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 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 ס"תש אבחודש 
, ישראל מבני ואיש איש כל על ערב להיות "ִסיַני ְּבַהר"' ה במצוות והתחייבנו קיבלנוש הערבות ברית עניניבו יבוארו 

: שם י"ברש וכמבואר" ְּבָאִחיו ִאיש ְוָכְשלּו", )לז, כו ויקרא( שכתוב כמו הערבות חיוב מכוח נענש ואחד אחד כלו
 .:)ז"כ דף סנהדרין ועיין(, לזה זה ערבין ישראל שכל, זה של בעונו נכשל זה" באחיו איש וכשלו "ומדרשו

 מצות התוכחה נבנה בית המקדשברית הערבות ועל ידי 
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ל דהנה עכשיו הגיע זמן הגאולה שלימה וצריך לתקן ולהחזיר בתשובה כל "יתבאר כל הנ
ומבחוץ , הרבה נשמות בינינו החרדים שירדו מהדרךעוד ישנם גם כן . אחד ואחד מישראל

י נעוריהם ויודעים  כי הם למדו את התורה הקדושה בימ,וזו הסכנה הגדולה ביותר, נראים צדיקים
וכל המאורעות בזמנינו הם אזהרה מן השמים , וצריך למהר ולתקן טרם יחשיך, מה אסור ומה מותר

, "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה" על דרך שאומרים בתפילה החסד העליון' והכל מבחי
ורר באהבה והוא על ולכן גם דרישת הענין הוא להתע, שהוא מבחינת האהבה" מגן אברהם"וזו ברכת 

אם תעירו ואם "ועל זה נאמר , )כמבואר בקב הישר לעיל(' ידי גילוי פנימיות הנפש בכח התורה ועובדי ה
והחיצוניות המקולקלת ' טמונה נשמה ואהבת הובכל אדם מישראל , "תעוררו את האהבה עד שתחפץ

וכדברי הגמרא ברכות , ו עבודתנו לגלותו וז)מהלכות גירושין' הידועים סוף פרק ב(ם "והם דברי הרמב, מעכבתו
גלוי וידוע לפניך שרצוננו: ")ז"דף י(

1
 וכל פעולתינו היא שכל -" ומי מעכב שאור שבעיסה,  לעשות רצונך

הוא המקרב תכלית תיקון השכינה והגאולה , וגם לעזור לקרב אחרים, אחד יחזיר את עצמו בתשובה

                                                 
הפסוק)1 לחכימין'ה"על חכמתא ד("יהב וש)כא,דניאל תורה בליקוטי ד(ס"פירש תשא כי וידבר"פרשת )ה

לשונו הירש:וזה צבי רבי מרן רבנו מדודי זצ[שמעתי הפירושמפיו]ל"מזידיטשוב לחכימין,הקדוש לומר ,רוצה
להחכים המפורסמת.שרוצים השאלה תתורץ חכם:ובזה ואינו חכמה הרוצה אשם גם,מה יזכה לא למה

חכם שכבר מי רק אלא לחכמה הנ?הוא פי מתורץ"ועל נמי,ל הכי חכמהשאין גם-הרוצה חכם שאינו אף
לחכמה לשונו.זוכה כאן .עד

ומעתה



 
יותומציל עצמו וכל העולם מצרות גשמיות ורוחנ

2
רבי (ל "והן דברי הזוהר הקדוש שכותב על זה הרמח, 

 וי)'תיקון ו( שרבי שמעון צרח ככרוכיא )דרך עץ החיים(ע " זי)משה חיים לוצאטו
3

ה אסיר " לון לבני נשא דקוב
ופורקנא , עמהון בגלותא ושכינתא אסירת עמהון ואתמר בהון אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין

לקבל חמשין זמנין , א עלאה איהי תליא בידיהון דחמשין תרעין דחירו עמהדילה דאיהי תשובה אימ
 ...דאדכר יציאת מצרים באוריתא

 לתברא בית האסורין ]אם יש מי שיתעורר בתשובה[ אם אית מאן דיתער בתיובתא... כי אין איש
, איש לבצעו, ]םבדרכים שלה[אלא איש לדרכו פנו בעסקין דלהון , ]לשבור בית אסורים שלהם[דלהון 

ואינון ערב  ... ]לרשת זה העולם [לירתא האי עלמא, ]בבצע זה העולם, איש לבצעו מקצהו[בבצעא דהאי עלמא 
עיין שם '  וכו]שכל חסד שעושים לעצמם עושים [דכל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, ]ואלו ערב רב[רב 

 .כל הענין

חיים שיש בהם "שאנו מתפללים בברכת החודש בתפילות , תתורץ קושייתינו הנזכר לעיל
וצריך ביאור . 'וכו" חיים שאין בהם בושה וכלימה" ואחר כך ,"יראת שמים ויראת חטא

 ?מהי השייכות של יראת שמים ויראת חטא לבושה וכלימה, המשך התפילות האלו

מת מי דהנה בא: וזה לשונו, קצת מה שכתב החפץ חיים בהקדמתו לספרו נדחי ישראל
שיראת אלוקים נוגע בלבבו במסתרים תבכה נפשו למצב דת קדשינו אשר ירד פלאים 

בזמנינו
4

 אשר בעונותינו הרבים להרבה אנשים הופקר דת קדשינו לגמרי ונהרסו אצלם כל עמודי הדת 
ויסודי התורה הקלים והחמורים אשר בעינינו נראה כהיום אשר החמורות שבחמורות ככריתות 

ומה יהיה עוד בימים , דין נעשו כקלים שבקלות שאדם דש בעקביו אצל הרבה אנשיםומיתות בית 

                                                 
ביבמות)2 איתא ע(והנה חסדים'ג)ט"דף גומלי ביישנים רחמנים זו באומה יש עם,סימנים מתנהגים כי

נפשי על דפסק כמה למעלה השמים',האדם מן עליו מרחמין הבריות על המרחם קנא(וכל לב:שבת :)ביצה
לו מודדים שמודד יב(ובמדה ז:)מגילה פירשו ורחמך"ובזה רחמים לך ונתן יג(ל תהי"ר)דברים אם מדת'ל בך

כן גם השמים מן ורחמך אז ז,הרחמנות כאמרם הפנים אל הפנים רמ(ל"וכמים רמז שמות הדבק)ה"ילקוט
וכו רחום אתה אף רחום הוא מה ישראל',במדותיו עם ועל הקדושה שכינתינו על רחמנות לו שיש מי כן על

בתשובה עצמו את יחזיר אחד שכל שביכולתו מה כל לקרב,יעשה לעזור תיקון,אחריםוגם יתקן זה ידי ועל
ורוחניות גשמיות מצרות העולם וכל עצמו את ויציל להגאולה תיכף ונזכה להשכינה ירחמו.גדול זה ידי ועל

ה ומהרה מדה כנגד במדה השמים מן בימינו'עלינו במהרה ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע אלוקינו
.אמן
הקודש)3 בלשון הזוהר ל:פירוש אדםאוי לבני בגלות,הם עמהם אסור הוא ברוך והשכינה,שהקדוש

עמהם בה.אסורה ָהַאסּוִרים"ונאמר ִּמֵּבית ַעְצמֹו ֶאת ַּמִּתיר ָחבּוש ִאיָּמא."ֵאין תשובה שהיא שלה וגאולה
בידיהם,עליונה תלויה עמה.היא חירות שערי בתורה,שחמשים מצרים יציאת שנזכרה פעמים חמשים .כנגד
הגר)4 לשון שלמה"וזה אבן בספר י(א ")א"פרק מתגברים: רב והערב מתמעטים פנים...הדורות עזי וכל

קין ובני רב ערב של נשמתן מגלגול הם שבדור ידי,ורשעים על הכל המקדש בית וחורבן והצרות הגלות וכל
רב לערב משה אחריהם...שקיבל נמשכים שישראל כוכבים מעובדי גרועים אריכותו...והם סיבת זהו

בישראל'מיני'ה...הגלות יש רב מכולם...ערב גרועים הם המחלוקת עמלקים,ובעלי נקראים בן,והם ואין
העולם מן שימחו עד בא נאמר,דוד עמלק"ועליהם זכר את הקדוש"תמחה בזוהר לשונו,כמבואר כאן .עד

וידיחו[ יסיתו רב שהערב הוא ברוך הקדוש הניח מדוע ישראלוהטעם עם משום,את כן גם שהוא יען
דמשיחא הקדוש,עקבתא הזוהר תיקוני ועשרין(כדברי חד פ,תקונא ש,ד"דף אות מלך ,ש"עיי)'ובכסא

עמלק של השפעתו על כן גם הקדוש].שמורין בזוהר ס(ועיין דף מלחמה)ז"שמות הכתוב על בשלח בפרשת
דר מדר בעמלק הקדוש.ש"עיי,להשם קכ"ח(ובזוהר דף החמה:)ב אור הקדוש הרמ'פ(ובספר בשם כתב)ק"נשא

לשונו החיצונים,וזה נשמת הארץ גויי הם רב ק(ושם.הערב דף משפטים הקדוש זוהר ע"על לשונו)ב"כ :וזה
רשעי ויש בהם נתערב עמלק וזרע באלו אלו נתערבו שכולם בישא ערבוביא שהם בעמלק להשם מלחמה

מכו נחשבים שהם וכוישראל יצאו ממך ומחריביך מהרסיך ישראל פריצי שהם להאריך.'לם מקומו כאן .ואין

וירא

ולדרכינו

ונקדים



 
ובפרט לדור אשר יולד והתגדלו והתחנכו על ברכי הורים כאלה אשר יפקירו בשאט נפש כל , הבאים

מצוות התורה ועיניהם לא ראו מימיהם שום סימן דת ומנהגי יהדות ולא נשתרש בלבבם מעודם 
ולא יזכר ולא יפקד שם ישראל עוד חס , ם אשר שם"א יתבוללו לגמרי בין העכוהל, קדושת דת ישראל

 .עיין שם', וכו, ושלום

ואנו צריכים , "כל ישראל ערבין זה בזה"זה בא מפני שאין אנו מבינים את ענין חיוב הערבות ש
אשר , ראומחוייבים לעורר ולהוכיח את חבירו בכל יסודי הדת ומה נענה ליום הדין הגדול והנו

 אמר רבי עמרם )ט"שבת קי(ל "כמו שאנו רואים בחז, נצטרך ליתן דין וחשבון על כל צרות עם ישראל
וכמו כן מובא שעונש . ש"עיי, אמר רבי חנינא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה

" וישב העם לאכול ושתו"ועיין ילקוט כי תשא על הפסוק , ח"עיין סנהדרין ק(. דור המבול בא על שלא הוכיחו זה את זה

וכל זה היה עבור שלא היה לנו אהבת ישראל ועל ידי זה לא קיימנו מצוות ). ועיין אלשיך הקדוש פרשת צו
התוכחה כמו שצריך
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ואם היה לנו קצת יראת שמים היינו מרגישים את הכאב הגדול וצער השכינה , 
 .ואיזה בושה וכלימה יהיה לנו כשיבוא יום הדין, על כל זה

 

 )ה"המשך בגליון הבא אי(

 

 

מפעל עולמי להצלת הדת 

                                                 
ְּבתֹוְכָך,ודע)5 נמצא שלך הגדול השונא במחשבותיך,כי הוא נפשך,ומתערב בנבכי הוא אתה.ומסובך
לו לך-ישן ער ממנו.והוא להנצל כיצד נכונה עצה לך לבקש רוץ כן הלבבות(.על )חובת

וכל


