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

גליון 9 #
חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

חודש סיון תש"ס
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
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אהובי

יש קונה עולמו בשעה אחת
אחי ,תאמינו לי ,והוא מלא בכל הספרים ,אשר מה שהיו צריכים הצדיקים הראשונים להשיג
בכמה ימים וחדשים ,אפשר כעת לתקן בשעה אחת
)בית אהרן ,לפסח(.

הבא לטהר מסייעין לו
בדורות הללו ,בעקבתא דמשיחא ,שהחשכות כל כך גדולה ,אין ספק שיש עזרה גדולה מאתו יתברך
 לא רק להבא לטהר ,אלא אפילו למתחיל לבא לטהר ,1רק שיהיה לו לכל הפחות רצוןויבקש מה' יתברך שיעזור לו ,ואז סומך ה' לכל הנופלים.
)בית אברהם ,פרשת ויגש(.

על ידי השתוקקות באמת לזכות הרבים
זוכה להיות מזכה ומורה דרך לרבים
בכל מה שעובר על האדם איך שהוא ,אם יחזק את עצמו ברצון ,היינו שאפילו כשאינו זוכה להוציא
מכח אל הפועל הדבר שבקדושה שחפץ לעשות או המדרגה בעבודת ה' שרוצה להשיג ,אף על פי
כן לבו הומה ומיחל תמיד בכל מעיו ובכל איברים הפנימיים שלו לגמור ולעשות רצונו ,בבחינת "מעי
 (1הבא ליטהר מסייעין אותו )יומא לח ,ב( .לכן ,כשיש לאדם מחשבה טובה לעשות ,מסייעין אותו מן
השמים להוציא מחשבתו מכח אל הפועל לעשות ולקיים .זה פרוש מחשבה טובה מצרפה למעשה -
המחשבה הטובה מצרפת וגוררת את המעשה לעשות ולקיים ,על דרך מצוה גוררת מצוה ,והבן) .דברי ישראל,
כללי דאורייתא אות מ'(

מעי אוחילה" )ירמיהו ד ,יט( ,ועל ידי זה מרחם עליו ה' יתברך ומורה לו דרך האמת ְל ַכוֵן רצונוַ ,עד
שזוכה לחבר ספרים קדושים 2לבאר דרכים ועצות איך לעשות רצונו יתברך ולבטל כל הספקות שיש
לשאר בני אדם בענין עבודת ה' ועשית רצונו יתברך.
)דרכי הצדיקים פרק ב'(

בדורות אלו ,שהחשכות כל כך גדולה שאין רואים שום ניצוץ אור ,שהקדוש ברוך הוא קרוב ביותר
לכל אחד הרוצה להתקרב אליו ,ועל מה שדורות הקודמים היו הצדיקים צריכים הרבה
יגיעות והתאמצויות להתקרב אליו  -בזמננו על ידי עובדא שאיש יהודי עושה ורוצה להתקרב לה',3
זוכה למדרגות גדולות) .בית אברהם פרשת מסעי(

)המשך בגליון הבא אי"ה(
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 (2ואף כי יש הרבה מניעות לקרב עצמו לתורה  -על ידי שמשתוקק לתורה ורוצה
להמשך אחריה ,נתנת לו התורה במתנה) .שפת אמת ,פרשת במדבר תרל"ה ד"ה באבות(.
 (3העיקר היא התשוקה :בחתם סופר ,פרשת שופטים )ד"ה וכי( ,על הפסוק "וכי יבא הלוי
מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר יבחר ה'
ושרת בשם ה' אלקיו ככל אחיו הלוים העומדים שם לפני ה'" )דברים יח ,ו-ז( .רצה לומר ,מי
שגר ומתגורר מרחוק ואי אפשר לבא בעצמו ולעבוד בגופו ממש עבודת ה' ,רק בכל אות
נפשו ותאותו וחשקו הוא משתוקק וחפץ לעבוד את ה' ,ומתפלל וקורא בשם ה' בחפץ וחשק
הרבה ,אזי יהיה מחשבתו הטובה נרצית ככל הלוים העומדים שם בפועל לפני ה'.
בכל דבר שבקדושה ,בתורה ותפלה ובכל מצות התורה ,אם לב האדם יחפוץ לעשות
ואינו יכול ,ולבו נשבר מזה שאינו יכול להוציא מכח לפועל ,ה' יתברך הבוחן לבות וכליות
כביכול עושה בעבורו ,ומעלה עליו כאילו עשה אדם המצוה בפועל ,וזוכה להרגיש האורות
הקדושות מהמצוות) .תפארת שמואל ,פסח שני ד"ה ויאמרו(.
כמו שהמלאכים יש לכל אחד שורש מיוחד לעשות רצון הקדוש ברוך הוא בשליחותו ,כן
יש לכל אחד מבני ישראל חלק מיוחד בתורה ,ויש מי שמתקן כל מעשיו לגמרי ,ומועטין הם
בני עליה .אך גם מי שאינו כן  -עם כל זה ,על ידי התשוקה והרצון בחילא סגי ,כמו בעל
תשובה ,יכולין לקפוץ למעלה ממדרגתן) .שפת אמת ,פרשת במדבר תרל"ד ד"ה במדרש הביאנו(.
"שומר מצוה לא ידע דבר רע" )קהלת ח ,ה(  -דהיינו ,שומר ומצפה על דבקות וחושק לדבק
בו יתברך  -לא ידע דבר רע .דהיינו ,שאז יהיה מרחק מן הרע .ובחינה זאת יוכל לדחות כל
החשכות שגרם לו בעונותיו ,וגם כל החשכות שהיתה לו מכבר ,ויהיה מאיר בכל עולם
ועולם) .ליקוטי תורה ]טשערנאביל[ ,פרשת נח ד"ה ופתח(

