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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה
 אור הזוהר 310 * חשוון תשע"ד

חלק לג

: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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וז"ל:בכלל ד פרט ו

המנהיג על המוטלת והחובה המנהיג תפקיד

י"ז)במדבר פסוק כ"ז ואשר:(סימ לפניה יבא ואשר לפניה יצא אשר
אי אשר כצא 'ה עדת תהיה ולא יביא ואשר יוציא

רועה להאמר שכבר מאחר קשה .לפניה ויבא לפניה יצא
ויביא פקיחאיוציא עי לו יהיה שלה שהמנהיג כרח על ,

ע לו ומה ,טובת לפקח עליהלומר אשרוד כצא עדת תהיה ולא
רועה לה אי.

גדול.ואפשר מוסר בזה לנו רמזה דהתורה לומר

והואשהג מנהיג יש ,ישראל מנהיג ויש ישראל, מנהיג דיש
ציבור בצרכי ולהתעסק לטרוח רק הוא דאגותיו שכל
יתו דור הוא דורו זה כל וע דורו, אנשי של הכלל ובטובת

אב. בלא יתומי

לישראלויש שיש בהנהגתו וגור הכלל לטובת שטורח מנהיג
,נאמ רועה ,ז"לרועה חכמינו כמאמר סא.)דהיינו מאתרי'(גיטי'

וקיו ה' מצות בשבתו שבת מדי להמו שמלמד אתה', יאשיה 'דר
,עניני בכל מצותתורתו יהיה אי רכיכו גוזלייהו על משגיח וג

כאלו ילדי דהיינו תיישי מגדיי יעשה שכעת ,"לבני והודעת"
גדול וקט וטהרה, תורה לקבל עלולי שהמה ידיע מקטפיה אשר
יצא שכעת עד ולנהל ללמד כוח בכל עצמ מטריחי יהיה,

,ורזה דל להשכיל ולב ששכל ולאות כלי, לצורעבור דאגת
דרכי ולהורות לגמרי מתורה ונעור ריק יהיה שלא מיהת ללמד

ויראה. מוסר

סתירה נערים ובנין בנין זקנים סתירת

דלעיי אל ב')משכיל פרט ד' כלל ז"ל(ח"א חכמינו שאמרו (מגילהכלפי

חכמינולא:) ואמרו סתירה'. נערי ובני בני זקני סתירת'
[מ"ב] ה"ז)ז"ל פ"א חגיגה 'ירו)נטורי על ושאל חייא 'לר שלח שרבי

חרובי  קרתא נטורי ה ה ואמר וכו' סנטרא לו והביאו קרתא
וכאבינומס בלע אצל העול אומות נתכנסו וכבר ,ה קרתא
חזרו לה ואמרו זו לאומה להזדווג יכולי אנו במה בשאלה הגרדי
מצפצפי התינוקות א שלה מדרשות ולבתי כנסיות לבתי

לה יכולי את אי ב)בקול פתיחתא כנגד(איכ"ר היא תורה ותלמוד ,
כול(מ"א פ"א פאה).

אראבל אבדה מה על שהרי ,שמי יראת ע רק תלמוד איזה
תורתי את עזב עבור יאיב)רק ט כפירוש(ירמי' יונה), 'שלא(ר

במדרש ואיתא לשמה. ה)למדו תולדות מ(תנחומא גדולששאל לתנא י
.השומר הרועה גדול לו אמר ,זאבי שבעי בי שרועה הכבש

ברמיה ה' מלאכת עושה ארור על עובר כראוי מנהיג שאינו המנהיג

באמונהוהנה מקו של בניו להנהיג ורוצה 'ה ירא שהוא המנהיג
אות ומדרי מנהיג א אלא אפשר אי זה ודבר ,ובתמי
הטובי מעשיה עבור ראוי המה שיהיו כזאת ובבחינה כזה באופ
הרועה גדול שאיכא ומינה ,בתוכ שכינתו משרה ה' שיהיה
דורו לאנשי אוהב הוא א ג כ עושה אי א משו .השומר
ובכל כוחו בכל וטובת שלומ ודורש נאמנה אהבה עזה אהבה
'ה מלאכת עושה ארור ובכלל לה הוא שונא זה כל ע יכולתו,

י)ברמיה מח 'לנו.(ירמי בשר עיני הלא חכמתינו מה כוחינו מה עבור ,
וטובה הצלחה שהוא בעיניו ונראה דבר אד עושה לפעמי הלא

הוא. שנהפו לו נודע זמ ובמעט גדולה

ששואוכ להודות צריכי שאנו דברי וכמה כמה יש זה דר על
וא ,שומר שקד שוא עיר ישמור לא ה' וא ,אד תשועות

.ירשיע ומי ישקיט הוא וא  ינוע ומי ינוח הוא

ודברהוא דמסתבר מלתא עיזה העלי א לי דמה נוטה והדעת
כדבעי אבל והדרי שהוכיח או ,ומלהדרי מלהוכיח לגמרי
שהנביא וכיו דבריו, הועילו שלא גר כ ומתו עביד, לא למעבד

יח)אמר ג יחזקאל)עי לשו לאד לו יש כמה אבקש, מיד דמו
מצות וקיו תורתו לימוד וכמות איכות על יתירה והשגחה פקיחא

.למשמעתו להסרי תוכחה שיאמר בטר אלהש משכיל עיי
ב')דל פרט 'ה כלל .(ח"א

חרבוא כאילו הדיי שיראה תורה צותה הקל ממונות בדיני
מתחתיו פתוחה וגהינ יריכותיו בי לו קט:)מונחת יכד(יבמות

תוכחה ע"י ,הדי לעוות שלא שמי מורא לו יהא כ שמתו
העול מ מסתלק א וחרו לעול בא טובה שעבורה תמידכראוי)

יהיה.כח.) שלא יסובב הגרועי מעשיו מכח ושלו חס א מעתה
חרו להביא להיפו חלילה גור כ ומתו נשמעי תוכחתו דברי
'ה לפני שיח ולשפו בבורית לבו לכבס הוא מחויב וכמה כמה ,א
ויגיעותיו טרחותיו שכל דהיינו נקי, ד שופכי בכלל הוא יהיה שלא

ולקיי ,יעשו אשר המעשה 'ה דרכי 'ה לע להורות איהיה (שיה"ש

הרועי'ח) משכנות על גדיותי את ורעי הצא בעקבי ל 'צאי
שלא רכי בעוד שהגדיי לסבב שטורח דהיינו ש רש"י כפירוש
ה' יראי שה ומורי מלמדי לה שיהיה דהיינו ,צמר יטנפו

בה ו)שיקוי כב לא(משלי יזקי כי ג דרכו, פי על לנער חנו'
עליה ישגיח ובחרות שחרות בימי כשיגדלו וג ,'ממנו יסור
מלימוד אות ומרחיק ,חתולת 'ה יראת שתהיה אות להזהיר

נכריה. חיק ומלחבק זרות חכמות

אותו[ולא הלא "נתתי צופה" ליחזקאל שנאמר מאזהרה ישכח
כל לאו הלא באמונה, מלאכתו לעשות רוצה א ג הצופה
מגמת ורק העיר לבוא רוצי שגדודי רואה שא שווי אפי
מזוייני שבאי ושונא אויב רואה א או בז, ולבוז שלל לשלול
רמיא נפשות עסקי על שבאי רואי א שאז ,ליהרג או להרוג
על ויעמדו העיר אנשי כל שידעו ולהתריע בשופר לתקוע עליו
חלוצי המה עיר אנשי כל שיראה עד ישקוט ולא ינוח ולא ,נפש
על רק באי א הדבר כ שאי מה ,ומזוייני חמושי ועומדי

ממו וכו'...]עסקי

חיצונים מספרים קשת כמטחוי להרחיק

כמהלא תדע ומינה ,שהיה מעשה ל מלספר במילי לעצור אוכל
בספרי מלהסתכל קשת ממטחוי ויותר ויותר להרחיק צרי

על מאד ולהשגיח האלו החיצוני.בזה וב"ב בניו

ז"לדהנה חכמינו אמרו(:ל תורה(קידושי בראתי הרע יצר בראתי'
ושבע"פ, שבכתב מתורה ידיעה בו שיש מי דהיינו ,'תבלי
מעודו ונשרש נתייסד כ ידי ועל ,ופירושיה אגדות ומדרשי

בלבבו, ספריהאמת אות חמא שלא מי אשרי כ אחר שג הג
אפילו ,החיצוני ספרי  מעיניניתיפלות שמדברי ספרי אות

לכל כידוע ואפיקורסות מינות בה יעורב שלא אפשר אי ,חכמות
באתרי ,בה לעיי זמנו שמבלה זמ באותו כי ,בה ובקי מבי
שעל 'ה בתורה לעסוק יוכל וכוורי בשרי ליעול סרוח ירק דליעול

נצחיי, חיי לנפשו קונה לעייידו אותה נפשו א הכי אפילו אבל
עיי ,כ כל לו סכנה אי לפרקי בה בשלח)ג עזרא אב)בעני

ועיי ,סו י הברית)קריעת וראיות(ספר בתירוצי לא שהארי מה
האמת, הוא שכ לעי הנקראי בדברי אלא וחקירות, שכליות

בשלח)עיי עזרא אלה(אב בעניני בספריה הקורא וא ,המ בעני

ושקריה וטפשות פתיות בעצמו מבי הוא ותורניי צורב הוא
מקרא לא מעול למד שלא אד א אבל הראות, קצרי המה ואי

מדרש. ולא גמרא ולא משנה ולא

מעתהאבל הוא, ורגיל למד שלה באופ אשכנז בספרי לקרות
א תורה, דעת בדעת עני הוא אשר המוניי, איש אותו א
לבו נפתה ,חמשי ב כבר הוא א או ימיו, באמצע או בראשית
בספרי לעסוק ויפתוהו ,ואפיקורסי הכופרי כת אל להתחבר
וכל אמונה, עיקרי בכל מהכופרי היו מחבריה אשר החיצוני
ואותות ניסי כמה על וללעוג להתלוצ רק הוא חיבור תכלית

חקירה. בדר "ובנ בתורה המפוזרי ומופתי

ושאנימעתה חכו משמ חלק אפיקורסת הלא זאת כשרואה
לו כי עתה ראה כאילו בעיניו דומה אז ,דמשכי מינות
בכל להאמי שאי לו נודע וממנו חדש עול וראה השמי נפתחו
אנשי לפני רק עשה משה שעשה ומה אמונה, ושורשי עיקרי
לו הותרה מעתה כ וא שכל, וקטני הראות קצרי שהיה כאלו
ובעוונותינו התורה, והזהירה שאסרה העבירות כל על הרצועה
אלה, דברי כותב אני אומדנא מפי ולא השמועה מפי לא הרבי
מסברא כ ידעתי ראיתי לא שא הג ,זר ולא ראו עיני אלא
ממשחית יהא שלא להזהר ידע ומינה  רב מעשה אבל דנפשאי,

שלמה עליה שאמר ומאות יד)נפשו ה רע(משלי בכל הייתי כמעט
.ליצל רחמנא

וז"ל:במשכיל 'ג בפרט סט ד דל אל

הלאומי זה, דבר כעת להכחיש שיוכל בלבבו אמת אשר הוא
שני איזה שלפני הדור ממנהיגי וכמה כמה הרבי בעוונותינו
באמת .הכשרי חכמי מתלמידי דור אנשי אצל מוחזקי היה
ז"ל חכמינו מדרכי נעו לא מעוד אשר היראי מחוכמי החכמי
ה' יראת היא וחתולת דהו, כל נטייה מאבותיה שראו מה וכפי
היו אצל המפורסמי צדיקי של מוסר מספרי הטהורה
מה התורה גדרי לשמירות שנוגע ומה היראה בעניני כי ,נחשדי
על יעיד הפרט המזלזל, או בה הפור ,הראשוני חכמי שסייגו
העת שהגיע ועתה גלי. לא לפומא לבא כמעט אז אבל  הכלל
אני אומר אחד וכל לו והל חל הבושה ומסוה יסגא שחוצפא

,בהתתו נגלה עתה .לי אדו ומי ואפסיבימיה שעלתה לדור ואוי
ראוי אשר ואפיקורסת כפירות וכמה וגדופי חרופי כמה ,כ
ונשנו נאמרו אשר ,שומעי שכ לאזני ואוי ,עליה לקרוע
אשר הדור מנהיגי וכמה מכמה תורתו ועל 'ה על ובפרהסיא בפומבי
ג אשר זה הוא ומי ובייתוס, צדוק תלמידי שהמה נתודע כעת

,התורה ע אלו דברי להרכיב שיוכל ויאמר יכחיש כלעתה וע
כופר הוא שג או דעה, וחסר משוגע שהוא או  ה' ירא יהיה זה

.מה כאחד ואפיקורס

וז"ל:בכלל א פרט ט

שודדנו איך  שומע אנכי ענות קול
היסורים  עצמו מתיר חבוש אין  לשגיאות עלול  קונו רצון לעשות האדם תפקיד

מעשיו שייטיב לו יועילו לא רעים ומקרים

י"ד)ירמיה פסוק ל"א בכי:(סימ נהי נשמע ברמה קול 'ה אמר כה
כי בניה על להנח מאנה בניה על מבכה רחל תמרורי

הלשואיננו כפל הסבר צרי .תמרורי בכי מאנה,נהי מבכה,
להנחדוקא טעמא מאי ועוד ברמה.נשמע. הקול

עיי(חמת שפו ד"ה 'ג פרט 'ה כלל ח"א דל אל משכיל)אד חיי שתכלית עבור
לעשות הוא הזה בעולכ ידי ועל ,תורתו ולקיי קונו רצו

אבל ,הצפו טוב מרב ולהנות ה' בנוע לחזות נפשו יזכה כעת
הוא שבגלל לשגיאות עלול הוא ,לוקח שמאדמה גבור האד

עי יצרינו ידע שהוא הש ומרמה נפשו, וחומס שארו עוכר
הוא כללא אבל ,מוסר לשחרו ירצה ב את כאב עליו, השגחתו

(:ה אצל(ברכות קרוב ואד ,'אסורי מבית עצמו מתיר חבוש אי'
עצמו(:כה נגעיו(יבמות רואה ואינו מ"ה), פ"ב בעיניו(נגעי ישר איש ודר ,

ב) כא יועילו(משלי לא רעי ומקרי ופגעי היסורי ג כ ידי ועל ,
מעשיו. שיטיב לו

שבשמים לאביהם בנים לב לקרב לפקח  ועיר מחוז בכל חכם צדיק למנות חיוב

משוהקדושה תורה ציותה יח)הכי טז דברי)ושוטרי שופטי
ל תת,,ועיר עיר כל ועל ומחוז מחוז כל על מוטל והחיוב

באמת ה' עובד חכ צדיק איש עליה למנות ,ומקו מקו כל ועל
המסתופפי ולכל ומקומו, עירו אנשי על פקוחה עינו שתהיה

,שבשמי לאביה בני לב לקרב אנשיבצילו שיש והג
הש ואהבת ויראה אמונה בעניני שוני תוכחהמאנשי ולשמוע

רעיתי,ומוסר, יפה כול במדריגות שיהיה שווי אפי כל עולאו
המחזירי הגבאי ה וה רעי מלאכי משלחת של זמ כשיש זה כל

הערל. לבב יכנע אז להיות גורמי שהיסורי

ישראל אלמן לא  מעשיהם מטיבים  היסורין המסבב הוא ומי מה על

אובנוע שפתיו במתק האמת המנהיג דבריאז יאמר דבריו
להמו ולהסביר לבאר ,כס במשכיות זהב כתפוחי תוכחתו

המה ה זה מה ועל זה מה על אלה,ע המסבב הוא ומי ,היסורי
ג בודאי אזי ויפסקו, שילכו יסובב מה ידי ועל ,המשלח הוא ומי
,מוכיחיה דברי לשמוע אזנ הטו לא אחר שבזמ כאלו אנשי
את בצמא ישתו ג אלא וישמעו שישמעו לבד לא כעת אבל
ויגרמו ,בלבב נכנסי דבריו להיות לתוכחתו ויתרצו אלה דבריו

,עניני בכל מעשיה ומטיבי מתקני ישלהיות א זה וכל
יסובב ע"י כי ,בתוכ שרוי שהמה לדור אשרי אזי אמת, מנהיגי

.ומתורתו מאלקיו ישראל אלמ שלא

מעשיהם יטיבו כן ידי שעל  רועה בלב כצאן אובד כשה שהמה לדור אוי

בלאאבל וכצא אובד כשה שהמה כזה לדור ואהה ואבוי אוי
שאז ירצה, ב את אשר אב בלא ויתומי ,נאמ רועה רועה,
האלו הצא לעניי יש אחרית ואיזה תקוה איזה כזה עני בדור
תבוא רעה א ג הלא ,אורחות יבעטו ולא נכוחו דר שילכו
,ל לשלו לשאול יסור ומי ,ירושלי ל ינוד מי ,ויענשו עליה
כדי הדברי דברי אלה לה לבאר יטריח מי נעדרת, האמת הלא

.ומפורס כנודע 'ה אל וישובו מעשיה יטיבו כ ידי שעל

ידו שעל רועה להם אין  להנחם מאנה  ם"העכו בין שגלו  בניה על מבכה רחל
אתכם ויושיע אליו ושובו בה' בטחו לבבכם ירך אל להם שיאמר  דרכם בו יטו

ירמיהעיי את נבוזרד צוה רמה שבעיר רש"י ופירוש יונת תרגו
וכשראתה ,לירושלי גדליה אל ויל הגולה בני את שיעזוב
שבר, על ושבר רעה על רעה שנוסי ,כ ישראל כנסת שהיא רחל

בדר ברמה קולה השמיעהתמרורי בכי דקראנהי סיפא מעתה .
של סיבות הוא מה לנו לבאר לרישא תמרורימפרש בכי נהי

ואמר בניהשלה, על מבכהמפרש ואחר(המצודות), ,"העכו בי שגלו
כ כל לא אבל זה, על לבכות שיש נהי שגלו, זה דבר על אמר כ

,מלהתנח למאמנהיג ירמי' מה שנשלח ברמה עתה אבל
מעתה ,לבני והודעת בה לקיי לטרוח לאב לה שהיה ,האמת
ובעניי בגלות לה יבאר מי ,ידריכ מי ,ינהל ומי ,יוכיח מי
ושובו 'בה ובטחו לבבכ יר אל בני לה לומר ודחק צרת ובעת

ה ,לכ ויערב לכ ויטיב אתכ ויושיע יתומי.אליו כעת המה לא
הקודש אר מארצ נתגרשו ומכופלת כפולה רעת מעתה
ובמצור ונכריה, הטמאה באר אחרי אליה עבוד ל לאמור
ואחרו ובעוני, בדלות להיות ועושר משלות שגלו ,ובמצוק
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וז"ל:בכלל ד פרט ו

המנהיג על המוטלת והחובה המנהיג תפקיד

י"ז)במדבר פסוק כ"ז ואשר:(סימ לפניה יבא ואשר לפניה יצא אשר
אי אשר כצא 'ה עדת תהיה ולא יביא ואשר יוציא

רועה להאמר שכבר מאחר קשה .לפניה ויבא לפניה יצא
ויביא פקיחאיוציא עי לו יהיה שלה שהמנהיג כרח על ,

ע לו ומה ,טובת לפקח עליהלומר אשרוד כצא עדת תהיה ולא
רועה לה אי.

גדול.ואפשר מוסר בזה לנו רמזה דהתורה לומר

והואשהג מנהיג יש ,ישראל מנהיג ויש ישראל, מנהיג דיש
ציבור בצרכי ולהתעסק לטרוח רק הוא דאגותיו שכל
יתו דור הוא דורו זה כל וע דורו, אנשי של הכלל ובטובת

אב. בלא יתומי

לישראלויש שיש בהנהגתו וגור הכלל לטובת שטורח מנהיג
,נאמ רועה ,ז"לרועה חכמינו כמאמר סא.)דהיינו מאתרי'(גיטי'

וקיו ה' מצות בשבתו שבת מדי להמו שמלמד אתה', יאשיה 'דר
,עניני בכל מצותתורתו יהיה אי רכיכו גוזלייהו על משגיח וג

כאלו ילדי דהיינו תיישי מגדיי יעשה שכעת ,"לבני והודעת"
גדול וקט וטהרה, תורה לקבל עלולי שהמה ידיע מקטפיה אשר
יצא שכעת עד ולנהל ללמד כוח בכל עצמ מטריחי יהיה,

,ורזה דל להשכיל ולב ששכל ולאות כלי, לצורעבור דאגת
דרכי ולהורות לגמרי מתורה ונעור ריק יהיה שלא מיהת ללמד

ויראה. מוסר

סתירה נערים ובנין בנין זקנים סתירת

דלעיי אל ב')משכיל פרט ד' כלל ז"ל(ח"א חכמינו שאמרו (מגילהכלפי

חכמינולא:) ואמרו סתירה'. נערי ובני בני זקני סתירת'
[מ"ב] ה"ז)ז"ל פ"א חגיגה 'ירו)נטורי על ושאל חייא 'לר שלח שרבי

חרובי  קרתא נטורי ה ה ואמר וכו' סנטרא לו והביאו קרתא
וכאבינומס בלע אצל העול אומות נתכנסו וכבר ,ה קרתא
חזרו לה ואמרו זו לאומה להזדווג יכולי אנו במה בשאלה הגרדי
מצפצפי התינוקות א שלה מדרשות ולבתי כנסיות לבתי

לה יכולי את אי ב)בקול פתיחתא כנגד(איכ"ר היא תורה ותלמוד ,
כול(מ"א פ"א פאה).

אראבל אבדה מה על שהרי ,שמי יראת ע רק תלמוד איזה
תורתי את עזב עבור יאיב)רק ט כפירוש(ירמי' יונה), 'שלא(ר

במדרש ואיתא לשמה. ה)למדו תולדות מ(תנחומא גדולששאל לתנא י
.השומר הרועה גדול לו אמר ,זאבי שבעי בי שרועה הכבש

ברמיה ה' מלאכת עושה ארור על עובר כראוי מנהיג שאינו המנהיג

באמונהוהנה מקו של בניו להנהיג ורוצה 'ה ירא שהוא המנהיג
אות ומדרי מנהיג א אלא אפשר אי זה ודבר ,ובתמי
הטובי מעשיה עבור ראוי המה שיהיו כזאת ובבחינה כזה באופ
הרועה גדול שאיכא ומינה ,בתוכ שכינתו משרה ה' שיהיה
דורו לאנשי אוהב הוא א ג כ עושה אי א משו .השומר
ובכל כוחו בכל וטובת שלומ ודורש נאמנה אהבה עזה אהבה
'ה מלאכת עושה ארור ובכלל לה הוא שונא זה כל ע יכולתו,

י)ברמיה מח 'לנו.(ירמי בשר עיני הלא חכמתינו מה כוחינו מה עבור ,
וטובה הצלחה שהוא בעיניו ונראה דבר אד עושה לפעמי הלא

הוא. שנהפו לו נודע זמ ובמעט גדולה

ששואוכ להודות צריכי שאנו דברי וכמה כמה יש זה דר על
וא ,שומר שקד שוא עיר ישמור לא ה' וא ,אד תשועות

.ירשיע ומי ישקיט הוא וא  ינוע ומי ינוח הוא

ודברהוא דמסתבר מלתא עיזה העלי א לי דמה נוטה והדעת
כדבעי אבל והדרי שהוכיח או ,ומלהדרי מלהוכיח לגמרי
שהנביא וכיו דבריו, הועילו שלא גר כ ומתו עביד, לא למעבד

יח)אמר ג יחזקאל)עי לשו לאד לו יש כמה אבקש, מיד דמו
מצות וקיו תורתו לימוד וכמות איכות על יתירה והשגחה פקיחא

.למשמעתו להסרי תוכחה שיאמר בטר אלהש משכיל עיי
ב')דל פרט 'ה כלל .(ח"א

חרבוא כאילו הדיי שיראה תורה צותה הקל ממונות בדיני
מתחתיו פתוחה וגהינ יריכותיו בי לו קט:)מונחת יכד(יבמות

תוכחה ע"י ,הדי לעוות שלא שמי מורא לו יהא כ שמתו
העול מ מסתלק א וחרו לעול בא טובה שעבורה תמידכראוי)

יהיה.כח.) שלא יסובב הגרועי מעשיו מכח ושלו חס א מעתה
חרו להביא להיפו חלילה גור כ ומתו נשמעי תוכחתו דברי
'ה לפני שיח ולשפו בבורית לבו לכבס הוא מחויב וכמה כמה ,א
ויגיעותיו טרחותיו שכל דהיינו נקי, ד שופכי בכלל הוא יהיה שלא

ולקיי ,יעשו אשר המעשה 'ה דרכי 'ה לע להורות איהיה (שיה"ש

הרועי'ח) משכנות על גדיותי את ורעי הצא בעקבי ל 'צאי
שלא רכי בעוד שהגדיי לסבב שטורח דהיינו ש רש"י כפירוש
ה' יראי שה ומורי מלמדי לה שיהיה דהיינו ,צמר יטנפו

בה ו)שיקוי כב לא(משלי יזקי כי ג דרכו, פי על לנער חנו'
עליה ישגיח ובחרות שחרות בימי כשיגדלו וג ,'ממנו יסור
מלימוד אות ומרחיק ,חתולת 'ה יראת שתהיה אות להזהיר

נכריה. חיק ומלחבק זרות חכמות

אותו[ולא הלא "נתתי צופה" ליחזקאל שנאמר מאזהרה ישכח
כל לאו הלא באמונה, מלאכתו לעשות רוצה א ג הצופה
מגמת ורק העיר לבוא רוצי שגדודי רואה שא שווי אפי
מזוייני שבאי ושונא אויב רואה א או בז, ולבוז שלל לשלול
רמיא נפשות עסקי על שבאי רואי א שאז ,ליהרג או להרוג
על ויעמדו העיר אנשי כל שידעו ולהתריע בשופר לתקוע עליו
חלוצי המה עיר אנשי כל שיראה עד ישקוט ולא ינוח ולא ,נפש
על רק באי א הדבר כ שאי מה ,ומזוייני חמושי ועומדי

ממו וכו'...]עסקי

חיצונים מספרים קשת כמטחוי להרחיק

כמהלא תדע ומינה ,שהיה מעשה ל מלספר במילי לעצור אוכל
בספרי מלהסתכל קשת ממטחוי ויותר ויותר להרחיק צרי

על מאד ולהשגיח האלו החיצוני.בזה וב"ב בניו

ז"לדהנה חכמינו אמרו(:ל תורה(קידושי בראתי הרע יצר בראתי'
ושבע"פ, שבכתב מתורה ידיעה בו שיש מי דהיינו ,'תבלי
מעודו ונשרש נתייסד כ ידי ועל ,ופירושיה אגדות ומדרשי

בלבבו, ספריהאמת אות חמא שלא מי אשרי כ אחר שג הג
אפילו ,החיצוני ספרי  מעיניניתיפלות שמדברי ספרי אות

לכל כידוע ואפיקורסות מינות בה יעורב שלא אפשר אי ,חכמות
באתרי ,בה לעיי זמנו שמבלה זמ באותו כי ,בה ובקי מבי
שעל 'ה בתורה לעסוק יוכל וכוורי בשרי ליעול סרוח ירק דליעול

נצחיי, חיי לנפשו קונה לעייידו אותה נפשו א הכי אפילו אבל
עיי ,כ כל לו סכנה אי לפרקי בה בשלח)ג עזרא אב)בעני

ועיי ,סו י הברית)קריעת וראיות(ספר בתירוצי לא שהארי מה
האמת, הוא שכ לעי הנקראי בדברי אלא וחקירות, שכליות

בשלח)עיי עזרא אלה(אב בעניני בספריה הקורא וא ,המ בעני

ושקריה וטפשות פתיות בעצמו מבי הוא ותורניי צורב הוא
מקרא לא מעול למד שלא אד א אבל הראות, קצרי המה ואי

מדרש. ולא גמרא ולא משנה ולא

מעתהאבל הוא, ורגיל למד שלה באופ אשכנז בספרי לקרות
א תורה, דעת בדעת עני הוא אשר המוניי, איש אותו א
לבו נפתה ,חמשי ב כבר הוא א או ימיו, באמצע או בראשית
בספרי לעסוק ויפתוהו ,ואפיקורסי הכופרי כת אל להתחבר
וכל אמונה, עיקרי בכל מהכופרי היו מחבריה אשר החיצוני
ואותות ניסי כמה על וללעוג להתלוצ רק הוא חיבור תכלית

חקירה. בדר "ובנ בתורה המפוזרי ומופתי

ושאנימעתה חכו משמ חלק אפיקורסת הלא זאת כשרואה
לו כי עתה ראה כאילו בעיניו דומה אז ,דמשכי מינות
בכל להאמי שאי לו נודע וממנו חדש עול וראה השמי נפתחו
אנשי לפני רק עשה משה שעשה ומה אמונה, ושורשי עיקרי
לו הותרה מעתה כ וא שכל, וקטני הראות קצרי שהיה כאלו
ובעוונותינו התורה, והזהירה שאסרה העבירות כל על הרצועה
אלה, דברי כותב אני אומדנא מפי ולא השמועה מפי לא הרבי
מסברא כ ידעתי ראיתי לא שא הג ,זר ולא ראו עיני אלא
ממשחית יהא שלא להזהר ידע ומינה  רב מעשה אבל דנפשאי,

שלמה עליה שאמר ומאות יד)נפשו ה רע(משלי בכל הייתי כמעט
.ליצל רחמנא

וז"ל:במשכיל 'ג בפרט סט ד דל אל

הלאומי זה, דבר כעת להכחיש שיוכל בלבבו אמת אשר הוא
שני איזה שלפני הדור ממנהיגי וכמה כמה הרבי בעוונותינו
באמת .הכשרי חכמי מתלמידי דור אנשי אצל מוחזקי היה
ז"ל חכמינו מדרכי נעו לא מעוד אשר היראי מחוכמי החכמי
ה' יראת היא וחתולת דהו, כל נטייה מאבותיה שראו מה וכפי
היו אצל המפורסמי צדיקי של מוסר מספרי הטהורה
מה התורה גדרי לשמירות שנוגע ומה היראה בעניני כי ,נחשדי
על יעיד הפרט המזלזל, או בה הפור ,הראשוני חכמי שסייגו
העת שהגיע ועתה גלי. לא לפומא לבא כמעט אז אבל  הכלל
אני אומר אחד וכל לו והל חל הבושה ומסוה יסגא שחוצפא

,בהתתו נגלה עתה .לי אדו ומי ואפסיבימיה שעלתה לדור ואוי
ראוי אשר ואפיקורסת כפירות וכמה וגדופי חרופי כמה ,כ
ונשנו נאמרו אשר ,שומעי שכ לאזני ואוי ,עליה לקרוע
אשר הדור מנהיגי וכמה מכמה תורתו ועל 'ה על ובפרהסיא בפומבי
ג אשר זה הוא ומי ובייתוס, צדוק תלמידי שהמה נתודע כעת

,התורה ע אלו דברי להרכיב שיוכל ויאמר יכחיש כלעתה וע
כופר הוא שג או דעה, וחסר משוגע שהוא או  ה' ירא יהיה זה

.מה כאחד ואפיקורס

וז"ל:בכלל א פרט ט

שודדנו איך  שומע אנכי ענות קול
היסורים  עצמו מתיר חבוש אין  לשגיאות עלול  קונו רצון לעשות האדם תפקיד

מעשיו שייטיב לו יועילו לא רעים ומקרים

י"ד)ירמיה פסוק ל"א בכי:(סימ נהי נשמע ברמה קול 'ה אמר כה
כי בניה על להנח מאנה בניה על מבכה רחל תמרורי

הלשואיננו כפל הסבר צרי .תמרורי בכי מאנה,נהי מבכה,
להנחדוקא טעמא מאי ועוד ברמה.נשמע. הקול

עיי(חמת שפו ד"ה 'ג פרט 'ה כלל ח"א דל אל משכיל)אד חיי שתכלית עבור
לעשות הוא הזה בעולכ ידי ועל ,תורתו ולקיי קונו רצו

אבל ,הצפו טוב מרב ולהנות ה' בנוע לחזות נפשו יזכה כעת
הוא שבגלל לשגיאות עלול הוא ,לוקח שמאדמה גבור האד

עי יצרינו ידע שהוא הש ומרמה נפשו, וחומס שארו עוכר
הוא כללא אבל ,מוסר לשחרו ירצה ב את כאב עליו, השגחתו

(:ה אצל(ברכות קרוב ואד ,'אסורי מבית עצמו מתיר חבוש אי'
עצמו(:כה נגעיו(יבמות רואה ואינו מ"ה), פ"ב בעיניו(נגעי ישר איש ודר ,

ב) כא יועילו(משלי לא רעי ומקרי ופגעי היסורי ג כ ידי ועל ,
מעשיו. שיטיב לו

שבשמים לאביהם בנים לב לקרב לפקח  ועיר מחוז בכל חכם צדיק למנות חיוב

משוהקדושה תורה ציותה יח)הכי טז דברי)ושוטרי שופטי
ל תת,,ועיר עיר כל ועל ומחוז מחוז כל על מוטל והחיוב

באמת ה' עובד חכ צדיק איש עליה למנות ,ומקו מקו כל ועל
המסתופפי ולכל ומקומו, עירו אנשי על פקוחה עינו שתהיה

,שבשמי לאביה בני לב לקרב אנשיבצילו שיש והג
הש ואהבת ויראה אמונה בעניני שוני תוכחהמאנשי ולשמוע

רעיתי,ומוסר, יפה כול במדריגות שיהיה שווי אפי כל עולאו
המחזירי הגבאי ה וה רעי מלאכי משלחת של זמ כשיש זה כל

הערל. לבב יכנע אז להיות גורמי שהיסורי

ישראל אלמן לא  מעשיהם מטיבים  היסורין המסבב הוא ומי מה על

אובנוע שפתיו במתק האמת המנהיג דבריאז יאמר דבריו
להמו ולהסביר לבאר ,כס במשכיות זהב כתפוחי תוכחתו

המה ה זה מה ועל זה מה על אלה,ע המסבב הוא ומי ,היסורי
ג בודאי אזי ויפסקו, שילכו יסובב מה ידי ועל ,המשלח הוא ומי
,מוכיחיה דברי לשמוע אזנ הטו לא אחר שבזמ כאלו אנשי
את בצמא ישתו ג אלא וישמעו שישמעו לבד לא כעת אבל
ויגרמו ,בלבב נכנסי דבריו להיות לתוכחתו ויתרצו אלה דבריו

,עניני בכל מעשיה ומטיבי מתקני ישלהיות א זה וכל
יסובב ע"י כי ,בתוכ שרוי שהמה לדור אשרי אזי אמת, מנהיגי

.ומתורתו מאלקיו ישראל אלמ שלא

מעשיהם יטיבו כן ידי שעל  רועה בלב כצאן אובד כשה שהמה לדור אוי

בלאאבל וכצא אובד כשה שהמה כזה לדור ואהה ואבוי אוי
שאז ירצה, ב את אשר אב בלא ויתומי ,נאמ רועה רועה,
האלו הצא לעניי יש אחרית ואיזה תקוה איזה כזה עני בדור
תבוא רעה א ג הלא ,אורחות יבעטו ולא נכוחו דר שילכו
,ל לשלו לשאול יסור ומי ,ירושלי ל ינוד מי ,ויענשו עליה
כדי הדברי דברי אלה לה לבאר יטריח מי נעדרת, האמת הלא

.ומפורס כנודע 'ה אל וישובו מעשיה יטיבו כ ידי שעל

ידו שעל רועה להם אין  להנחם מאנה  ם"העכו בין שגלו  בניה על מבכה רחל
אתכם ויושיע אליו ושובו בה' בטחו לבבכם ירך אל להם שיאמר  דרכם בו יטו

ירמיהעיי את נבוזרד צוה רמה שבעיר רש"י ופירוש יונת תרגו
וכשראתה ,לירושלי גדליה אל ויל הגולה בני את שיעזוב
שבר, על ושבר רעה על רעה שנוסי ,כ ישראל כנסת שהיא רחל

בדר ברמה קולה השמיעהתמרורי בכי דקראנהי סיפא מעתה .
של סיבות הוא מה לנו לבאר לרישא תמרורימפרש בכי נהי

ואמר בניהשלה, על מבכהמפרש ואחר(המצודות), ,"העכו בי שגלו
כ כל לא אבל זה, על לבכות שיש נהי שגלו, זה דבר על אמר כ

,מלהתנח למאמנהיג ירמי' מה שנשלח ברמה עתה אבל
מעתה ,לבני והודעת בה לקיי לטרוח לאב לה שהיה ,האמת
ובעניי בגלות לה יבאר מי ,ידריכ מי ,ינהל ומי ,יוכיח מי
ושובו 'בה ובטחו לבבכ יר אל בני לה לומר ודחק צרת ובעת

ה ,לכ ויערב לכ ויטיב אתכ ויושיע יתומי.אליו כעת המה לא
הקודש אר מארצ נתגרשו ומכופלת כפולה רעת מעתה
ובמצור ונכריה, הטמאה באר אחרי אליה עבוד ל לאמור
ואחרו ובעוני, בדלות להיות ועושר משלות שגלו ,ובמצוק
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הנרצה תכלית הלא הראשונות, משכחות אחרונות וצרות הכביד
להיות מעשיה ולהטיב ה' אל ישובו כ ידי שעל הוא אלה מכל
אדוני שלא לה חסר זה ג עתה ולעת ,למקו בני נקראי

הוא וזה .איננולאלו כי בניה אתעל שאראה לאחריתי תקוה שאי
ראוי להיות והיראה התורה בדרכי הולכי שיהיו עוד בני

רחל. של בניה בש ליחס
ציון  פרי ישא לא משמיעים שלפעמים התוכחה  רב דערב מסטרא המנהיגים

תבכה במר

ועבורכמהזה יש כי ודל, עני דור דורינו על ולהצטער לקונ יש
לה אי ודורש 'ה ע ש מפוזרי אשר מקומות וכמה
וא ,יעשו אשר והמעשה בה ילכו אשר הדר ולעורר להודיע

שוא המה ,ממנהיגיה ותוכחה מוסר דבר שומעי לפעמי ג
בסיגי מעורב שהוא עבור קודש, פרי מלעשות ועקרי והתל,

.וש ,וכבוד עושר, פיגול, חכמינומחשבות שאמרו מה הוא וידוע
זהז"ל באופ כ הלב מ שיצאו מה וכפי ,כער 'ה דבר תוכחות

,הלב אל המכונהנכנסי ישראל כנסת כ בראותהענייהועבור ,
נוחמה, לא סוערה היא בניה ועוני צערכ ג יש כי הוה על והוה

שוחרי להיות לה אי אמת שמנהיגי לבד שלא הרבה מקומות
הוא, נהפו ג אלא ,טובתהמסיתי רב דערב מסטרא המה כי

יזכר שלא לסבב מחשבות ופרי כוונת וכל ה', ע המו ומדיחי
שעליה ,ושלו חס מישראל תורה ולהשכיח עוד, ישראל ש

תבכה במר שכחניציו 'וה ה' עזבני ציו יד)ותאמר מט .(ישעי'
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