
 
 ד"בס

 מפעל עולמי להצלת הדת
מצות התוכחה שנקיים ברית הערבות ועל ידי 

 בכל העולם כולו
 3  #גליון

 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 ס"תש כסלוחודש 
, 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 דאח 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 
  "ושלים הפקדתי שומרים תמיד כל היוםעל חומותיך יר"
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, שכל הפחדים אפילו בבעלי חיים המגיע לאדם, ע"עינים פרשת שמיני בשם הבעל שם טוב זי
 .עיין שם', וכו', היא כוונת השם ברוך הוא להפחידו כדי שיזכור לירא את ה

אם אין אתם ": ה אומר לנביאים" שהקב)ב"ופרשת ויקרא כ' י' סי(ארא מובא במדרש רבה פרשת ו
הולכים בשליחותי יש לי צפרדעים
1

 . עיין שם" ובעל חי שהולכים בשליחותי

אנשים . נמצאים במצב מאוד מאוד קשה עם כל כך הרבה אסונות שמתרבים עלינו יום ויום
וכאילו כך הוא ,  ליצלן לדבר הרגילשמתפוצצים עצמם יחד עם כל הסובבים אותם הפך רחמנא

, ובעוונותינו הרבים הגענו לזמן כזה שמחנכים את הקהל להתכונן לאסונות, מנהגו של עולם לא עלינו

                                                 
פסחים)1 נ(ראה ב"דף עמוד שמסרו,)'ג ועזריה מישאל חנניא ראו לכבשן]עצמן[מה השם קדושת על
מצפרדעים,האש בעצמן וחומר קל קדושת,נשאו על מצווין שאין צפרדעים בהוומה כתיב ז(השם )'שמות

וגו" בביתך ובמשארותיך'ועלו חם,"ובתנוריך שהתנור בשעה אומר הוי תנור אצל מצויות משארות ,אימתי
וכמה כמה אחת על השם קדושת על שמצווין הגמרא,אנו לשון כאן י.שם,עד בספר נפלא דבר ג"וראיתי

קס(אורות מפרימישלאן:)ז"דף מאיר רבי הקדוש להרה"זצשהצדיק אמר זצ"ל משינאווא לא:ל"ק שמשיח דעו
בזכות יודעלעך"יבוא [סאנעטארסקע חשובים" וכדומה,יהודים היהודים]רבנים החיילים בזכות אלא

שבת( ושמרו לצבא כרחם על נפש,שנתפסו במסירות וכדומה .)כשרות

במאור 

עוד

אנו



 
ובכל יום מחכים לראות , ולא זו בלבד אלא שרואים בזה כאילו היה מוכרח המציאות רחמנא ליצלן

, ות בכדי לעצור האסונות הרבים האלהוהעם אינם יודעים ומבינים מה אפשר לעש, מה ילד יום
 .ולהוציא אותנו מהמצב הקשה הזה

 "!דם ואש ותמרות עשן"ל, למצב איום ונורא

 צרות מבהילות פוקדות !!הקיצו מתרדמתכם ,עורו ישינים משינתכם: לעורר הרבים
ים אנשים חולים מתייסר, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברתו, אותנו לאחרונה

, ומתים צעירים כשמניחים אחריהם אלמנות ויתומים דוויים וסחופים, ביסורים נוראים על ערש דוי
 .וכן שאר צרות רבות מתרבים מיום ליום השם ירחם

והמפולות , האסון הנורא של שריפת בניינים גדולים שנתפוצצו על ידי מחבלים, הכביד
, שאירע לאחרונה לעיני כל ישראל בסמוך ונראה למקום מגורם, הנוראות שלאחר כך

הקדוש . ולא היה ביד מישהו להושיעם, מיתות בית דין' שבתוכם נהרגו רבים מאחינו בני ישראל בד
ואף ,  אפשר להסתתר ולהשתמר מן הסכנות הצפויים לנו והאורבים עלינוברוך הוא מראה לנו שאי
 !אין בכוחה להגן עלינו" אמעריקא"מלכות חזקה ועצומה כ

 יום ולעשות חשבון נפש אמיתי ולשאול -הגיעה העת והעונה שנפסיק לרגע קט ממרוצת היום 
רבים מעמי הארץ ולא כ, ?"מה חרי האף גדול הזה"ו" מה עשה אלוקים לנו"מעצמינו 

ועל זה . 'וכו' וכו, ובהדי כבשי דרחמנא למה לן, מה זה ועל מה זה, האומרים שאין אתנו יודע עד מה
 "!מוסר לא לקחו] אם[? לשוא הכיתי את בניכם] "וכי [)ל, ירמיה ב(צועק הנביא 

" יהדות"י הובעיקר בייסוד כל ענינ, ובפרט בעניני קדושה וצניעות, שהרבה מאד יש לנו לתקן
כמצות אנשים " חיצוני"ולא רק בצורה , ואמיתי" תוכן ורגש פנימי"וקיום המצוות עם 

 .וכל אחד ואחד צריך לחפש נגעי לבבו אשר עליו לתקן, מלומדה

, עלינו לדעת שהתורה הקדושה מלמדת אותנו בדברים ברורים ומפורשים, אחרי כל התיקונים
ומן האמת הזו אי אפשר להתעלם ולברוח בשום , ות כאלולמאורע" גורם העיקרי"שנדע מהו ה

 !אופן

 )ה"המשך בגליון הבא אי(

 מפעל עולמי להצלת הדת

הגענו
צריכים

והאחרון

כבר

בודאי

אבל


