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על ידי שנקיים ברית הערבות ומצות התוכחה בכל העולם כולו

גליון 16 #
חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

חודש טבת תשס"א
בו יבוארו עניני ברית הערבות שקיבלנו והתחייבנו במצוות ה' " ְבּהַר סִינַי" להיות ערב על כל איש ואיש מבני ישראל,
ָשלוּ אִיש בְּאָחִיו" וכמבואר ברש"י שם:
וכל אחד ואחד נענש מכוח חיוב הערבות כמו שכתוב )ויקרא כו ,לז(" ,וְכ ְ
ומדרשו "וכשלו איש באחיו" זה נכשל בעונו של זה ,שכל ישראל ערבין זה לזה) ,ועיין סנהדרין דף כ"ז.(:

על ידי ברית הערבות ומצות התוכחה נבנה בית המקדש
úåáøòä úéøá
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מטרת

קול קורא'ס אלו הוא להזכיר תמיד על חומר הענין כדברי המקובל האלוקי החסיד הנעלה
רבי משה חיים לוצאטו זכותו יגן עלינו בספרו הקדוש מסילת ישרים )בתחילת הקדמתו( וזה

לשונו:

לפי רוב הפרסום השכחה רבה
"אמר המחבר החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו אלא להזכירם את
הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול .כי לא תמצא ברוב דברי אלא דברים שרוב בני
אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל ,אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמתתם גלויה לכל
כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה" ,עד כאן.
וראה נא מה שמסיים המקובל הנ"ל בסוף הקדמתו וזה לשונו :והנה כל אלה כללים צריכים פירוש
גדול .ומצאתי לחכמינו זכרונם לברכה שכללו החלקים האלה בסדר וחילוק אחר יותר פרטי
ומסודר לפי ההדרגתה המצטרכת בהם לקנות אותם על נכון .והוא מה שאמרו בברייתא הובאה
במקומות שונים בש"ס ואחד מהם בפרק לפני אידיהן )דף כ'( .זה לשונו :מכאן אמר רבי פינחס בן יאיר
תורה מביאה לידי זהירות וכו' .והנה על פי הברייתא הזאת הסכמתי לחבר חיבורי זה ללמד לעצמי
ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדריגותיהם .ואבאר בכל אחד מהם עניניו וחלקיו או

פרטיו ,הדרך לקנות אותו ומה הם מפסידיו והדרך לשמור מהם .כי אקרא בו אני וכל מי שימצא בו
נחת .למען נלמד ליראה את ה' אלקינו ולא תשכח ממנו חובותינו לפניו ,ואשר חומריות הטבע משתדל
להסיר מלבנו הקריאה וההסתכלות ,יעלה על זכרוננו ויעירנו אל המצוה עלינו .וה' יהיה בכסלנו
וישמור רגלנו מלכד ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלקיו :הורני ה' דרכך אהלך באמתך יחד
לבבי ליראה שמך .אמן כן יהי רצון ,עד כאן לשון קדשו.

ואשר ישים לב להגות ולחזור דבריהם הקדושים ,תחקק בזכרונו אזהרת התורה הקדושה
בענין הנורא הזה ,ואם לא תמוש התורה הזאת מזכרונו ,מובטח לו לאדם
שלא יחטא .וכדי להקל על הקורא חלקנו כל ענין וענין לבדו ,ליתן רווח להתבונן בין פרשה
לפרשה.
ואסיים ההקדמה בדברי המחבר ספר חובת הלבבות :וכאשר זממתי לעשות מה שהסכמתי
עליו מחבור הספר הזה ,ראיתי כי אין איש כמוני ראוי לחבר חבור כמוהו .ושערתי
בנפשי ,כי כחי קצר מחלק מחלקותיו כפי הצריך לו ,מפני כבד הדבר בעיני וקצר דעתי וחלישות
שכלי מהשיג הענינים ,ושאינני בקי בצחות לשון ...ויראתי שאטרח בדבר שיראה בו קצר כחי,
ושאעבור בו את המדה הנכונה ,עד שאמרתי בנפשי לשוב ממחשבתי ולהשיבה ממה שהסכימה
עליו.
וכאשר זמותי להסיר משא הטרח הזה מעלי ולהניח לי מחברו ,שבתי וחשדתי את נפשי על
בחרה במנוחה ולשכון במעון העצלה בהשקט ובבטחה ,ויראתי שיהיה רצון התאוה
להניח המחשבה הזאת ,ושהוא הטני אל דרך המנוחה והשלוה ,ולהסכים על ההנחה ולשבת
במושב העצלות ,וידעתי כי כמה שכלים )פירוש עניני השכל( אבדו בעבור המורא ,וכמה חסרונים
גרם אותם הפחד .וזכרתי דברי האומר ,מן הזהירות ,שלא תרבה להזהר .ואמרתי ,שאם היה כל
מתעסק בענין מעניני הטובה או להורות הדרך הישרה והנכונה שותק ועומד על אשר יגמר לו
כל רצונו ,לא היה אדם מדבר דבר אחרי הנביאים עליהם השלום אשר בחרם השם לשליחותו
ואמצם בעזרתו.
ואלו היה כל מי שרוצה למלאת לו כל מדות הטובות ולא יכול להשיגן מניח מה שיזדמן לו מהן,
היו כל בני-אדם רקים מן הטובות וחסרים מן החמודות ,ושבים במרוצת תוחלת נכזבה,
והיו שבילי הטוב שוממים ומעונות החסד נעזבים .והבינותי ,כי הנפשות תאותן רבה להשיג
תכלית הרע ,ומתרשלות לעסוק בדרכי החסד ,ומתעצלות להקדים את הטובות ,והולכות תמיד
בדרכי השחוק והשמחה .ואם נראה אליהן מראה-תאוה שיקרא אתהן ,בודות דברי-שקר לנטות
אליו ,וסומכות את טענותיו להעמיד נטיתו ,ולחזק אודותיו ,ולחבר פרידותיו .ואם יאיר להם
נר-האמת לקרא אותן ,בודות דברים בטלים להמנע מנטות אליו ,וטוענות עליו ,ומחטיאות את
שביליו ,וסותרות את עניניו להפריד חבורו ולהפרד ממנו .וכל אדם אויבו בין צלעיו ,אלא אם
יהיה לו עזר מאלקיו ,ומוכיח מזומן לנפשו ,ושלטון גובר אשר יקשור אותה בחבק העבודה,
ויבלמנה ברסן הצדק ,ויכנה בשוט המוסר .וכאשר יחשוב לעשות טובה ,אל יאחר .ואם ישיאהו
לבו לדרך אחרת ,יגער בו ויתגבר עליו .על כן ראיתי להכריח את נפשי לסבל טורח חבור הספר
הזה ,ולבאר ענינו בכל לשון שאוכל ,ובכל מליצה שתזדמן לי שיובן הענין מהם ...ובאלקים

האחד-האמת איעזר ,ועליו אבטח ,וממנו אשאל להורות אותי את הדרך הישרה אשר הוא
רוצה בה ,ושהיא מקובלת בעיניו בדבור ובמעשה ,בסתר ובגלוי .עד כאן לשונו.
ואחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש ,להיות חלקי ממזכי הרבים ,ואולי אבנה גם אנכי ממנה,
ואליכם אישים אקרא להגות בספר הזה ולחזור עליו פעמים אין מספר ,כי לא הוספתי
משלי כלום ,והם דברי הראשונים כמלאכים ותורה יבקשו מפיהם ,ודברים היוצאים מלבות
קדושים ,יכנסו בלבות בני ישראל גזע תרשישים ,ובזה נשלמה ההקדמה בעזר צורי גואלי.
והשי"ת יערה רוח טהרה ממרום לעבדו באמת.
)המשך בגליון הבא אי"ה(
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