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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

'תׁשּב'ּבֹו'ּת– הרבּיםזיכּוּיבּעניןזכּה 
הרבּיםמזכּיׁשלהכרגּדל ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מהׁשכּלכּכּדיעדגּדוֹלהכּכּלמעלההיאהרבּיםזכּוּי ִ◌
יםּבהריםׂשֹועעלֹהריידובׁשנחּוּלאּכאּאןהוׂעשּווזה 

"תּזכויםּביהרּלוּתֹוּייןבּלוּת עוֹשׂים ׁשהרבּים הזּכיּוֹת ׁשכּל ." 
נּתן ונעלה נשׂגּב כּה דּבר האם .ֹתוּלזכו ונזקפין אוֹתן בּמזכּה

.יד בּמחי לזה תֹוּכלז רׁשאפ הרי כּב מה ׁשל ברּד ֹוּב תֹולרא

חבּבּהוֹצאה כּּמה לׁש כּגוֹן:לאוֹר היּהדוּת תֹדוֹיסו על ריםּו ְ◌ָ◌ָ◌
ּתפלּין, ,חהּפׁשּמה טהרת כּׁשרוּת, ׁשבּת, מירתׁש
ללב יעּגלה רׁשאפ ֹוז דרּב .בלּת ּפני על והפצתם ,דֹווע מזוּזוֹת,
'הׁש ֹומתׁשּנׁש ,ֹוׁשרׁש מקוֹר ואחד אחד לכל ירּלהזכ יהוּדי, כּל
,עלּממ אלקי חלק והיא ,ֹדוֹבוּכ אּסּכ חתמּת חצוּבה ֹוּבקרּב נפח
הנּצחי, לעם בּּקׁשר קּזלהתח עליו ולכן היצוּרים, מבחר והוּא
לםֹעוּב להחליפם לא וׁשלוֹם וחס הנּצח רתֹלתוּו הנּצח לאלקי

.בּלל הנּכנסים להם והדּוֹמה ּוּלאּכ דבריםּב וׁשוא. ברֹעו

יעלׂשֹלעו להצטרף ואחד אחד לּכ יכוֹל תֹוּקטנ תֹצאוֹהו ידי ַ◌
עיםֹוּת יקרים מאחים למנע ,יםּבהר יּכזמּמ תֹולהיו מצוה,
,ראלׂשי לעם סוֹררת כּתף מלּתת ידיעתם ןֹוחסר מחמת וטוֹעים
תּלזכו ּקפוּזי הּטוֹבים מּמעשׂיהם ּרוּבצטּיׁש הזּכיּוֹת לּכ בכּו
חטא לידי אֹויב ׁשלּא ,הּהמזכ הּיזכ אלּא עוֹד ולא אוֹתם, הּהמזכ
דֹווע ועוֹד ,ֹוראּב ּוּלאּכ נחׁשב ויהיה חטא, רּהרהו לידי ולא
עדן בּגן וּלחלק ,םה ויראת בּתוֹרה וּמעלוֹת וּגדלּה יקר הּלהרב
תֹוּבר תֹוצאֹהו להוֹציא צריכים ּוהי אם ּוּלואפ ,ֹוערו ׁשעוּר לאין
לׁש בהֹחו היא ,זמן מן הרבּה וּלהקריב ׁשעוּר לאין תֹולֹוגדּו
להּפטר ׁשיּוּכל לםֹועּב יהוּדי ׁשוּם ׁשאין בּרוּרה, והלכה ּתוֹרה
אפסים אפס היא קעהההׁש כּל זה עסקּבׁשּכ ,ןּכׁש וכל מּמנּה.
,תּוּיחנּברוּו תּוּימׁשגּב ,אּבבּו בּזה מיםּהעצו הרוחים תלעּמ
אׂשֹוּנה עסק .לנצח קיּמת והּקרן ,הּהז בּעוֹלם אוֹכלים ּפרוֹתיה
תֹומצו ׁשל תֹוצאֹוּתה יּכ .תֹרוֹוּד ריֹולד תֹוּזכי ,חיםּוטּב רוחים
,חניתּור תּומּהתקדּב הבּאים תֹרוֹוּהד ּוׂיעש רׁשא טוֹבים יםׂשמעּו
,כּב ּהוּוּכּזׁש לזה ׁשיּכים אחריו צאצאיו צאצאי ּוׂעשּי מה וכל
בׁשנח ויהא יםּכהמז לקבוּצת רּלהתחב הּנה יסוּר לא ּפתי וּמי

.מהּועצו הּבר כּמצוה

יקעץ"נעּתֹיו "ּפלא פרמּס דפוס)כּאן ערך)הּהנ :ֹנוֹולׁש וזה ַ◌ְ◌ִ◌
יסהדּפּלמ החכמים יד קצרה קצּוּר הרב ׁשעל מאחר
יפה עיןּב אליהם ידיהם לפּתח 'ּוכ לעׁשירים יּוראו ,'ּכו ספריהם
אּהו מה לפי והכּל 'ּכו החכם עם ּיאכלו כּחלק חלק וּבזה
ּוּנמּמ מׁשּהנ עלתֹוּתה לפיּו לרבּים, נצר הוּא מה לפיּו הּספר,

רּבית הם דתֹהאלעבוּיׁש כּסף אין מעטּכׁש חּכותׁש קּודו 
ֹזוּכ הּבר למצוה כוּ',נחׁשב ֹועתׁשל הוּא מצוה ׁשל צאהֹהו לּכׁש , 

,ריםֹוּד רֹלדו לעד עוֹמדת ֹוצדקת הדּפוּס לצר תןֹוּהנ זה אבל
ֹחלקו ּטוֹב מה 'ּוכ ֹוּב יּלוּת הרבּים זכוּת הרבּים, את מזכּה והוּא
וגם הבּא, לםֹהעו חיּי ֹול קנה ּתוֹרה, בריּד ֹלו קנה ,בֹוט ׁשם קנה

.ֹונֹולׁש אןּכ עד ,'ּוכ הזּה העוֹלם

עּהגיםּבהר יּוּזכ בּזה ׁשּיׁש ספר להדּפיס בּכדי אם עצמּב ַ◌ַ◌
בׁשנח יהא הכּסף איןׁש עד ,להֹגדוּו רבּה כּה צוההּמ
,תּוּיחנּברוּו תּוּמיגׁשּב וּמרבּים ליםֹודּג רוחיוּו זכיּוֹתיו כּי ,זהּב
ואחד אחד כּל ועל לנצח. דּוֹרוֹת וּלדוֹרי לעד וּבבּא, זהּב
וחלק יד לקחת כםׁש תֹולהּט ׁשא בּלהבת ררֹולהתע מיּשׂראל

ֹויד לא-ל אׁשר כּכל בּממוֹן זמןּב ׁשנפּב יּפעלבּגוּף מה וכל 
ׁשבּזכוּת ֹויתּב ונפׁשוֹת ֹמתוונׁש ֹועצמ בתֹולט ורק א אּוה זהּב
מכּל ּלוּצוינ לביתם וׁשלוֹם חס הנּגע יבוֹא לא הרבּה צוההּמ

בעזהי"ת. הזּמן ּפגעי

י"ח)בּּמׁשנהאיתא משנה ה פרק אבות),יםּבהר את המזכּה כּל ִ◌ָ◌
.ֹידו על בּא חטא אין

וּמהׁשנתנוּמ הרבּים, את הּהמזכ ׁשל ֹוכרׂש רב מה ללּמד, אהּב ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּג.יםּבהר את חטיאהּמ לׁש ֹוׁשענ דוֹל 

לּיםכּהרב את הּהמזכדרּב וּמדריכם וּמוּסר, ּתוֹרה דםלּמּמׁש - ָ◌
ֹותֹוא מוֹנעים מיםה ןּמׁש - ֹידו על אּב חטא אין ,רהיׁש
עדן. בּגן ותלמידיו םּנגיהּב אּוה יהא אּלׁש בּחטא, לׁשּכהּלמ

א') עמוד פ"ז דף יומא מסכת .(גמרא

נתןוכן דּרבּי בּאבוֹת מ')מוּבא הרבּים,,(פרק את הּהמזכ "כּל ְ◌ֵ◌
ֹידו על עברה מגלגּלים איןחליםֹנו למידיוּת ּיהיו ׁשלּא , 
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ׁשנּאמר לׁשאוֹל, יוֹרד והוּא הבּא י)העוֹלם טז, תהלים)לא "כּי , 
לא מרֹולּכ ,"חתׁש לראוֹת חסיד ןתּת לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב
חסיד ּתּתן ולא ,לֹואׁש אל אלׁש ,עברה לידי לבוֹא נפׁשי ּתעזב

בּׁשחת ׁשיּראוּני - עדן בּגן והם ,ידי על ּכוּזׁש ּתלמידי (תוספות- 
(טוב יום.

ׁשנּאמר ,ֹוּב ּתלוּיה הרבּים זכוּת הרבּים, את וזכּה זכה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶמׁשה
כא) ,לג ישׂראל"(דברים עם טיוּפמׁשּו עשׂה ה' "צדקת

בּחכמהזכהׁשהמ יתׁשֹוהאנ הלמוּת לתכלית ׁשהגּיע - ֶ◌
הרבּיםוּבמעשׂה, את ּתוֹרהוזכּה ראלׂשי את ׁשלּּמד - 

יםּבהר תּוזכ ולכן ,הּסגל עם תֹולהי רּהד להם רהֹוהו וּמצווֹת
הּמצווֹת, את ׁשּמקיּמים -ֹוּב יהּולּתהםעּמ קיּם הוּא ּוּלאּכ - 

:אמרּנׁש ,תֹצווהּמ אוֹתן עםכּל וּמׁשּפטיו עשׂה ה' צדקת" 
ישׂראלישׂראל" וכל הוּא הּתוֹרה, כּל וקיּם ליםׁשהׁש מרֹלוּכ - 

.ֹועּמ(המאירי). 

,ֹוּב ּתלוּי הרבּים חטא הרבּים את והחטיא חטא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָירבעם
אׁשר (בּן-נבט) ירבעם חּטאות "על ל) טו, א (מלכים ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁשנּאמר

ישׂראל" את החטיא ואׁשר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָחטא

לכםחטאעםירב "רב :ראלׂיש לבני ואמר זהב עגלי הׂעשׁש - ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מארץ ּוהעל אׁשר ישׂראל אלהי הנּה ירוּׁשלם מעלוֹת

"מצרים(כח ,יב א ים,(מלכיםּהרב את והחטיאּחווּתהׁשׁש - 
,זרה עבוֹדה ּועבדו בּוֹלעגלים ּתלוּי יםּבהר חטאאּהו ּוּאלּכ - 

אותּטח על" :אמרּנׁש ישׂראל, ּוׂשעׁש החטאים כּל את עשׂה
נבט)ירבעם כּתוּב(בּן לא - ישׂראל" את החטיא ואׁשר חטא אׁשר 

אׁשר ירבעם אותּטח "על אלּא וישׂראל" ירבעם אותחּט על"
.ירבעםּב ּתלוּי ׁשהכּל מכּאן החטיא", ואׁשר חטא(ברטנורא). 

הרבּים את וּמזכּה לאחרים ּתוֹרה המלּמד ׁשל ֹכרוׂש ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹגּדל

י"ח)אבוֹתבּמּסכת משנה 'ה אין(פרק יםּבהר את הּהמזכ כּל : ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עדן גןּב למידיוּת ּויהי אּלׁש כּדי .ֹידו על אּב חטא
תּתן לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב לא "כּי כּדכתיב בּגיהנּם, והוּא
יראה חסיד אּוהׁש ׁשּמי ראפׁש והיא "חתׁש לראוֹת חסיד
כּלוֹמר ,ראלׂיש עם וּמׁשּפטיו הׂעש ה' צדקת אחרׁש אלּא ׁשחת,

.ֹועּמ ראלׂשי וכל אּוה הּתוֹרה לּכ וקיּם יונהׁשהׁשלים רבינו פרוש) 
(י"ח משנה ה' פרק .אבות

הרהוּר לידי וא חטא לידי א יבוֹא א הרבּים את ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּה

מי"ח)אבוֹתבּמּסכת בּא(פ"ה חטא אין הרבּים את הּהמזכ כּל , ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
,ֹזוּכ להֹדוּג תּוזכ הׂשֹעו אדםׁשּכ .ֹידו יןעלּדה תּדמ 

י על חטא להביא אּלׁש זהּכ לֹדוּג שׂכר םּלׁשל ולאנוֹתנת ֹדו 
.מצוה מצוה כרׁש ,ֹכרוׂש ּוזהו ,עברה רּיונההרהו רבינו פרוש) 

ה') פרק אבות .על

סנהדריןּבּוהּבא רבּי אמר :ֹונֹולׁש וזה ,ט"אתצ ההמע לּכ ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
,ּהאׂשע ּוּאלּכ בּתוּהכ עליו מעלה מצוה לדבר ֹחברו
והלא ּהוּהכ מׁשה וכי היאר, את ֹוּב יתּכה אׁשר מּטּו אמרּנׁש
מצוה לדבר ֹחברו את המעה כּל ל לוֹמר אלּא ,ּהוּהכ אהרן

.אּהׂשע ּוּאלּכ הכּתוּב עליו מעלה

הכּה,ׁש"יוּבר אהרן והלא :מצוה דּבר ֹתוֹלאו .ֹאוׂשע ּוּלאּכ :םׁש ְ◌ַ◌ִ◌
ז)דּכתיב יד".(שמות נטהּו ּטמ קח אהרן אל אמר" 

לּכּוּלאּכ עליו מעלין הכינה כּנפי חתּת אחת הּריּב כניסהּמ ָ◌
.לםֹלעו ֹווהביא ֹורקמּו ֹויצר

אּתספֹבתוּותֹריוֹוז')ה א הוֹנה(פרק ׁשכּל יןּנמּו :ֹנוֹולׁש וזה ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אּהו ּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ֹולחבר אחד רקּפ

אמרּנׁש לעוֹלם, ֹוהביאו ֹורקמּו ֹוטז)יצר יקר(ירמיה ציאֹוּת ואם 
.הּפה ֹותֹואּכ ,תהיה פיּכ ללֹוּזמ

ֹראוּב ּוּאלְּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ובשהש"ר(כב לתוֹ(א. אחת בּריּה הּמכניס כּל :ֹונֹולׁש וזה
עד ,ֹראוּב הוּא ּוּאלּכ עליו מעלין הכינה, כּנפי

.ֹונֹולׁש כּאן

לחיוֹת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהרוֹצה

יּעשׂהואם מה ולׁשנוֹת לקרוֹת למוּד ֹאינוּפ הׂויעש יל ?על רנס ְ◌ִ◌
חי. והוּא רּוּבּהצ(א כה .(ויק"ר 

בּּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְכּעוֹסק

סקֹהעו.רהֹוּתּב כּעוֹסק צבּוּר א)בּצרכי ה ברכות .(ירושלמי ָ◌ֵ◌

ׁשחדהּמנּיח לוֹקח ּוּאלּכ רּוּבצ צרכי ַ◌ַ◌ִ◌

צבּוּרמברכּתא צרכי יחיןּנמ ּווהי בעׁש בארּב עוֹברת היתה ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעלה מעשׂה ֹותֹוא וּמכּח עצמן בּצרכי ועוֹסקים

.חדׁש ּולקח ּוּאלּכ יג).הכּתוּב ה"פ ר"ב) 

עליו הצּבּוּר טרח ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָכּל

נזקקנתמנּה אני לטוֹבתי יאמר לא טלּית, ונוֹטל ראׁשּב אדם ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עליו. הצּבּוּר טרח כּל אּאל בּצּבּוּר, לי אכּפת לא

ח)(שמו"ר .כז

האימה ֹועּתּד נוֹתן ֹואינו ֹולראׁש להֹעוׁש מי וכל חלק זה אגוֹז ָ◌
על ררהׂש מנהיג ׁשהוּא מי כּל ּכ נוֹפל, ׁשהוּא סוֹף יעלה,
,ראלׂשי את מנהיג אּוה האי ֹוּתעּד נוֹתן ֹואינו בּישׂראל רּוּבּצה

נוֹפל ׁשהוּא יז)סוֹף ו רבה השירים .(שיר 

צדּיקים ׁשל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁשבחן

נפטריםלהוֹדיע כּׁשהם צדּיקים לׁש עצמןׁשבחן צר מנּיחין ְ◌ִ◌ַ◌
צבּוּר צרּב קלח).ועוֹסקין פנחס .(ספרי 

צבּוּר בּצרכי להעוֹסק החּסרוֹן ממלּא הוּא ּרוּב ׁשֹדוַּהק◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

לּכּוּלא יּכ לי נראה .ֹידו על בּא חטא אין יםּבהר את הּכהמז ָ◌
ואימתא רּוּבּצה על עליהם ואין הרבּים את מזכּין איןׁש
אּטרד להם אין כּי עצמן רהֹוּתּב להׁשּתדּל ליןֹיכו הם ראּוּצבּד
ּוּלא כּן אין מה ואימה, חדּפ מחמת וּמעכּב נעֹמוּו הזּמן לּובּטּו
הצּבּוּר חדּפמּו הלּב תּצרו מחמת רב ּפי על ,עליהם הצּבּוּר ׁשעל
וחּסרוֹן רב קּזה להם יׁש נמצא דּבר, םּוׁש תֹוׂשלע יכוֹלים אין

.עצמם חוֹבוֹת תּוללׁשּתׁשהּב רחמיווגרעוֹן רבּב ֹומׁש רּבית א 
בּא חטא אין יםּבהר את הּהמזכ "כּל ּוהינו ,ןֹרוהחּס להם אּלממ
ׁשּמזכּה זה ידי על אּב וחּסרוֹן גּרעוֹן אין לוֹמר ֹונֹרצו ,"ֹידו על

הרבּים דּׁשמיּא.את בּסיּעּתא ןֹנכו והוּא .(משה .(ישמח 

ישׂראל על הזּכוּת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵגּוֹרם

לדקדּקׁשהמ ׁשי .ֹוּב יּלוּת הרבּים תּוזכ יםּבהר את וזכּה זכה ֶ◌
גּדעוֹן יּבּג ׁשאמרּתי ֹומּכ לפרׁש ׁשי א ,"ֹוּב יּלוּת" הלּׁשוֹן
דּתּמּלׁשּכ ּתכף זה, כחּב ואמרּתי, ,"זה כחּב ל" כּתיב
כףּתׁש ,לרחמים הדּין מדּת נהפ כףּת ,עליהם ריאֹסנגו
הדּין תּדמ נהפ כףּת ,האדם על תּזכו דּממל כּׁשהצּדּיק

הּמׁשנה ׁשכּתב וזה ,ים"לרחמיםּהרב את הּוזכ זכה הׁשמ", 
תםֹוא הּוזכ ראלׂשי על טוֹב לדבּר ּתמיד רגיל היה ׁשּמׁשה ׁשּורּפ
ׁשאמר ּווזה ישׂראל, על רחמים ּתמיד עלֹוּפ היה זהּב ּתמיד,

"ֹוּב יּלוּת יםּבהר ישׂראל"זכוּת על הזּכוּת גּוֹרם היה הוּא ׁשּרוּפ , 
.מידּת אוֹתם ׁשזּכּה קודש)בּזה זרע). 

מאד הרבּה ֹכרוׂש צבּוּר בּצרכי ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹסק

ראוּוּבאמת ּוויאמר בּהם יםּהחי ּאוּקנּיׁש ההסּפד נתּוּכ רּקע ֶ◌ֱ◌ֶ◌
הּמול 'ה דתֹעבוּב עסק אׁשר לאיׁש הגּיע יקר הּמּכ
ֹמוּכ ,רּוּצב בּצרכי סקיםֹהעו בפרטּו ,הםֹמוּכ תֹוׂלעש ּאנחנו נחדּל
לפעמים ּולבּטּו רּוּצב בּצרכי ּועסקׁש הּמּכ הנּ"ל בּאנׁשים ׁשהיה

.רהֹוּתה עוֹנת כּן ידי על

ּוןואמרֹאפרסמו נהרי י"ג ֹוכרׂש ּהראו ּוהּבא לרבּי דרׁשּמּב ְ◌ָ◌ְ◌
אמרּתי ואני אמר ,ּהוּלאב ּהלי ּאמרו ,למאן ּוּלא ואמר
ּוהּאב רבּי יכּפר וׁשלוֹם חס אי בּאוּר וצרי .'ּוכו ייגעּת לריק
עּויד כּי יתבּתּכׁש ֹמוּכ דּברים לׁש טןּופׁשּו .תֹמצווּו רהֹוּת בּשׂכר
דּכ :גמראּב כּמבאר ׁשם וׁשכיח קיסר לבי בֹקרו היה ּהוּאב ר'
בׁשֹמו ראלׂשי מארץ כּן ואם ,'ּווכ קיסר לבי אתי ּוהּאב יּרב הוי
וחזרה הליכהּב זמן וצרי רב רּד קיסר מוֹׁשב לרוֹמי ּוהּבא רבּי
צרי ׁשם, הל בּחנּם לא יּכ וּלהׁשּתדּל יסרּקה אל לבוֹא םׁש וגם
מלכים ןּכׁש לּמכּו ריםׂש ּפתחי למבּקרי כּנּוֹדע רב זמן ןּכ גּם
זמן ןּכ ידי על לּטּב כּן ואם ההם, מיםּיּב רוֹמי קיסר ֹמוּכ גּדוֹלים
.מהֹוּוכד חברים דּבּוּק ׁשדרּמה יתּבמ ׁשּורּפ והיה רהֹוּתמה רב

אנהׁשּמּב ּוהםאמרעּמ עוֹסקים ּויהי רּוּבצ בּצרכי והעוֹסקים ַ◌
ּוּלאּכ הּהרב כרׂש עליכם אני מעלה ואּתם ׁשמים לׁשם

צבּוּרעשׂיתם, צרכי עסיקת ידי על כּי ּויצטער ׁשלּא ּווהינ 
מעלה כּי ּויראּת אל ֹלו ואמר טוֹבים, וּמעשׂים דּוּמּלה נתמעט

הרבּה שׂכר עליכם ותוֹרהאני ביםֹוט מעשׂים עשׂיתם ּוּאלּכ 
צבּוּרבּׁשלמוּת צרכיּב יּגע ׁשּמה ׁשּפחד ּוהּבא רבּי ענין ּווזה , 

רהֹוּת כּן ידי על מעט יּכ לריק הכּל וכדּוֹמה קיסר לבי והל
כּי ממים ֹלו ּוהרא אבל ,ייגעּת לריק ֹאמרו ּוזהו ,'ה דתֹועבו
.מאד הרבּה ֹכרוׂשּו םֹומק לּכמ כרׂש ֹלו קבע הוּא ּורּב ׁשֹודּקה

(דבש .(יערות

ּיראו אׁשר לכל אני ס"ג)חבר קי"ט, תהלים) ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁשנּמנוּ"מעוּת זה - להּמנוֹת", יוּכל לא וחּסרוֹן לתקן כלּוי לא ְ◌◌ָ◌
.הםעּמ נמנה ולא מצוה לדבר כו)חבריו .(ברכות 

לדברהרי חבריו עם להּמנוֹת ריּצׁש הוּא, הדּין ןּמׁש ֲ◌ֵ◌
אּלׁש חּסרוֹן זה הרי עּמהם נמנה ֹאינו ואם ,מצוה

.תֹנוּמלה בּוׁש יוּכל

ולהיוֹתוזאת להּמנוֹת ֹכחוּב יׁש ּונמאּת ואחד אחד כּל הרי ְ◌ֹ
הרב :ֹלו יּוהראו ֹול ּיה בּחלק אחד לּכ יםּבהר יּכזמּמ
ויחד 'ּווכ ֹוּנזמּב לּדוה ֹרועׁשּב ירהעׁש ,להֹדוּהג ֹועתּפהׁשּב
וכל .יםּבהר יּכמזּו הרבּים לתּצלה אחת רהּלחבו נמנים תֹלהיו

וּמי גּדוֹל דברּב מי בּזה לעזר לֹוכּיׁש אחד חלק ֹוכחּב ֹלו יׁש אחד
כמאמרםּו מצוה לעוֹשׂי נטּפל הּפחוֹת לכל תֹולהיו קטן בּדבר

:ז"ל(ה מצוה,(מכות יׂשֹעוּכ מצוה לעוֹשׂי הדיןהנּטּפל (והוּא 
(יז).להפ ה, ויקרא י"ורש .(ת"כ 

נפׁשוֹת המזכּה האדם שׂכר לגדל וער ׁשעוּר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאין
לּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּמקרבן

וּמזדּעזעיםבּעלי חליםׁש םה לדבר והחרדים היראים רהֹוּת ַ◌ֲ◌ֵ◌
ֹנוֹרצו עוֹברי על יחּגׁשלה עליהם למּט רּבית ֹודֹבוּכ מּפני
הרעה מדּרכּם ּובּוׁשי כּי עד היּׁשר דרּב להדריכם ,רּיתב

.רּבית ֹודתֹלעבו
והעניןמהּורּת תׁשרּפ ׁשֹודהּק בּזּהר מבאר(קכ"ט דּאין(דף ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּמקרבן נפׁשוֹת הּהמזכ האדם כרׂש לגדל וער רּעוׁש
ניםֹועלי ואוֹמר גּדוֹל בּקוֹל יוֹצא זּורּהכ כּי ,רּבית ֹודתֹלעבו
הּמזכּו תֹוׁשנפ דּבוֹרא אּוה מאן ,תאּסהדו אסהוּדי ותחּתוֹנים
תאהׁש תֹולעל ראוּי אּוהה ֹוראׁשּב תּומלכ ׁשכּתר ההוּא לחיּביּא
אזדּּמן דיןּכ ,עליּה ּאלוׁש וּמטרוֹניתא אּכמל האּד מלכּא קּמי
בּתר וקימין עלמא כלּב טטיׁשמּד ה' עיני מאינוּן סהדין ריןּת
לניאּפ על סהדין אנן הא ואמרי ,אּד סהדוּתא וסהדין ּפרגּוֹדא
אהּכז ,המקלקל מדּרכּם מסירםּו יםּרב הּמזכּד לניאּפ רּב
אלתּת עביד ּאיהו דּא ,בהֹולט ֹגינוּב רּכנז אבוֹי דּהא חוֹלקיה
ה"קוב אתיקר כּדין ,אחרא טראמּס ּהווּד דּחיּביּא אןנפׁש
ראּבזּג ּואיהּד נאמּמ חד ןּמּדאז ׁשעּתא ּהיּב ,לימתאׁש בּחדוא
רזאּב אתקריּד דּאתוון אׁשּוּמׁשּד רזאּב אּיקיּצדּד דּיוֹקנין על
אׁשדּוק וּרמיז ,איׁשּקד מאׁשּד דּׁשּמוּׁשא בּכתרא יהודיע"ם
עבידּד ׁשנ בּר אּוההּד קניּהֹיוּד ואייתי נאמּמ לההוּא אּוה ריּב
אּואנ וּמטרוֹניתא, אּמלכ יקּמ ליּה וקאים אּביּיחּד אןנפׁש
אּלההו ּהלי מסרין אעּתׁש בההיאּד וארעא מיאׁש עלי אסהדנא
חקיק דּלא עלמא בּהאי צדּיקא כּל ל לית האּד דּיוֹקנא,
'ע ּהידיּב וּמסרין ,נאמּמ דּההוּא ידא ּתחוּת לעילא ּהקניֹויּד
אּלההו ריּב מלכּא כּדין ,ּהוּב ּהדמארי אּינזּג דּכל מפּתחן

דּבר בּרכאן מכּל קנאֹיוּדאּביּחיּד אןנפׁש עביד דּכ לאברהם י 
'לד רמיז וקב"ה הכינה, נפיּכ חתּת מקרבןּו גּרים רּימג ׁשהיה
עאל ּואיהו יּהּמע ואזלי קנאֹיוּד לההוּא ונטלין עלּאין מׁשרין
גּניזין אינוּן רּב אחרא נש רּב ּהוּב זכי לאּד גּניזין עלמין לע'
אנׁש ניּב ּידעו ֹוהו ואלמלי ,אּיבּיחּד נפׁשיהוֹן עבדיּד ןּולאינ
אזלי ֹוהו ,ןֹלהו ּזכו דּכ ּגינייהוּב זכּאן ּווזכ אּתעלֹוּת הּמּכ
לבני זכי נאּמסכ ,יןּחי תרּב דּרדף מאןּכ ןֹלו ורדפי ּותרייהּבא
דּזכי כּמאן ּאיהו לאו עלּאין ניזיןּג בּכּמה טבאן בּכּמה אנׁש
נאּמסכ תרּב דּמׁשּתדּל מאן אּלא להאי, האי בּין מה בּחיּביּא,
גיניּהּב וזכי לאתקיימא ליּה וּגרים יּהׁשלנפ חיּין אׁשלים ּואיה
ּואיה חיּביּא תרּב לּדּתמׁשּד וּמאן ,עלמא אּולהה טבאן לכּמה
פייאּאתכּד אחרים אלהיםּד אחרא לסטרא עביד יתיר, ליםׁשא
על קוּבּ"ה דּאסּתלּק עביד ,תיּהֹולטנמ ּהלי ואעבד לטאׁש ולא
.לקיהֹחו אהּכז ,אחרא אנפׁש באּחי אּולהה עביד יקריה, כּוּרסי
יהי וכן סלה אמן ֹחלקו ריׁשוא ֹול אׁשרי הזּהר, ןֹולׁש כּאן עד

.ןֹאוררצו)(צדיקים. 

גּוֹרם מה ֹוכחּתֹתוּב בּתׁשוּבה לחזר הרבּים את ׁשּמזכּה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמי
ֹולנפׁשּו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹלם

הּקדוֹׁשוּמה בּזּהר כּמבאר הרבּים, את המזכּה מעלת גּדלה מאד ַ◌
ּתרוּמה תרׁשּפ(ב"ע קכ"ח דף)למרדף בעי זכאה :ֹונֹולׁש וזה 
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ׁשנּאמר לׁשאוֹל, יוֹרד והוּא הבּא י)העוֹלם טז, תהלים)לא "כּי , 
לא מרֹולּכ ,"חתׁש לראוֹת חסיד ןתּת לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב
חסיד ּתּתן ולא ,לֹואׁש אל אלׁש ,עברה לידי לבוֹא נפׁשי ּתעזב

בּׁשחת ׁשיּראוּני - עדן בּגן והם ,ידי על ּכוּזׁש ּתלמידי (תוספות- 
(טוב יום.

ׁשנּאמר ,ֹוּב ּתלוּיה הרבּים זכוּת הרבּים, את וזכּה זכה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶמׁשה
כא) ,לג ישׂראל"(דברים עם טיוּפמׁשּו עשׂה ה' "צדקת

בּחכמהזכהׁשהמ יתׁשֹוהאנ הלמוּת לתכלית ׁשהגּיע - ֶ◌
הרבּיםוּבמעשׂה, את ּתוֹרהוזכּה ראלׂשי את ׁשלּּמד - 

יםּבהר תּוזכ ולכן ,הּסגל עם תֹולהי רּהד להם רהֹוהו וּמצווֹת
הּמצווֹת, את ׁשּמקיּמים -ֹוּב יהּולּתהםעּמ קיּם הוּא ּוּלאּכ - 

:אמרּנׁש ,תֹצווהּמ אוֹתן עםכּל וּמׁשּפטיו עשׂה ה' צדקת" 
ישׂראלישׂראל" וכל הוּא הּתוֹרה, כּל וקיּם ליםׁשהׁש מרֹלוּכ - 

.ֹועּמ(המאירי). 

,ֹוּב ּתלוּי הרבּים חטא הרבּים את והחטיא חטא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָירבעם
אׁשר (בּן-נבט) ירבעם חּטאות "על ל) טו, א (מלכים ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁשנּאמר

ישׂראל" את החטיא ואׁשר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָחטא

לכםחטאעםירב "רב :ראלׂיש לבני ואמר זהב עגלי הׂעשׁש - ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מארץ ּוהעל אׁשר ישׂראל אלהי הנּה ירוּׁשלם מעלוֹת

"מצרים(כח ,יב א ים,(מלכיםּהרב את והחטיאּחווּתהׁשׁש - 
,זרה עבוֹדה ּועבדו בּוֹלעגלים ּתלוּי יםּבהר חטאאּהו ּוּאלּכ - 

אותּטח על" :אמרּנׁש ישׂראל, ּוׂשעׁש החטאים כּל את עשׂה
נבט)ירבעם כּתוּב(בּן לא - ישׂראל" את החטיא ואׁשר חטא אׁשר 

אׁשר ירבעם אותּטח "על אלּא וישׂראל" ירבעם אותחּט על"
.ירבעםּב ּתלוּי ׁשהכּל מכּאן החטיא", ואׁשר חטא(ברטנורא). 

הרבּים את וּמזכּה לאחרים ּתוֹרה המלּמד ׁשל ֹכרוׂש ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹגּדל

י"ח)אבוֹתבּמּסכת משנה 'ה אין(פרק יםּבהר את הּהמזכ כּל : ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עדן גןּב למידיוּת ּויהי אּלׁש כּדי .ֹידו על אּב חטא
תּתן לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב לא "כּי כּדכתיב בּגיהנּם, והוּא
יראה חסיד אּוהׁש ׁשּמי ראפׁש והיא "חתׁש לראוֹת חסיד
כּלוֹמר ,ראלׂיש עם וּמׁשּפטיו הׂעש ה' צדקת אחרׁש אלּא ׁשחת,

.ֹועּמ ראלׂשי וכל אּוה הּתוֹרה לּכ וקיּם יונהׁשהׁשלים רבינו פרוש) 
(י"ח משנה ה' פרק .אבות

הרהוּר לידי וא חטא לידי א יבוֹא א הרבּים את ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּה

מי"ח)אבוֹתבּמּסכת בּא(פ"ה חטא אין הרבּים את הּהמזכ כּל , ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
,ֹזוּכ להֹדוּג תּוזכ הׂשֹעו אדםׁשּכ .ֹידו יןעלּדה תּדמ 

י על חטא להביא אּלׁש זהּכ לֹדוּג שׂכר םּלׁשל ולאנוֹתנת ֹדו 
.מצוה מצוה כרׁש ,ֹכרוׂש ּוזהו ,עברה רּיונההרהו רבינו פרוש) 

ה') פרק אבות .על

סנהדריןּבּוהּבא רבּי אמר :ֹונֹולׁש וזה ,ט"אתצ ההמע לּכ ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
,ּהאׂשע ּוּאלּכ בּתוּהכ עליו מעלה מצוה לדבר ֹחברו
והלא ּהוּהכ מׁשה וכי היאר, את ֹוּב יתּכה אׁשר מּטּו אמרּנׁש
מצוה לדבר ֹחברו את המעה כּל ל לוֹמר אלּא ,ּהוּהכ אהרן

.אּהׂשע ּוּאלּכ הכּתוּב עליו מעלה

הכּה,ׁש"יוּבר אהרן והלא :מצוה דּבר ֹתוֹלאו .ֹאוׂשע ּוּלאּכ :םׁש ְ◌ַ◌ִ◌
ז)דּכתיב יד".(שמות נטהּו ּטמ קח אהרן אל אמר" 

לּכּוּלאּכ עליו מעלין הכינה כּנפי חתּת אחת הּריּב כניסהּמ ָ◌
.לםֹלעו ֹווהביא ֹורקמּו ֹויצר

אּתספֹבתוּותֹריוֹוז')ה א הוֹנה(פרק ׁשכּל יןּנמּו :ֹנוֹולׁש וזה ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אּהו ּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ֹולחבר אחד רקּפ

אמרּנׁש לעוֹלם, ֹוהביאו ֹורקמּו ֹוטז)יצר יקר(ירמיה ציאֹוּת ואם 
.הּפה ֹותֹואּכ ,תהיה פיּכ ללֹוּזמ

ֹראוּב ּוּאלְּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ובשהש"ר(כב לתוֹ(א. אחת בּריּה הּמכניס כּל :ֹונֹולׁש וזה
עד ,ֹראוּב הוּא ּוּאלּכ עליו מעלין הכינה, כּנפי

.ֹונֹולׁש כּאן

לחיוֹת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהרוֹצה

יּעשׂהואם מה ולׁשנוֹת לקרוֹת למוּד ֹאינוּפ הׂויעש יל ?על רנס ְ◌ִ◌
חי. והוּא רּוּבּהצ(א כה .(ויק"ר 

בּּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְכּעוֹסק

סקֹהעו.רהֹוּתּב כּעוֹסק צבּוּר א)בּצרכי ה ברכות .(ירושלמי ָ◌ֵ◌

ׁשחדהּמנּיח לוֹקח ּוּאלּכ רּוּבצ צרכי ַ◌ַ◌ִ◌

צבּוּרמברכּתא צרכי יחיןּנמ ּווהי בעׁש בארּב עוֹברת היתה ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעלה מעשׂה ֹותֹוא וּמכּח עצמן בּצרכי ועוֹסקים

.חדׁש ּולקח ּוּאלּכ יג).הכּתוּב ה"פ ר"ב) 

עליו הצּבּוּר טרח ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָכּל

נזקקנתמנּה אני לטוֹבתי יאמר לא טלּית, ונוֹטל ראׁשּב אדם ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עליו. הצּבּוּר טרח כּל אּאל בּצּבּוּר, לי אכּפת לא

ח)(שמו"ר .כז

האימה ֹועּתּד נוֹתן ֹואינו ֹולראׁש להֹעוׁש מי וכל חלק זה אגוֹז ָ◌
על ררהׂש מנהיג ׁשהוּא מי כּל ּכ נוֹפל, ׁשהוּא סוֹף יעלה,
,ראלׂשי את מנהיג אּוה האי ֹוּתעּד נוֹתן ֹואינו בּישׂראל רּוּבּצה

נוֹפל ׁשהוּא יז)סוֹף ו רבה השירים .(שיר 

צדּיקים ׁשל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁשבחן

נפטריםלהוֹדיע כּׁשהם צדּיקים לׁש עצמןׁשבחן צר מנּיחין ְ◌ִ◌ַ◌
צבּוּר צרּב קלח).ועוֹסקין פנחס .(ספרי 

צבּוּר בּצרכי להעוֹסק החּסרוֹן ממלּא הוּא ּרוּב ׁשֹדוַּהק◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

לּכּוּלא יּכ לי נראה .ֹידו על בּא חטא אין יםּבהר את הּכהמז ָ◌
ואימתא רּוּבּצה על עליהם ואין הרבּים את מזכּין איןׁש
אּטרד להם אין כּי עצמן רהֹוּתּב להׁשּתדּל ליןֹיכו הם ראּוּצבּד
ּוּלא כּן אין מה ואימה, חדּפ מחמת וּמעכּב נעֹמוּו הזּמן לּובּטּו
הצּבּוּר חדּפמּו הלּב תּצרו מחמת רב ּפי על ,עליהם הצּבּוּר ׁשעל
וחּסרוֹן רב קּזה להם יׁש נמצא דּבר, םּוׁש תֹוׂשלע יכוֹלים אין

.עצמם חוֹבוֹת תּוללׁשּתׁשהּב רחמיווגרעוֹן רבּב ֹומׁש רּבית א 
בּא חטא אין יםּבהר את הּהמזכ "כּל ּוהינו ,ןֹרוהחּס להם אּלממ
ׁשּמזכּה זה ידי על אּב וחּסרוֹן גּרעוֹן אין לוֹמר ֹונֹרצו ,"ֹידו על

הרבּים דּׁשמיּא.את בּסיּעּתא ןֹנכו והוּא .(משה .(ישמח 

ישׂראל על הזּכוּת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵגּוֹרם

לדקדּקׁשהמ ׁשי .ֹוּב יּלוּת הרבּים תּוזכ יםּבהר את וזכּה זכה ֶ◌
גּדעוֹן יּבּג ׁשאמרּתי ֹומּכ לפרׁש ׁשי א ,"ֹוּב יּלוּת" הלּׁשוֹן
דּתּמּלׁשּכ ּתכף זה, כחּב ואמרּתי, ,"זה כחּב ל" כּתיב
כףּתׁש ,לרחמים הדּין מדּת נהפ כףּת ,עליהם ריאֹסנגו
הדּין תּדמ נהפ כףּת ,האדם על תּזכו דּממל כּׁשהצּדּיק

הּמׁשנה ׁשכּתב וזה ,ים"לרחמיםּהרב את הּוזכ זכה הׁשמ", 
תםֹוא הּוזכ ראלׂשי על טוֹב לדבּר ּתמיד רגיל היה ׁשּמׁשה ׁשּורּפ
ׁשאמר ּווזה ישׂראל, על רחמים ּתמיד עלֹוּפ היה זהּב ּתמיד,

"ֹוּב יּלוּת יםּבהר ישׂראל"זכוּת על הזּכוּת גּוֹרם היה הוּא ׁשּרוּפ , 
.מידּת אוֹתם ׁשזּכּה קודש)בּזה זרע). 

מאד הרבּה ֹכרוׂש צבּוּר בּצרכי ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹסק

ראוּוּבאמת ּוויאמר בּהם יםּהחי ּאוּקנּיׁש ההסּפד נתּוּכ רּקע ֶ◌ֱ◌ֶ◌
הּמול 'ה דתֹעבוּב עסק אׁשר לאיׁש הגּיע יקר הּמּכ
ֹמוּכ ,רּוּצב בּצרכי סקיםֹהעו בפרטּו ,הםֹמוּכ תֹוׂלעש ּאנחנו נחדּל
לפעמים ּולבּטּו רּוּצב בּצרכי ּועסקׁש הּמּכ הנּ"ל בּאנׁשים ׁשהיה

.רהֹוּתה עוֹנת כּן ידי על

ּוןואמרֹאפרסמו נהרי י"ג ֹוכרׂש ּהראו ּוהּבא לרבּי דרׁשּמּב ְ◌ָ◌ְ◌
אמרּתי ואני אמר ,ּהוּלאב ּהלי ּאמרו ,למאן ּוּלא ואמר
ּוהּאב רבּי יכּפר וׁשלוֹם חס אי בּאוּר וצרי .'ּוכו ייגעּת לריק
עּויד כּי יתבּתּכׁש ֹמוּכ דּברים לׁש טןּופׁשּו .תֹמצווּו רהֹוּת בּשׂכר
דּכ :גמראּב כּמבאר ׁשם וׁשכיח קיסר לבי בֹקרו היה ּהוּאב ר'
בׁשֹמו ראלׂשי מארץ כּן ואם ,'ּווכ קיסר לבי אתי ּוהּאב יּרב הוי
וחזרה הליכהּב זמן וצרי רב רּד קיסר מוֹׁשב לרוֹמי ּוהּבא רבּי
צרי ׁשם, הל בּחנּם לא יּכ וּלהׁשּתדּל יסרּקה אל לבוֹא םׁש וגם
מלכים ןּכׁש לּמכּו ריםׂש ּפתחי למבּקרי כּנּוֹדע רב זמן ןּכ גּם
זמן ןּכ ידי על לּטּב כּן ואם ההם, מיםּיּב רוֹמי קיסר ֹמוּכ גּדוֹלים
.מהֹוּוכד חברים דּבּוּק ׁשדרּמה יתּבמ ׁשּורּפ והיה רהֹוּתמה רב

אנהׁשּמּב ּוהםאמרעּמ עוֹסקים ּויהי רּוּבצ בּצרכי והעוֹסקים ַ◌
ּוּלאּכ הּהרב כרׂש עליכם אני מעלה ואּתם ׁשמים לׁשם

צבּוּרעשׂיתם, צרכי עסיקת ידי על כּי ּויצטער ׁשלּא ּווהינ 
מעלה כּי ּויראּת אל ֹלו ואמר טוֹבים, וּמעשׂים דּוּמּלה נתמעט

הרבּה שׂכר עליכם ותוֹרהאני ביםֹוט מעשׂים עשׂיתם ּוּאלּכ 
צבּוּרבּׁשלמוּת צרכיּב יּגע ׁשּמה ׁשּפחד ּוהּבא רבּי ענין ּווזה , 

רהֹוּת כּן ידי על מעט יּכ לריק הכּל וכדּוֹמה קיסר לבי והל
כּי ממים ֹלו ּוהרא אבל ,ייגעּת לריק ֹאמרו ּוזהו ,'ה דתֹועבו
.מאד הרבּה ֹכרוׂשּו םֹומק לּכמ כרׂש ֹלו קבע הוּא ּורּב ׁשֹודּקה

(דבש .(יערות

ּיראו אׁשר לכל אני ס"ג)חבר קי"ט, תהלים) ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁשנּמנוּ"מעוּת זה - להּמנוֹת", יוּכל לא וחּסרוֹן לתקן כלּוי לא ְ◌◌ָ◌
.הםעּמ נמנה ולא מצוה לדבר כו)חבריו .(ברכות 

לדברהרי חבריו עם להּמנוֹת ריּצׁש הוּא, הדּין ןּמׁש ֲ◌ֵ◌
אּלׁש חּסרוֹן זה הרי עּמהם נמנה ֹאינו ואם ,מצוה

.תֹנוּמלה בּוׁש יוּכל

ולהיוֹתוזאת להּמנוֹת ֹכחוּב יׁש ּונמאּת ואחד אחד כּל הרי ְ◌ֹ
הרב :ֹלו יּוהראו ֹול ּיה בּחלק אחד לּכ יםּבהר יּכזמּמ
ויחד 'ּווכ ֹוּנזמּב לּדוה ֹרועׁשּב ירהעׁש ,להֹדוּהג ֹועתּפהׁשּב
וכל .יםּבהר יּכמזּו הרבּים לתּצלה אחת רהּלחבו נמנים תֹלהיו

וּמי גּדוֹל דברּב מי בּזה לעזר לֹוכּיׁש אחד חלק ֹוכחּב ֹלו יׁש אחד
כמאמרםּו מצוה לעוֹשׂי נטּפל הּפחוֹת לכל תֹולהיו קטן בּדבר

:ז"ל(ה מצוה,(מכות יׂשֹעוּכ מצוה לעוֹשׂי הדיןהנּטּפל (והוּא 
(יז).להפ ה, ויקרא י"ורש .(ת"כ 

נפׁשוֹת המזכּה האדם שׂכר לגדל וער ׁשעוּר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאין
לּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּמקרבן

וּמזדּעזעיםבּעלי חליםׁש םה לדבר והחרדים היראים רהֹוּת ַ◌ֲ◌ֵ◌
ֹנוֹרצו עוֹברי על יחּגׁשלה עליהם למּט רּבית ֹודֹבוּכ מּפני
הרעה מדּרכּם ּובּוׁשי כּי עד היּׁשר דרּב להדריכם ,רּיתב

.רּבית ֹודתֹלעבו
והעניןמהּורּת תׁשרּפ ׁשֹודהּק בּזּהר מבאר(קכ"ט דּאין(דף ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּמקרבן נפׁשוֹת הּהמזכ האדם כרׂש לגדל וער רּעוׁש
ניםֹועלי ואוֹמר גּדוֹל בּקוֹל יוֹצא זּורּהכ כּי ,רּבית ֹודתֹלעבו
הּמזכּו תֹוׁשנפ דּבוֹרא אּוה מאן ,תאּסהדו אסהוּדי ותחּתוֹנים
תאהׁש תֹולעל ראוּי אּוהה ֹוראׁשּב תּומלכ ׁשכּתר ההוּא לחיּביּא
אזדּּמן דיןּכ ,עליּה ּאלוׁש וּמטרוֹניתא אּכמל האּד מלכּא קּמי
בּתר וקימין עלמא כלּב טטיׁשמּד ה' עיני מאינוּן סהדין ריןּת
לניאּפ על סהדין אנן הא ואמרי ,אּד סהדוּתא וסהדין ּפרגּוֹדא
אהּכז ,המקלקל מדּרכּם מסירםּו יםּרב הּמזכּד לניאּפ רּב
אלתּת עביד ּאיהו דּא ,בהֹולט ֹגינוּב רּכנז אבוֹי דּהא חוֹלקיה
ה"קוב אתיקר כּדין ,אחרא טראמּס ּהווּד דּחיּביּא אןנפׁש
ראּבזּג ּואיהּד נאמּמ חד ןּמּדאז ׁשעּתא ּהיּב ,לימתאׁש בּחדוא
רזאּב אתקריּד דּאתוון אׁשּוּמׁשּד רזאּב אּיקיּצדּד דּיוֹקנין על
אׁשדּוק וּרמיז ,איׁשּקד מאׁשּד דּׁשּמוּׁשא בּכתרא יהודיע"ם
עבידּד ׁשנ בּר אּוההּד קניּהֹיוּד ואייתי נאמּמ לההוּא אּוה ריּב
אּואנ וּמטרוֹניתא, אּמלכ יקּמ ליּה וקאים אּביּיחּד אןנפׁש
אּלההו ּהלי מסרין אעּתׁש בההיאּד וארעא מיאׁש עלי אסהדנא
חקיק דּלא עלמא בּהאי צדּיקא כּל ל לית האּד דּיוֹקנא,
'ע ּהידיּב וּמסרין ,נאמּמ דּההוּא ידא ּתחוּת לעילא ּהקניֹויּד
אּלההו ריּב מלכּא כּדין ,ּהוּב ּהדמארי אּינזּג דּכל מפּתחן

דּבר בּרכאן מכּל קנאֹיוּדאּביּחיּד אןנפׁש עביד דּכ לאברהם י 
'לד רמיז וקב"ה הכינה, נפיּכ חתּת מקרבןּו גּרים רּימג ׁשהיה
עאל ּואיהו יּהּמע ואזלי קנאֹיוּד לההוּא ונטלין עלּאין מׁשרין
גּניזין אינוּן רּב אחרא נש רּב ּהוּב זכי לאּד גּניזין עלמין לע'
אנׁש ניּב ּידעו ֹוהו ואלמלי ,אּיבּיחּד נפׁשיהוֹן עבדיּד ןּולאינ
אזלי ֹוהו ,ןֹלהו ּזכו דּכ ּגינייהוּב זכּאן ּווזכ אּתעלֹוּת הּמּכ
לבני זכי נאּמסכ ,יןּחי תרּב דּרדף מאןּכ ןֹלו ורדפי ּותרייהּבא
דּזכי כּמאן ּאיהו לאו עלּאין ניזיןּג בּכּמה טבאן בּכּמה אנׁש
נאּמסכ תרּב דּמׁשּתדּל מאן אּלא להאי, האי בּין מה בּחיּביּא,
גיניּהּב וזכי לאתקיימא ליּה וּגרים יּהׁשלנפ חיּין אׁשלים ּואיה
ּואיה חיּביּא תרּב לּדּתמׁשּד וּמאן ,עלמא אּולהה טבאן לכּמה
פייאּאתכּד אחרים אלהיםּד אחרא לסטרא עביד יתיר, ליםׁשא
על קוּבּ"ה דּאסּתלּק עביד ,תיּהֹולטנמ ּהלי ואעבד לטאׁש ולא
.לקיהֹחו אהּכז ,אחרא אנפׁש באּחי אּולהה עביד יקריה, כּוּרסי
יהי וכן סלה אמן ֹחלקו ריׁשוא ֹול אׁשרי הזּהר, ןֹולׁש כּאן עד

.ןֹאוררצו)(צדיקים. 

גּוֹרם מה ֹוכחּתֹתוּב בּתׁשוּבה לחזר הרבּים את ׁשּמזכּה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמי
ֹולנפׁשּו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹלם

הּקדוֹׁשוּמה בּזּהר כּמבאר הרבּים, את המזכּה מעלת גּדלה מאד ַ◌
ּתרוּמה תרׁשּפ(ב"ע קכ"ח דף)למרדף בעי זכאה :ֹונֹולׁש וזה 
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ההוא מניה דיעבר בגין ,שלים באגר ליה ולמקני חייבא בתר
דיתחשב בגין לנפשיה ויעביד אחרא סטרא ויתכפיא זוהמא
יקרא ביה דיסתלק שבחא איהו ודא ליה, ברא הוא כאלו עליה
מאי ,מכלא יתיר ואסתלקותא אחרא משבחא יתיר דקב"ה
יקרא ולאסתלקא ,אחרא סטרא לאכפיא גרים דאיהו בגין טעמא

בּאהרן כּתיב אּד ועל ,ו)דקב"ה ב, מעוֹן"(מלאכי יבהׁש יםּורב", 
ה)וּכתיב ,שם)"ֹואּת היתה בידא"בּריתי דאחיד מאן כל חזי תא . 

בתלת אסתלק איהו בישא, ארחא למשבק לגביה ותב דחייבא
לאכפייא גרים ,אחרא נש בר הכי אסתלק דלא מה סלוקין,
כל לקיימא וגרים ,ביקריה ה"קב דאסתלק וגרים אחרא, סטרא

תיבּכ נש בר האי על ,ותתא דלעילא בקיומיה ריתיעלמאּב 
והלוֹם יםּהחי ֹואּת בהאיהיתה וזכי ,לבנוי בנין למחמי וזכי , 

ליה למידן יכלין לא דינין מארי כל דאתי, לעלמא וזכי עלמא
מאן ולית תרעי בתריסר עאל ,דאתי ובעלמא עלמא בהאי

כּתיב אּד ועל בידיה, ג)דימחי ,קיב תהלים)יהיה בּארץ "גּבּוֹר , 
.ֹונֹולׁש אןּכ עד ,'ֹוגו "יבר ריםיׁש רֹוּד ֹזרעו

הּקדׁש:ּתרגּוּם בּשׂכרללׁשוֹן ֹותֹולקנו הרׁשע אחר ףּלרד זכּאי ַ◌ְ◌
טראּסה להכניעּו ההיא זהמא ּוּנמּמ עבירּיׁש דיּכ ,מלא
וזה .ֹתוֹאו בּרא הוּא ּוּאלּכ ֹלו נחׁשב יּכ ,ֹותֹוא הׂויעש אחרא,
בחמ תרֹיו הוּא, ּורּב ׁשֹודּקה כּבוֹד ֹוּב הּתעלּיׁש ,בחׁש אּוה
אּהוׁש םּומ .עםּטה ּומה מכּל. יתרה היא ֹוּזה והתעלּוּת אחר,
.אּוה ּרוּב ׁשֹדוּקה כּבוֹד תֹלהעלוּו אחרא הּסטרא להכניע רםּג

בּאהרן, כּתוּב זה ריתיועלּב" בּוכתו ."ןֹמעו הׁשיב יםּבור" 
"ֹואּת היתה. 

דּרבּוֹא ׁשיּעזב ֹוּב והׁשּתדּל הרׁשע, בּיד חזֹואׁש מי לּכ ,ראהּו
אחר, אדם ּכ עלה אּל מה עליּוֹת, בּג' עוֹלה אּוה הרע,
ּרוּב ׁשֹודּקה הּתעלּיׁש רםֹווג אחרא, טראּסה את להכניע גּוֹרם
.הּטלמּו למעלה ֹמוּוּיקּב העוֹלם על םּילק וגוֹרם ,ֹדוֹכבוּב אּוה
כהֹווז והלוֹם". יםּהחי ֹוּתא היתה "בּריתי ,בּותּכ זה אדם ועל
לּכ .אּהב לםֹלעו וזוֹכה הזּה, בּעוֹלם וזוֹכה ,לבניו ניםּב תֹולרא

א ןּלדו ּויכל לא הדּין נכנסבּעלי הבּא, לםֹבעוּו הזּה לםֹעוּב ֹותֹו 
ארץּב רֹוּבּג" כּתוּב: זה ועל .ֹידוּב ׁשיּמחה מי ואין עריםׁש בי"ב

.'ֹוגו "יבר ריםיׁש רֹוּד ֹזרעו יהיה

בּתׁשוּבה לחזרה הּפוֹעל אדם ׁשל ֹכרוׂש גּדוֹל כּּמה וּראה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּא

ל"וזל ל פ' ׁשחד זהרּב(ג"ע כ"ב דף)ראהּו אּב ּהוּאב 'ר ואמר : 
מנ"ל ,בהּוׁשתּב לחזר לאחר העוֹשׂה אדם לׁש ֹוכרׂש הּמּכ

דּכתיב המּמ(יח יד, ר'(בראשית אניּת ,"לםׁש מל צדק "וּמלכּי : 

לאחרים בּתׁשוּבה חזירּמה הצּדּיק ׁשנּׁשמת בּׁשעה ,הּרב אּיח
יקיםּדּצה תֹוׁשנפ הּמקריב הגּדוֹל רה מיכאל הגּוּף, מן יוֹצא
,יקּצד ֹתוֹאו ׁשל ֹומתלנׁש ׁשלוֹם וּמקדּים יוֹצא אּוה ֹראוֹוּב לפני
מל צדק, ׁשערי ׁשוֹמרי ראׁש מיכאל ּוזה ,צדק יּמלכּו אמרּנׁש
צאֹווי יםּהקדׁש ויין, לחם הוֹציא ,מעלה ׁשל ליםׁשּויר ֹזו ׁשלם,

.ֹונֹולׁש אןּכ עד ,אֹוּב םֹלוׁש ֹול ואוֹמר ֹולקראת

בּמים הרבּים את המזכּה האדם על ּמכריזין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַמה

ןוז"לּכ םּע"ד)ג ס"ב ן(בדףּואינ זכּאין ,מאֹוי כלּב ריזּכ זיֹרוּכ , 
ואינוּן לאחרנין, ּלהו אןּמזכּד ואינוּן ,ריתאֹואּב דּמׁשּתדּלי

בּקצּוּר. ֹנוֹוׁשל אןּכ עד ,ּתייהוֹוּמד על מעביריןּד

העוֹסקיםמכריזים החברים הם ריׁשא יוֹם, בּכל כּרוּז ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עביריםהּמ תםֹואו אחרים, יםּכהמז תםֹואו בּּתוֹרה,

.תיהםֹוּדמ על

בּמים הגּדוֹל הכי היּחסן הוּא הרבּים את ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּה

פרּסּבהׁשלמ הּהלּת בּקוּנטרס בּהקדּמה רהֹוּתה על מׁשה ישׂמח ְ◌ֵ◌ֶ◌
(ב"ע י"א לׁש(דף ּתרוּמהוזה בּזהר מבאר :ֹוׁשקד (דףוֹן 

(ב"ע קכ"חבׁשיחּד גיןּב 'ּוכו חיּבא בּתר למרדּף בּעי אהּכז אּוהה
יקרא בּי' דּיסּתלּק ׁשבחא ּאיהו ודא לי' ראּב אּוה ּוּאלּכ 'לי

אהרןּב דּא ועל 'ּווכ אחרא בחאמ יּתיר הׁשיבדקב"ה ורבּים 
והלוֹם יםּיהח ֹוּתא היתה בּריתי בּוכתו ןֹקכ"טמעו בדף שם (ועין 

(א"חזיריםעּמׁש הצּדּיקים זכוּת ליםֹדוּג הּמּכ ׁשם ּהפליגו כּּמה
בּתׁשוּבה. רׁשעים

איוכן ה"מוזלל ֹול רסּפ אׁשר ז"ל וחמי ריֹומ מאדוֹני ׁשמעּתי ְ◌ֵ◌
הרב עם ז"ל י"ׁשר ןֹוהעלי בּעוֹלם ּוׁשּגנפ אחת עםּפׁש
איציקל ר' ז"ל רׁש"י וׁשאל ראהאביטׁשּמד איציקל 'ר ׁשֹודּקה
ידּגהּמ מכל ר' ׁשֹדוהּק הרב ֹלבנו ֹול יׁש וּמצוה תּוזכ איזה
עם תֹולמֹהעו כלּב ׁשּמרעיׁשין מעֹו מה מזּלאטׁשוֹב מיׁשרים
רהֹוּת מדֹוּלׁש אי הנּ"ל, איציקל 'ר ֹלו יבׁשוה ,ל"ּהנ הרב ֹונּב
ֹנוּבׁש עוֹד ֹול ואמר ז"ל, י"ׁשר לׁש ֹוּתעּד נתקררה ולא ,מּהׁשל
נתקררה לא בּזה וגם וסגּוּפים, בּתעניתים ֹעצמו את ףּגלס הרבּה
חסדים תּוגמילּב הּהרב רׁשא דֹוע ֹלו ואמר הּקדוֹׁשה, ֹועּתּד

.ֹוּתעּד נתקררה לא דֹווע מהֹוּדוכ לאביוֹנים נתן רּפזּו וּצדקה

ּתׁשוּבהׁשוּב עליּב הרבּה הׂשוע מעוֹן הׁשיב ׁשרבּים ֹלו אמר
ֹועּתּד ונחה ז"ל, י"רׁש לׁש ֹוּתעּד וׁשקטה נחה בזהּו לםֹעוּב
כּאן. עד מעלה, לׁש מליאהּפ לּכ ֹוּתא יםׁשרעיּמ מה הׁשֹודּקה

סגולת הרשב"י: פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך
)ללא כסף(. 

אמור במשך שבעה ימים ברציפות את דף האידרא, )רצוי לאחר התפילה תן וחלק 
לעוד 3 אנשים את דף האידרא, וכן הלאה(. כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל 
עם ישראל שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה כולם מוגנים בתיבת נוח של 

הרשב"י: - הזוהר קדוש


