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 ו" תשכניסן טיגליון , ה"ב
 זכות את הרביםוועד העולמי ל

 ,כל אחד יקבל על עצמו להחזיר בתשובה לכל הפחות מאה אנשים
 א"בב על ידי שיורה לו הדרך האמת ולהוציאו מקליפות הערב רב נזכה להגאולה שלימה

עיה תובב"ירושלים   א"ק 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

הוא מדריך ומורה דרך וחד שארגון מי
 כבוד שמים למזכי הרבים להרבות
 פרק ו

 פרנסי הדור -עסקני ציבור 
¯Â·Èˆ‰ ÌÚ Ì˙‚‰‰ ÔÙÂ‡ ,¯Â·Èˆ‰ ÏÚ Ò¯Ù ˙ÂÓ‰Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ Ì‰ ÈÓ ,Ì˙ÏÂ„‚ ,Ì˙ÏÚÓ ,Ô¯Î˘ ,Ô˘ÂÚ ,ÌÚÂÈÒ .ÙÚ" È

ÊÁ È¯·„"Ï 
וצדקתם עומדת . מסייעתםשזכות אבותם , וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים

 .לעד

 )ב"משנה אבות פ(

כל פרנס שמטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים 
 .הוא ככל פושעי ישראל בגופן שיורד לגיהנום לדורי דורות

¯Â·ˆ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÎÂ .· ‡È˙"ÂÎÂ ÔÈ„‰ ÌÂÈÏ ˙Â˙ÈÎ ‰˘Ï˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ ' ÌÈÈÁ‰ ı¯‡· Ì˙È˙Á Â˙˘Â ÔÈÈÓ‰ Ï·‡

Ì‰È‚Ï ÔÈ„¯ÂÈÂÎÂ ˙Â¯Â„ È¯Â„Ï ‰· ÔÈÂ„Â  'ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‡Ï˘ ¯Â·ˆ‰ ÏÚ ‰¯È˙È ‰ÓÈ‡ ÏÈËÓ‰ Ò¯Ù ‰Ê ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡. 
 .)ה יז"ר(

כל פרנס שמטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים 
 אינו רואה בן תלמיד חכם

 „ÈÓÏ˙ Ô· ‰‡Â¯ ÂÈ‡ ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‡Ï˘ ¯Â·ˆ‰ ÏÚ ‰¯È˙È ‰ÓÈ‡ ÏÈËÓ˘ Ò¯Ù ÏÎ ·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ÌÎÁ

 ¯Ó‡˘)Ï ·ÂÈ‡"Ê (·Ï ÈÓÎÁ ÏÎ ‰‡¯È ‡Ï ÌÈ˘‡ Â‰Â‡¯È ÔÎÏ. 
 ])ה"ועיין ספר חסידים סימן קמ[, שם, שם(
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ה בוכה עליו בכל "פרנס המתגאה על הציבור בחינם הקב
 .יום

˙"·˜‰ ÌÈ¯·„ ‰˘Ï˘ ¯" ÂÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ÈÓ ÏÚÂ ˜ÒÂÚ ÂÈ‡Â ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ¯˘Ù‡˘ ÈÓ ÏÚ ÌÂÈ ÏÎ· Ì‰ÈÏÚ ‰ÎÂ· ‰

 ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ÌÁ· ¯Â·ˆ‰ ÏÚ ‰‡‚˙Ó‰ Ò¯Ù ÏÚÂ ˜ÒÂÚÂ)‡.( 
 )חגיגה ה(

) ‡ (Ì˜Á„ ˙Ú˘· Ì‰ÈÏÚ „ÓÂÚ ÂÈ‡Â ‰¯¯˘ Ì‰ÈÏÚ ‚‰Â. 

 .פרנס המתגאה על הציבור בחינם אין הדעת סובלתו
Ô‰ ÂÏ‡ Ô˙Ï·ÂÒ ˙Ú„‰ ÔÈ‡ ‰Ú·¯‡ .‰‡‚ Ï„ ,˘ÁÎÓ ¯È˘Ú ,Û‡Ó Ô˜Ê , ÌÁ· ¯Â·ˆ‰ ÏÚ ‰‡‚˙Ó‰ Ò¯ÙÂ)‡ (ÈÂ" ‡

ÂÎÂ ')·.( 
 ) קיגפסחים(

) ‡ (ÔÓˆÚ ÈÈÚ· ÌÈÊ·Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈË¯Á˙Ó ÔÓˆÚ Ô‰ ÂÏÈÙ‡˘. 

)· (ÏÈÚÏ ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÈÈÚ. 

 .אזהרה לדיין שיסבול את הציבור כאומן הסובל את היונק
ר שמלאי אזהרה לצבור שתהא "אמר רבי אלעזר א". בעת ההיא וכתיב ואצוה אתכם בעת ההיא) דברים א(ואצוה את שופטיכם "

כאשר ישא האומן ) במדבר יא( ואזהרה לדיין שיסבול את הצבור עד כמה אמר רבי חנין ואי תימא רבי שבתאי אימת דיין עליהם
 .)סנהדרין ח": (את היונק

הרבנות המנהיגות לא ניתנה כדי לשרור על הציבור רק 
 לעמוד ולשרתם

ÂÎÂ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯„ ‡‰ ÈÎ '¯ ˙‡ ·È˘Â‰Ï Â˙Ú„ Ô˙ '˘‡¯· ‡ÓÒÁ ¯ÊÚÏ‡ È·¯Â ‡„‚„Â‚ Ô· ÔÁÂÈ , ÁÏ˘ ‰˘·ÈÏ ‰ÏÚ˘Î

Â‡· ‡ÏÂ Ì‰Ï ,Â‡·Â Ì‰Ï ÁÏ˘Â ¯ÊÁ ,ÌÎÏ Ô˙Â È‡ ˙Â¯¯˘˘ Ì˙‡ ÔÈÓÂ„ÓÎ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÎÏ Ô˙Â È‡ ˙Â„·Ú , ¯Ó‡˘

)‡ ÌÈÎÏÓ 'È"·" (‰Ê‰ ÌÚÏ „·Ú ‰È‰˙ ÌÂÈ‰ Ì‡ ¯Ó‡Ï ÂÈÏ‡ Â¯·„ÈÂ." 
 )הוריות י(

בלה גם בתנאי המנהיגות והפרנסות הציבור צריך לק
 .שיקללו ויבזו אותו בגללה

¯ ' Ò¯Ù ‰Â‰ ¯ÊÚÈÏ‡)‡ (‡ ÔÂ˙È„·Ú È‡Ó ÔÂÏ ¯Ó‡ ‰È˙È·Ï ˙ÈÁ ÔÓÊ „Á" ÔÂÏˆÂ ÔÂ˙˘Â ÔÂÏÎ‡Â ‡ÚÈÒ „Á ‡˙‡ Ï

 ·Ë ¯‚‡ ‡ÎÈÏ ÔÂÏ ¯Ó‡ ÍÈÏÚ)‡( ,ÔÂ˙È„·Ú È‡Ó ÔÂÏ ¯Ó‡ ÔÈÈ˙ ÔÓÊ ˙Á ,‡" ÔÂ˙˘Â ÔÂÏÎ‡Â È¯ÂÁ ‡ÚÈÒ „Á ‡˙‡ Ï

 ÍÂÏ˜‡Â)· („Î ÔÂÏ ¯Ó‡·ÂË ¯‚‡ ‡ÎÈ‡ ÔÂ ,¯" ‰ÈÏ˜ ÔÂÚÓ˘ ‰È¯˙· ÂÎÏ‰ ‡˙ÈÈ· Â‚ ÍÏÓ ÔÂÏ ¯Ó‡ Ò¯Ù ‰È˙ÈÓÓ ÔÂÚ· Ú

 ÏÏ˜˙Ó ˙Ó ÏÚ ¯Ó‡„)‚ (‰ÈÈÊ·Ó ˙Ó ÏÚ. 
 )ח"ירושלמי פאה פ(

) ‡ (‡ Ì˙È˘Ú ‰Ó Â˙È· È·Ï ¯Ó‡" Ô˙ÈÈ˙˘Â Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÍÈÏÚ ÂÏÏÙ˙‰Â Â˙˘Â ÂÏÎ‡Â ÌÈÁ¯Â‡ Ï˘ ‡¯ÈÈ˘ ‡„Á ‡˙‡ Ï

‡" ·ÂË ¯Î˘ Ô‡Î ÔÈ‡ ÏÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÏÙÎ Â¯Î˘ ‰È‰ Â˙Â‡ ÔÈÊ·Ó ÂÈ‰ ÂÏÈ‡˘ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ: 

)· (Í˙Â‡ ÌÈÏÏ˜ÓÂ ÔÈÊ·Ó. 

)‚ (ÔÈÏ·˜Ó Â‡ È· ÔÈÊ·ÓÂ ‰· ÔÈÏÈ˜Ó˘ ˙Ó ÏÚ) .˘¯"È(. 

‚ '·˜‰ Ì‰ÈÏÚ ÊÈ¯ÎÓ ÌÈ¯·„"·ÂË Ò¯Ù ÂÓˆÚ· ‰. 
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 .)ברכות נה(

¯Ù ‰Ó˙Ó ‡Â‰˘ ÔÂÈÎÓ ¯Â·ˆ‰ ÏÚ ÔÈÒ¯Ù ÔÈÓ˙Ó Ô‰˘ ÂÏ‡ ÔÈÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÂÏÈÁ˙‰ ÔÓ‡ ‡ˆÓÂ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ Ò

ÈÏˆÓ ‡Â‰ ÈÈ„Î. 
 )ד"א ה"ירושלמי תענית פ(

Â· ˘Ó˙˘‰Ï ‡ÏÂ ¯ÈÂ‡· ÁÂ¯ÙÏ ¯Â„Ï ÂÏ ÁÂ ¯Â„‰ ˙‡ ‚È‰Ó Ú˘¯Â ÛÁ ˙È‡¯ Ì‡. 
 )ח"ר ה"דב(

‡·‰ ÌÏÂÚÏ Ï‡¯˘È ÈÒ¯Ù ¯Î˘ Ô˙Ó ÂÚÈ„Â‰Â ÌÈ¯·„· ÂÁ˜Ï Ú˘Â‰È ˙‡ Á˜ÈÂ. 
 )ספרי פינחס קמא(

˙Â˘ Ï‡¯˘È ÈÒ¯Ù ÂÏ‡ ÂÈ˘Â„˜ ÏÎÌ˘Ù Ì‰ÈÏÚ ÌÈ. 
 )ספרי ברכה שמד(

Ô‰ÈÏÚ ÔÓˆÚ ÔÈ˙Â ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ¯Â„Ï ÌÈÒ¯Ù ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡. 
 )פסיקתא זוטרתא ואתחנן(

·˜‰ ˘„ÁÈ˘Î"¯Â„‰ ÈÒ¯Ù Ï˘ Ô¯„Ò ¯„ÒÓÂ ÂÓˆÚ· „ÓÂÚ ÂÓÏÂÚ ˙‡ ‰. 
 )ד"תנ' ילקוט ישעי(

 שזכות אבותם מסייעתם
 . היא מצד זכות אבותהסייעתא של העוסקים בצרכי ציבור להוציא לפועל מעשיהם

¯Â·ˆ Ï˘ Ô˙Â·‡ ˙ÂÎÊ . Ï˘ Ô˙ÂÏ„˙˘‰ ·ÂË „ˆÓ ‡ÏÂ Ô˜„ˆ ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂ‰Ï Ô‰ÓÚ ÔÈ˜ÒÂÚ‰ Ï‡ ÌÚÈÈÒÓ‰ ‡È‰

ÌÈ˜ÒÂÚ‰: 

   

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


