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מפעל עולמי להצלת הדת
על ידי שנקיים ברית הערבות ומצות התוכחה בכל העולם כולו

גליון 20 #
חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

חודש אייר 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

äáåùú éìòáì øòù
לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה ,זה השער לה' צדיקים יבואו בו .יסוד התורה ועיקר האמונה היא כמו שכתוב
"וארשתיך לי באמונה" ,ואחר כך "וידעת את ה'" ,והאמונה בשכר ועונש היא פתח השער ,ליכנס אל חכמת ה'
ותורתו הקדושה ,וכמו שכתב רבינו חיים וויטאל זיע"א בהקדמתו לעץ חיים ,וזה לשון קדשו :ראשית הכל ,יראת
ה' ,להשיג יראת העונש ,כי יראת הרוממות שהוא יראה הפנימית ,לא ישיגוהו רק מתוך גדלות החכמה ...לכן
יזהר שלא יבוא לידי חטא אפילו שוגג ,שלא יהיה להם שייכות בו ,לכן צריך ליזהר מהקלות ,כי הקב"ה מדקדק
עם הצדיקים כחוט השערה ...וצריך אזהרת "סור מרע ועשה טוב ובקש שלום" ,עד כאן לשון קדשו.
הקול קורא'ס על הערבות הם יוכללו עניני שכר ועונש וגלגולים ותיקוני תשובה מלוקט ומבוקר מש"ס
והפוסקים וספרי מוסר ,ובפרט מספרי הזוהר הקדוש וספרי האריז"ל ותלמידיו רבי חיים וויטאל
ועוד.
התועלת היוצא מספרי שכר ועונש הם רבים :א .לעורר לבות בני אדם לעלות למעלה במעלה עולה והנפלאה
מעלות התשובה .מי לנו גדול מהרב בית יוסף שהזהירו המגיד שיהיה לו שיעור מיוחד בכל יום בספרי
מוסר כמו שמבואר להדיא בזוהר הקדוש פרשת ואתחנן דאף בהגיע זמן הקץ אינם נגאלים אלא בצירוף
התשובה .וכן הוא בהקדמת תיקוני זוהר במענה אליהו הנביא עליו השלום לרבי שמעון בן יוחאי זצל"ה ,ואין כאן
מקומו להאריך .ב .המורה דרך לאחרים להחזירם בתשובה שידעו את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר
יעשון .ג .השואל והדורש אל המורה להורות לו עניני תשובה צריך לדעת ברור ,שיסוד היסודות לכל אחד הוא
להסביר לו את דרך החיים בעניני שכר ועונש ויראת שמים ,שבלי יסודות אלו אי אפשר להיות אפילו יהודי פשוט,
וכדי שלא יצטרך הרב המורה דרך לחפש בחורין וסדקים שעות שלימות ,ולבסוף לא ימצא מבוקשו .על כן בררנו
הדברים שיהיו מוכנים ומסודרים היטב כשולחן ערוך ,שיהיה מוכן )לכל אחד( למצוא בהם כל עניני יראת שמים
ושכר ועונש ועניני הגלגולים על כל חטא וחטא ,ולהסביר לו איך יוכל לסדר לו תיקוני תשובה .ד .לבעל תורה

העושה דבר עבירה ,ויתבייש בה להודיע נגעי מכאוביו להמורה ,יפרוש כפיו אל הספר הזה וימצא לנפשו מזור
ותרף .ה .ואחרון אחרון חביב בעל תשובה שרוצה לחזור בתשובה באמת על כל העבירות אשר עשה ,ואי אפשר
להרבות בתעניות וסיגופים ,מצאנו לו הפיתרון ,שיזכה להיות צדיק גמור] ,שידוע שהבעלי תשובה ,יכולין לקפוץ
למעלה ממדרגתן) .ראה שפת אמת ,פרשת במדבר([ .וכמו שכתוב בספר הקדוש שבט מוסר )פרק יט( ,שבעל תשובה צריך
שישיב רבים מעון ,וזה לשון קדשו :צריך בעל תשובה שישיב רבים מעון ,וילמד וידריך בני אדם בדרך ישרה
ויזהירם בתשובה ,ויוכיחם ויודיעם ענשן ומתן שכרן איך הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה ,כמו שאמר דוד המלך,
עליו השלום ,בתפילתו )תהלים קיט ,יח(" :גל עיני" וכו' ,אלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו" )שם נא ,טו( ,עד
כאן לשונו.
ועל ידי שישים כל מגמתו לעשות להרבות טובות לישראל קדושים לקרבם לאבינו שבשמים להחזירם

בתשובה ,לחזק לבם באמונה שלימה ,שעל ידי ספרים אלו יבינו הבעלי תשובה ויגילו הנבונים למצוא
בנקל מבוקשם ,מוצאם ומוקרם ,בעזרת השם יתברך .ומי שביכלתו לעזור בכח גדול לתכלית זה ולהדפיס
הספר הזה בכל הלשונות ולהפיצם בכל מקום בעולם ,דעל ידי שיחזיר את ישראל בכל העולם למוטב,
יזכה לשכר הטוב הצפון לצדיקים ,כמו שאמרו ז"ל :מי שמוחה לכבוד שמים אין מלאך המות שולט בו
כשאר בני אדם )זוהר הקדוש חלק א' כט (:והקדוש ברוך הוא כורת עמו ברית ולזרעו אחריו כמו שעשה לפנחס
)ראשית חכמה שעה"ח פי"ב בשם מהר"י אבוהב( ,וזוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא )תמיד כח ,(.וממשיך ברכות
וטובות לעם )תמיד כח ,(.ויוצא מכלל ארור לכלל ברוך )ויקרא רבה כה( ,ניצול מכל גזירות קשות )ילקוט רות עה"כ
וימת אלימלך( זוכה לבלות שנותיו בנעימים )אבות דרבי נתן פרק כ"ט( כשיש גזר דין על הכלל הוא ניצול )חומת אנך
פרשת נח( וזוכה למלכות )סנהדרין קא.(:
)המשך בגליון הבא אי"ה(
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