליו המנהיג משא"כ
קיו בעניני דגלו תחת ה אשר ואחד אחד כל של התנהגותו

ומצותיה,עיי נצבי)התורה ריש שאצל(בעה"ט טפכ ראשיכ
הקטני בניו על האב כמו ישראל אהבות להיות צרי הראשי
כאלה דיני דהיינו שבת הלכותעמה ללמוד טובת עבור לדאוג
לודתה, סמו ופרישה ,הצריכי נדה ודיני תמיד, ומצוי השכיחי

כאלה, והרבה ,נקי גו ודי

כוונתובזה לפרש א')אפשר סימ דברי ט"ז פסוק)פירש"י ההיא בעת
לה משועבדי את הציבור על ממוני שאת מאחר
יו זכור שפירש"י כמו הוה לשו משמעו אחיכ בי שמוע מש"ה
את שצריכי שמוע וזהו ,תמיד לזכור לב תנו לקדשו השבת
זמ שו לבטל שלא קמצ תיה' ולא הבריות בי מעורבי להיות
ולדברי לעשות, עת משו תורת הפרו אלא ,תורת מלימוד
הרבה ל יודע כ ומתו שוני מדברי הדברי דברי עמה
לבטלה, ש"ש הזכרות ,בה נכשלי שה שמי יראת עניני
במשקולו, לשקר ריבית ועו במו"מ, אונאה ח"ש"מ"ל. עבירות
מצות תקיימו ,צדק ושפטת ,כ תעשו א ואז דג"ע, ואביזרייהו

.אות לצדק חמה מצוה תוכחה


להיות. צריכה ואיך ,הרב דרשת תכלית מסביר

דרכיועבור ד' לע להורות ומע"ט חשובה הוא הדרשה שתכלית
יקצר שלא בראשו עיניו המנהיג להיות צררי מש"ה ד'
כדי ברבי כדורש כוונתו יהי' שא דהיינו להארי שאמרו במקו

דבר דבר המדרש שמתר במה שכלו חריצות גודל לע להשמיע
בבחינ הפסוקי כוונת המש שמבאר ומה אופניו, תפוחיעל ות

כזאת מדרשה יהי' תועלת איזה שא"כ ,לא ותו כס במשכיות זהב
להבקיאי וג ,ובמקרא במדרש בקיאי שאינ ע להמו
גדולות תפארת יקר לע להשמיע היא המציה שג נהי והמביני
תכלית זה אי סו סו אבל התורה, את מכבד בכלל וזהו התורה
להשיב הוא התכלית עיקר אלא משה, ויקהל מצות של המבוקש
עבור ,מחלצות בלא ערומי יהי' ולא לתשובה ולעורר מעו רבי
אות לשבר צרי אומר שהוא תורתו דברי שכל הוא החיוב זה
הנשי שאפילו כדי לשו מענה מד' ולשאול קטני לשברי

.המכוו תכלית יבינו והילדי


הדברים להסביר צריך בתשובה, להחזיר וברצונך 'וכ ערום תראה כי הפסוק מפרש

לחם כפרוסת הדברים לחלק שיבינו באופן

כוונתבזה לפרש נ"ח)אפשר סימ ישעי' ז' פסוק לזכות(המש תרצה א
ערו תראה מצות)כי הדעת(בלא עניי ה מרודי ועניי וכסיתו

דבר כל מוטה, וכל וג בית, הנקרא למע"ט שיזכו ,בית תביא
תורת ,לחמ לרעב פרוס הלא אזי, תנתקי, התורה מדרכי שנוטה
לשברי לשברי אתה צרי לה דורש שאתה לח הנקרא

שברי ולשברי קטני

 
י':בפרט

סג: לבבשאלה יהי' שעי"כ דברי איזה לי ואמור רצוני, עשה
.'ד דבר לשמוע צמאי השומעי


מרומז וזהו ,לבבכם ערלת את ומלתם מצות נגרר התוכחה שמיעת מצות עצם ידי על

"את" בתיבת

עייתשובה: ,שאלת יבואר הבאי ט"ז)מדברי פסוק י' סימ דברי)

מיוחתר, ,את תיבות לכאורה ,לבבכ ערלת את ומלת
השמ אומר שהכתוב משו אלא ,ערלת ומלת שיאמר די והיה
ורפא ושב יבי ולבבו ימשע באזניו פ הכבד ואזניו הזה הע לב
תוכחות מלשמוע אזנו אוט להיתו יצה"ר אותו מסית מש"ה ,לו
את ,לבבכ ערלת את ומלת לומר התורה הוצרכה מש"ה מוסר
שתשמע ועי"כ משמוע אזני ערלה כדכתיב האוז ערלת מרבה
ויהי' לבבכ ערלת ומלת נמי יסובב מצוה, גוררת מצוה תוכחה

.'ד רצו לעשות חפצי


התוכחות שונא 'יהי שלא

כוונתובזה לפרש נמי ד')אפשר סימ משלי יד אל(פסוק רשעי באורח
אפשר מש"ה ,רשעי אורח הוא מה פירש ולא וסת ,תבוא
פסוק על דהנה הפשט, דר שמקצר מה מפרש הרמז שדר לומר
קרוב מעתה ,מוכיח דברי את לשנוא פירש"י בעיני כח תהי אל
"ח"ר"ב"א הפסוק כוונת מפרש הרמז דר כא שג לומר הדבר
קרוב מעתה ממנו, לכסיל תקוה "בעיניו חכ" "איש "ראיתי ר"ת

תוכחות. שונא 'יהי שלא שלמה הזהיר כא שג הדבר

עייכ"ט)(פסוק סימ בראשית 'ואיתאה ,לב את הידעת לה ויאמר
את(במדרש) אוהבי שאת דהיינו ,כשלג עונותיכ שילבי מי

ל"ה"ס"ר"ת ,נופ להוסי ולענ"ד תורה, דרכי המדריכי ת"ח
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רב להראות צריך איך דרך מתווה

לאיזהוג עצה לה שאת קהילה מאיזה אקרו"ט לפני בא א
לרב לה להיות שכמו על קהילת של המשרה יתנו ת"ח
בזכרוני יש א הג ,משאלות למלאות בכוחי אי מיד אזי ומורה,
יראי אז שהיו בחורי כמה מישיבתי יצאו שני עשר כמו שזה
זה מקומת בכמה דירת וקבעו נשי ונשאו תורה ומופלגי הש
יודע אינו אני כעת ,להשתנות עשוי' אד אבל ,בכה וזה בכה
להנהי זאת לאיצטלא ראוי ה א ליל לה בחרו דר גבאיזה

גברה התורה לימוד אהבות וא באמת, ד' יראי ה א ,הציבור
בה הפו בלימוד מקיימי וא כימי לילות עבורה לשי אצל
בישראל, תורה להרבי ישיבה לתפוס חשק ועי"כ ,בה והפו
לה אי וא עישה, טפשות הרבה כי בחכמה, אות 'ד חלק וא
באגדה בקיאי ה וא ,בצע שונא ה וא ,וגאוה הכעד מידת
שקליפות משיחא בעקבות כזאת לעת וג ,למקו בני להמשי
לית לה בחרו א בראשתה נתפסו כבר א להתגבר רוצה נוגה
באמת שהיא התורה לימוד ע אותה להרכיב ח"ז ללימודי חינות
אויב פרעות וראש חטאה, העגלה כעבותות והיודע להמבי
וזה לע"ז, ללשו עברי לשו לשנות בהשתות מתחיל בהנה לחטווא
כלא, אד בני הרבה אצל נחשב זה ועו השוא, בחבלי העו מושכי
והתדמות ההתקרבות התחלות שזהו בעקביו. דש אד ובבחינות
תהי' שלא השולמית שובי שובי של להסתת לשמוע לאוה"ע

.באמונת שלימה כ"כ


תורה גופי שכל ויש תורה גופי שהם מלמד סופר, ,שוחט על ולברר לבקש כשבאים

אתר על לענות באפשרות אין עליהם נשען

שוחט,או עליה לקבל שרוצי קהל אלופי איזה לפני בא א
לתורה, בניה את להדריכ להועיל ומלמד ,"סת וסופר
וכיוצא אלה כל על אלה, את לה אברר שאני ממני ושאלת
המה ה אלה שכל משו מיד, לה להשיב בכוחי אי באלה,
,עליה נשע תורה גופי כל מה ויש תורה גופי שכמה עמודי
אשירה, נוטע כאילו הגו שאינו דיי המעמיד כל אמרה ותורה

ממעמידו, וג ממנו לפרע הקב"ה ועתיד


חדשות ששומעים מה י"ע לברר כדי רב זמן להעביר היתר יש הנושא חומר מכח
לשם היא כהוונה אבל בטלים דברים לכאורה ומדברים בעירם שנעשה מה מאנשים

הרצוי לתכלית שמים

ומתינותעבור גדול התחכמות האד צרי הנושא לחומר זה
ב ודברת אמרה שתורה הג זה ועבור לאלה, עצה לית
אל אומנ ואמרה התורה הזהירה וג"כ ,בטלי בדברי ולא

כאל עצמו אד פרנסתו)יעשה ולצור ,ולהתפלל בד"ת מלדבר חו)וג
עליה התורה שהזהירה כאלה דברי השומעי אזניי אחז"ל
וג"כ לשמה, עבירה גדולה אמרה ג"כ התורה אבל ,תחילה נכיות
ואיתא בעי, לבא ורחמנא ביראה, ערו אד יהי' לעול אמרה

("ח ש(ספרי בבחינות שהוא האד בכח יש לש"ש כוונתו א
2התרתי. קדושה, לדברי חול דבר לעלות אחרחותיו דש דר

זמני זמ לבלות פעמי כמה עופותלעצמי מוכרי אות באו א)

לעירי) היתה(מסערדאהעל הרבנית וזוגתי השוק ליו כנהוג שבוע בכל
,מה לקנת לשאולרגילה קטנות שעות (אצלי ג באו כ ומתו

תורניי יש שש לי מספרי ואזי ,בעיר מהנעשה חדשות מה
בעני כימי לילות שמשי שולחנו על אותו מחזיק שחמיו אחד

וכל אלקי וירא וישר חס והוא ,תלמידי ע התורה לימוד
על יתירה השגחה שלו שי ויראה, תורה להרבות רק כוונתו
שעה חצי יו בכל ללמוד חתולת ד' יראת 'שתהי התלמידי

תמיד הנצרכי בדיני וג ,מוסר או"ח)בספרי אהוב(מש"ע וג
כאלה תורה בדברי שבת בכל עמה שלומד ע להמו
הצדיק והרב שמי, כבוד להרבות רק ד', יראת על שמיוסדי
על הוא רק תוכחתו וכל כנפשו, אותו אוהב בעיר לה שיש
יסוד, שמירת ועל ח"ז לימודי הרחקות ועל ,התורה קר רוממות

.בצע שונא והוא ,ויאהדות משה דת שמירות ועל
גדולהואח"כ אשה היא שזוגתו אחד קצי יש שש מספרי

ידיה וג ,ביו יו מידי לבחורי מזונות ונותנת במעשיה
ומשתדלות שבעירה, תורה לומדי עניי להחזיק בכישור שלחה

אצל ללמוד ערב לעת יו בכל שיל בעלה את לפתות,חברא (ש"ס

(חברא משניות אוברכי על בנותיה לגדל לסבב כוחה בכל טורחות וג
להתחת רוצה שבעלה אומרי הדברי ובתו והצניעות, היכאה

מופלג. עשיר והוא ,תורה לומדי ע בבנותיו
שנשרפהובתו אחד נגיד יש שש מספרי הדברי(גראלני מאשיע)

ונות נושא עדיי העי למרחית אבל מנכסיו, וירד שלו
,גרעו שו בלי ישכמקד בבחינות והוא אחרי ע"י נעשית מלאכתו באמת (אבל

(כל ואי תורה.מתעשר בני ע להתחת שרוצה בנות לו ויש
הרבוג ע מחלוקות לו שיש אחד שוחט יש ששה מספרי

ועבור ,כראוי הרגשה לו אי וג שמי ביראת קל שהוא עבור
נגד בידו מחזיקי בתי מבעלי הרבה ,רכיל והול ,חונ שהוא
להיות כעת שלומד אחד תורה ב ש יש אבל ,הצדיק הרב רצו

.'ד דבר על חרד שהוא משו נאמ אוהב לו הוא והרב שוב
באמונהוג מלאכתו שעושה אחד מלמד יש שש מספרי

ללמד התלמידי על להשגיח רבי ממצדיקי הוא יתירה
דיני וללמד ,הש יראת בלבב ולהשריש ולסבור לגמור
ודיני ,כראוי ברכות ולבר ,נקי גו שמירות בעני מאד, הנצרכי
נכריה, חיק המחבקיאות ע להתחבר שלא אות ומוכיח ,אמ
של מאבותיה פרנסה וקיפוח שנאה עי"כ עצמו שמעורר הג

הצדק הרב של ביתו מבני והוא דש,אלה, י
באומנתווג מאד מומחא שהות אחד סופר דר שאצל מספרי

מלבד ידו מתחת שיצאו תפילי וכל ד' דבר על וחרד ירא וג
ריבוע בעינ כראוי הבתי ותיק ,ותיקוני ,בכתיבת נזהר שהוא
בתי לה מכי וג מאד, קשה מעור עשוי' שהיא התיתוחרא

הנקרא הריבוע,(בלע)ממתכת תתקלקל שלא ומועיל משמר וזה
ועישה התפילי את מוכר הוא אשר ואיש איש לכל ,זה על נוסי
הקציצה של סופו שתהי'  כדי תפילי שיניח ראשו למידת הקשר
עבור משו מדוכא עני הוא כ ומתו השיער עיקרי בהתחלות
הלא לו ואומרת הב הב צועקות טובאואשתו זמני מבלה אלה
והוא ,תפילי זוגות כמה לכתוב יכול היית בלאה זמנ תבטל א

לה. שומע אינו
שעההרבה שלפי הג אזני, שמעו באלה וכיוצא כאלה דברי

ומתי נעשית אימתי תורתי משו אותי מכאיבי היו
פטפוטי שכל ועד יודע לבות הבוח אבל לביתי, אנכי ג אעשה
לאחד שהוא מחר ויש לבי, לוח על אות כותב אני האלה דברי
להדריכ רק לקבל שמבקשי קהל אלופי אצלי שיבואו זמ
סופר או שוחט, לקבל עבור או ,התורה מנוחות מי על ולנהל
שרצונ קיציני אצלי שיבואו או תינוקת, מלמד או ,"סת
האלה הדברי דברי לי 'יהי אזי ,לת"ח בנותיה להשיא
,תורת הפרו לד' לעשות ועת ,לעיני קיצורי אז ששמעתי

קיומה. הזה תור של ביולה פעמי


דהיינו גוונים" לכמה פניו נשתנה לבריות אדם שנצרך כיון" חז"ל מאמר 'פי ל"ובהנ
בעיני לבקי פעם ,פניו משתנה ע"כ לטובתם, להם לייעץ אדם בני להרבה נצרך שהוא

וכדומה ,לפאליטיקאנט פעם לסוחר, פעם העוה"ז,

מפרשובזה זללה"ה)היה הגאו מחז"ל(מורי דברכות)כוונת "כיו(פ"ק
לומר לו והיה "גווני לכמה פניו נשתנה לבריות אד שנצר
ובעצות, בשאלות לו צריכי אד שבני כזה אד אלא ,שצרי כיו
רק ולהתבודד הבריות מ עצמו לסגור רשאי אינו אד אותו
בעני העול בהויות ג בקי להיות צרי אלא התורה, בלימוד
וכיוצא ,האר ישוב ובעני לחבירו, אד שבי ודברי ,מסחר
וזהו ,ממנו כ המבקשי אד בני כמה ע לדבר וג הרבה באלה
אות ליע אד בני להרבה נצר שהוא לבריות אד שנצר כיו
לו יהי' רוב פי על דהיינו ,גווני לכמה פניו משתנה ע"כ ,לטובת
ולפעמי חתולתו, ויראתו אומנתו היא שתורתו וחסיד צדיק תואר

של גוו לו להיות מענטש)צרי של(וועלטס וגוו סוחר של וגעוו
אי(פטליטיקער) אומרי 'יהי שלא שאחז"ל כמו הרבה, חוכיוצא"ת

ע"כ. במעשינו, בקיאי


את כשרואה ישראל איש כל התוכחה, במצות אדם כל לבין ומנהגי רב בין ההבדל
יתירה חובה מוטלת והמנהיג הרב על אבן לא ויתן להוכיחו חיים עבירה שעובר חבירו
דגלו תחת שהם ואחד אחד כל של התנהגותו הוא סליק ולדרוש לחקור והוא מזה

והמצוות. התורה בקיום

תלמידוהנה אפילו נעדר לא איש אד כל על מוטל תוכחה מצות
כשהוא והיינו ,עמית את תוכיח הוכח הקרא כפשטות לרב
יתרו מה קשה ולכאורה להוכיחו צרי מגונה דבר בכחבירו רואה
שאחז"ל עד אד כל מעל יותר תוכחה מצות בחיוב המנהיג של

נה) ד אד(שבת כל שאר לומר ואפשר ,בשרי מיסו שלא זקני על
לא ותו עבירה איזה עושה שחבירו כשרואה להוכיח מחויב רק
הוא אי ולדרוש לחקור החיוב מוטל עליו המנהיג משא"כ
קיו בעניני דגלו תחת ה אשר ואחד אחד כל של התנהגותו

ומצותיה,עיי נצבי)התורה ריש שאצל(בעה"ט טפכ ראשיכ
הקטני בניו על האב כמו ישראל אהבות להיות צרי הראשי
כאלה דיני דהיינו שבת הלכותעמה ללמוד טובת עבור לדאוג
לודתה, סמו ופרישה ,הצריכי נדה ודיני תמיד, ומצוי השכיחי

כאלה, והרבה ,נקי גו ודי

כוונתובזה לפרש א')אפשר סימ דברי ט"ז פסוק)פירש"י ההיא בעת
לה משועבדי את הציבור על ממוני שאת מאחר
יו זכור שפירש"י כמו הוה לשו משמעו אחיכ בי שמוע מש"ה
את שצריכי שמוע וזהו ,תמיד לזכור לב תנו לקדשו השבת
זמ שו לבטל שלא קמצ תיה' ולא הבריות בי מעורבי להיות
ולדברי לעשות, עת משו תורת הפרו אלא ,תורת מלימוד
הרבה ל יודע כ ומתו שוני מדברי הדברי דברי עמה
לבטלה, ש"ש הזכרות ,בה נכשלי שה שמי יראת עניני
במשקולו, לשקר ריבית ועו במו"מ, אונאה ח"ש"מ"ל. עבירות
מצות תקיימו ,צדק ושפטת ,כ תעשו א ואז דג"ע, ואביזרייהו

.אות לצדק חמה מצוה תוכחה


להיות. צריכה ואיך ,הרב דרשת תכלית מסביר

דרכיועבור ד' לע להורות ומע"ט חשובה הוא הדרשה שתכלית
יקצר שלא בראשו עיניו המנהיג להיות צררי מש"ה ד'
כדי ברבי כדורש כוונתו יהי' שא דהיינו להארי שאמרו במקו

דבר דבר המדרש שמתר במה שכלו חריצות גודל לע להשמיע
בבחינ הפסוקי כוונת המש שמבאר ומה אופניו, תפוחיעל ות

כזאת מדרשה יהי' תועלת איזה שא"כ ,לא ותו כס במשכיות זהב
להבקיאי וג ,ובמקרא במדרש בקיאי שאינ ע להמו
גדולות תפארת יקר לע להשמיע היא המציה שג נהי והמביני
תכלית זה אי סו סו אבל התורה, את מכבד בכלל וזהו התורה
להשיב הוא התכלית עיקר אלא משה, ויקהל מצות של המבוקש
עבור ,מחלצות בלא ערומי יהי' ולא לתשובה ולעורר מעו רבי
אות לשבר צרי אומר שהוא תורתו דברי שכל הוא החיוב זה
הנשי שאפילו כדי לשו מענה מד' ולשאול קטני לשברי

.המכוו תכלית יבינו והילדי


הדברים להסביר צריך בתשובה, להחזיר וברצונך 'וכ ערום תראה כי הפסוק מפרש

לחם כפרוסת הדברים לחלק שיבינו באופן

כוונתבזה לפרש נ"ח)אפשר סימ ישעי' ז' פסוק לזכות(המש תרצה א
ערו תראה מצות)כי הדעת(בלא עניי ה מרודי ועניי וכסיתו

דבר כל מוטה, וכל וג בית, הנקרא למע"ט שיזכו ,בית תביא
תורת ,לחמ לרעב פרוס הלא אזי, תנתקי, התורה מדרכי שנוטה
לשברי לשברי אתה צרי לה דורש שאתה לח הנקרא

שברי ולשברי קטני

 
י':בפרט

סג: לבבשאלה יהי' שעי"כ דברי איזה לי ואמור רצוני, עשה
.'ד דבר לשמוע צמאי השומעי


מרומז וזהו ,לבבכם ערלת את ומלתם מצות נגרר התוכחה שמיעת מצות עצם ידי על

"את" בתיבת

עייתשובה: ,שאלת יבואר הבאי ט"ז)מדברי פסוק י' סימ דברי)

מיוחתר, ,את תיבות לכאורה ,לבבכ ערלת את ומלת
השמ אומר שהכתוב משו אלא ,ערלת ומלת שיאמר די והיה
ורפא ושב יבי ולבבו ימשע באזניו פ הכבד ואזניו הזה הע לב
תוכחות מלשמוע אזנו אוט להיתו יצה"ר אותו מסית מש"ה ,לו
את ,לבבכ ערלת את ומלת לומר התורה הוצרכה מש"ה מוסר
שתשמע ועי"כ משמוע אזני ערלה כדכתיב האוז ערלת מרבה
ויהי' לבבכ ערלת ומלת נמי יסובב מצוה, גוררת מצוה תוכחה

.'ד רצו לעשות חפצי


התוכחות שונא 'יהי שלא

כוונתובזה לפרש נמי ד')אפשר סימ משלי יד אל(פסוק רשעי באורח
אפשר מש"ה ,רשעי אורח הוא מה פירש ולא וסת ,תבוא
פסוק על דהנה הפשט, דר שמקצר מה מפרש הרמז שדר לומר
קרוב מעתה ,מוכיח דברי את לשנוא פירש"י בעיני כח תהי אל
"ח"ר"ב"א הפסוק כוונת מפרש הרמז דר כא שג לומר הדבר
קרוב מעתה ממנו, לכסיל תקוה "בעיניו חכ" "איש "ראיתי ר"ת

תוכחות. שונא 'יהי שלא שלמה הזהיר כא שג הדבר

עייכ"ט)(פסוק סימ בראשית 'ואיתאה ,לב את הידעת לה ויאמר
את(במדרש) אוהבי שאת דהיינו ,כשלג עונותיכ שילבי מי

ל"ה"ס"ר"ת ,נופ להוסי ולענ"ד תורה, דרכי המדריכי ת"ח
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עיי "השכל מוסר" א')"לקחת סימ הלבנות,(משלי יסובב עי"כ כי
ולאחריו. לפניו נמש הידעת ותיבות העונות


בצדקה שירבה עי"ז וחשבון מדין עצמו לפדות אפשר אי

עבורומשו באמרו עיניה מעוור שיצה"ר אד בני הרבה שיש
מדי הצמ את פודי עי"כ צדקה הרבה שעושי

וחשבות(ע"א מו ד לעיל שהזהירה(עיי אזהרות בכל לזהור צריכי ואי
"ויאמר וזהו הוא, כ שלא ומפרש הרמז דר בא מש"ה התורה,

"מחירה. כס" "ישקל וא" ר"ת מעו" ישובי כי"


נעשה התוכחה דברי וכשמקיים אחת, בעין הקב"ה אצל מתאהב תוכחה כששומע

עיניים בשבעה אהוב

ע"ב)עיי פ"ח ד מעיני(שבת באחת מתחילה מעיני באחת לבבתני
שקבלת בקבלה מתחילה ופירש"י ,עיני בשתי ולכשתעשה
עוד יש זה דר ועל ,יש שתיי וכשתקיימ ,היא אחת התורה
אחר, במקו לפרש ד' שחנני מה כפי ,אחרת כוונה לפרש
בעיני" חכ" תהי" "אל בר"ת הרמז ר עלד הכוונה ב"א"ח"ת"

משלי) ישראל(כפירש"י ר"ת משבח הקבה ובזה ,מוכיח דברי לשנא
,די לבד שבזה תעשה לא אבל ,תוכחה לשמוע אוהבי שה
משא"כ היא, טובות מגוונת אחת רק לחוד שמיעה אחז"ל מש"ה
ששמעת, התוכחות דברי לקיי נזהר תהי' אח"כ א לכשתעשה

.עיני בשתי הקב"ה אצל אהוב תהי' אזי

 
בפרט:'יא

סד: תוכחהשאלה שע"י בספרי ראיתא מה לי תאמר מטוב
מגנה מזה יסבב וג עמלק, כה נשבר והדרכה

:"בתנ זה דבר רמוז אי ,מאויבי


ומואב אדום כח נשבר הדור בני שמדריכים חסד שעושים ידי על

עייתשובה: ,שאלת יבואר הבאי ט"ו)מדברי פסוק ט"ו סימ (שמות

הרמז, דר מפרש הכוונה, ,רעד" "יאחזימו "מואב "אילי
שתופסי ת"ח אות "אל, ריע" "יקרו מה" בר"ת הדבר טע
היפ ומואב אדו כח נשבר עי"כ ,דור את להדרי החסד מידת
כאילי שריה משו הס"מ הוא מנא רוד לפני כח בלא וילכו

.דור אנשי את הדריכו שלא


כח נשבר כראוי והדרכה תוכחה ע"י

כוונתובזה לפרש נמי בראשיתאפשר ז', ו', פסוק ב)(המש"ל סימ"וישובו"
בר"ת הרמז דר מפרש ,נאמר "יעקב" "אל" "המלאכי"
"בדרכיו ללכת" ס"ת וג ילכו" הדר" "את לה" "והודעת
בטוח תהי' ועי"כ תוכחת עיקר יהי' זה עבור "מצותיו ולשמור"
תוכחה י"שע משו "רבה "אמוט "לא "משגבי ת"ר ר"מ"ל"א"
משו "רבה "אמוט לא" משגבי" ר"ת מר"ל"א" בטוח תהי' ועי"כ
כאילי שריה היפ עשו כח נשבר כראוי והדרכה תוכחה שע"י
יהלמני" ר"ת "ח"ו"י" ,הע ויח מש"ה ,כח בלא רוד לפני וילכו

"ויוכיחנו. "חסד "צדיק

כוונתובזה לפרש נמי נ"ח)אפשר סימ תהלי ב' מישרי"(פסוק
תוכחה במצות נזהרי שתהי' הכוונה "אד בני" תשפטו"
ומחריבי" מהרסיי" ,בס"ת שמרומז מה תזכה ע"כ כראוי והדרכה

כח. בלא וילכו היפ "יצאו ממ"


להכניע גם זכה כן ,פנים אל פנים ה' ידע של למדריגה זכה השבים וזיכה זכה משה

.שלם ופמליא סט"א שהם ועבדיו פרעה את

תורהובזה לומד אחז"ל וג ,האויבי נכנעי כראוכי הדרכה שע"י
והשכל, ,בינה ,דעה חכמה, בו נות ה"הקב לש"ש ברבי

כוונת לפרש ל"ד)אפשר סימ דברי י"ב, י"א. י', פסוק החזקה(המש יד לכל
יד) מכונה זכה(הדרכה מש"ה הרבי את וזיכה זכה משה כדתנ

פרע את להכניע זכה וג ,פני אל פני ד' ידעו זאת למדריגה
דילי'. וגונדא סט"א הוא הועבדיו

ובזהכוונת לפרש נמי מ"ט)אפשר סימ בראשי ט"ו פסוק)"שכמו ויט"
הרב שונה כפירש"י "לביתה, טר" ותת" ס"ת "לסבול
תורה עול לסבול שפריש"י וזהו ,לה הקצוב חוק לבתלמידי
ויט וזהו שדה, איש את וברס בזמ יכפירש שדה זממה ועי"כ
מעתה ,לו עבד ,סמל אויות למס ויהי עי"כ כנ"ל לסבול שכמו
י"שע ,יחדיו צדקו פירש"י ע התרגו שפירש לומר אפשר

לנצח. זכה התורה לימוד של הדרכה


תורה גם בה שיש מאוד גדול ערכו ה' על לקרבם לקיים וממשיך ברבים תורה המלמד

.בקרבן מתכפרים שאין עוונות גם תכפר ז"שעי גמ"ח, וגם

מאד,ללמד גדול ערכו 'ד אל לקרב לב ולהמשי ברבי תורה
ומנחה, בזבח מתכפר שאינו כזה עלעו אפילו אחז"ל שהרי
ביה אית רבי להדרי כזה ולימוד ,מתכפר חובגמ בתורה אבל
מש"ה ,המדרי של כוחו רב מה יודע וס"מ וגמח, תורה תרתי
ידיה רפו ברפידי וילח וזהו ,זאת מצוה לבטל ומשבדל טורח
עבור הרמז, דר שמפרש אפשר וזהו תורה, בדברי הדרכה הוא
והיינו ,ערכו שגדול משו זאת מצוה שבטל סט"א טורח מה

"עו יכופר" ואמת" "בחסד ת"ר ברפידי" "ישראל ע" וילח",


בידו נפל שעוג זכה הרבים את זיכה שמשה ע"י

לפרשובזה נמי אפשר תחתיו, נופלי אויביו כראוי הדרכה שעבור
כוונת(כ"א סימ במדבר ל"ד נתתי(פסוק ביד כי אותו תירא אל

לרמז אלא ,ביד אמר מ"ט ,לפני נתתיה לומר לו והיה ,אותו
יד מכונה הדרכה ,יד בשביל מש"ה ,הרבי את זיכה משה משו

ותנצחו. לפני שיפול תזכה


.הדינים כל נכנעים הרבים הדרכת עבוד תורה, וללמד להדריך הוא שבנדיבות הגדולה

כוונתובזה לפרש נמי כ"ג)אפשר סימ ב' מלכי ג' הברית(פסוק ויכרות
ל"שאחז כמו אפשר הכוונה ,'ד אחר דסוטה)ללכת פ"ק סו)

הוא שבנדיבות והגדולה ,חסדי גומל הוא מה תלכו, 'ד אחרי
יהי' שלא וללוי לכהני יאשי' קרא מש"ה תורה, וללמד להדרי
על גילו שא כאלה ומהנביאי ,'ד איה אמרו לא אשר הכהני מ
הרמז דר שמפרש וזהו כראוי, דור את וילמדו ידריכו אלא ,עונ
הדר" "את לה" והודעת" ר"ת "ד' אחר" ללכת" "הברית "ויכרות
זה שעבור עד ערכו גדול רבי המדרי של שכח ועבור "ילכו,

שלפניה. שבפרשה הגזירה ג תבוטל אולי ,הדיני כל נכנעי


