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הערבות כהלכתה
מס' 2

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הגדול הדין  מיום יותר פוחדים  אינכם  האם  יקרים ! יהודים 
והתחמקויות תירוצים לתרץ  יותר תוכלו שלא היכן והנורא ,

בכתף ? ומשיכות 

משינתכם ישנים עורו
להיכן עד ונראה  הנפש , חשבון קצת  לעצמינו  נעשה  רבותי!
קידוש  על עצמם  הקריבו  שלנו  שההורים נא, נזכור הגענו ,
על שלא וטרחו  עמלו  אותם , ויצלו  שישרפו  הרשו  הם השם ,
בעיני חן יעלת  כזו  ופעולה  לבדו , לה ' בלתי  רק  פרס , לקבל  מנת
יכלו לא  רעות  רוחות  שכל להם  עמדה  אשר וזאת  ואדם . אלקים 
דורות בין  מה  חזי  פוק שואל הבן וכאן  ממקומן . להזיזן
לכל יהודים  קומץ  בין  מצאו  ההוא בדור אנו. לדורינו  הראשונים 
למען מנגד ומאודם  נפשם  שהשליכו  גדולים כמה  הפחות 
היהדות שמי  שנתפשטה  הזה  בזמן  ואילו  שמים  כבוד הרבות 
והרבה  יהודים  מליוני  הברית , ארצות  של  ולרחבה  לארכה 
בעוונותינו נמצא  לא ועדיין לתשובה  להתעוררות  משתוקקים 
המשמר על  לעמוד  ובאמונה  באמת  מוכן שיהא אחד אף  הרבים 
מאחר הקדושה , תורתנו  על לשמור הדת , יסודי את  ולתקן 
יכולים הננו קצת  בקומץ  רק קרבנות , תובעים אין ומאתנו 
ואני המעגל ! חוני שינת  ישנים עוד ואנו  המצב , את  להציל

אומר, ואני  המעגל? חוני שינת  נישן  מתי  עד ישניםשואל, עורו
משנתכם"!

ה' יראת  ישראל בני על השפיע משה
התורה  סמיכות  קישור להבין כן גם אפשר הנ "ל  פי  ועל

ישראל" כל  לעיני  משה  עשה  אשר הגדול המורא פי"ולכל על ,
ברכות במסכת  לברכה  זכרונם  חכמינו  דברי לעיל שהקדמנו  מה 

ע "ב ) ל "ג  אם(דף  כי מעמך שואל אלקיך ד' מה ישראל ועתה

היא,ליראה זוטרתא מילתא  שמים יראת  אטו  והקשו  וגו ',
היא. זוטרתא מילתא משה  לגבי אין ותירצו 

אמר השלום עליו רבינו משה דהרי המפורשים קושית וידועה
וקושיית  היא, זוטרתא מילתא לאו  יראה  ולגביהם  ישראל, לכל 
בכוונת  המפורשים  ותירצו עומדת? במקומה עדיין הגמרא
משה לגבי  שהיו  הדור  לאותו  לומר רצה משה , לגבי דאין הגמרא

יראה אצלם דיעה, דור  המדבר דור דהיינו פירושא רבינו, וזהו ,
ישראל כל לעיני משה אשר "הגדול" המורא ולכל  ,הסמיכות

גדול , מורא ישראל כל על  השלום עליו רבינו משה שהשפיע
בפסוק  מרומזת יראה  של  זו ובחינה  יראה, של גדולה  מבחינה

אלקים ברא ראשיתבראשית דאיהי  הקדוש  בזוהר כמבואר
פיקודא ועל קדמאה  עלמאבופיקודא כל אתקיים  ואתיגדא ,

ז"ל שדרשו  וכמו  אלקים  ברא בראשית  הקישור בשבילשפיר
היראה ובשביל התורה ובשביל ישראל  ובשביל אלקיםמשה ברא

והבן. עלמא , אתקיים  זה  ובזכות  הארץ  ואת  השמים  את 

  

בזה זה ערבין ישראל כל
ישראל כל  במעמד  הערבות  בברית  והביאנו  יוצרנו  הכניסנו 
עבור ערב ישראל מעם  ואחד אחד  כל להיות  יחד כאחד כולם

ז"ל חכמינו  לנו  שהורו  כמו  ישראל מעם  ואחד אחד "כלכל 
לזה". זה ערבין ואחדישראל אחד כל את  הזהיר יתברך הבורא 

איש  כל על  ונשגיח  שנשמור הערבות  חיוב חומרת  על  מאתנו 
על שנצטוינו  מהציוויים  אחד  על יעבור שלא  מישראל  ואיש 
הערבות קבלת  ידי שעל מפני הקדושה , בתורתינו  יתברך ידו 
בעבירה  האמור בעונש  מאומתינו  ואחד  אחד  כל  נתחייבנו 
שכתוב כמו  עוברה , ואחד  אחד כל כאילו  עוברה , כשהזולת 

הזכות א. רצונועיקר לעשות לו  שיש החשק רק הוא  הזה בעול אד והשתדלות
 יתבר מה' הוא המעשה גמר  אבל ,שכתוביתבר כמו  יב), כו , מעשינו(ישעיה כל ג" :

" לנו", ליראהפעלת  א כי   מעמ שואל  אלקי ה' יב)"ומה י,  בלב,(דברי שהוא  ,
 שמי בידי  הכל  בכלל הוא המעשי ולאאבל ונאנס מצוה לעשות  חשב ואפילו  .

שאמרו  כמו  עשאה , כאלו הכתוב  עליו מעלה א)עשאה, סג, עשה(שבת  שהוא  לפי ,
וחשקו. במחשבתו שלו כא)את  אות , סופרי .(דברי

זוהרב. י', קיא , תהלי יג, יב, קהלת  ז, א ' משלי ו ', לג ישעיה  יב , י'  דברי ראה 
תרומה פרשת קס"א)הקדוש  ברכות(ד ל "ג:), ו :, שבת(ד ל "ב:),  ד).

חייג. אורח ערו שולח רמ "א  א')ועיי סעי א ' האהבה(סימ שער חכמה  ראשית  ,
א') פרק  סו)ש הקדושה  ובשער י'), וברמב"(פרק בהקדמה  החינו בספר  ועיי ,

" פסוק על  התורה  תדבק על  ובו וכו' תירא אלוקי ה' פרי את הקדוש  בספר ועיי ,"
הקודש , רוח שער חיי  ע( ש עיי ע"א, נ "ז ד).
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באחיו", איש לברכה "וכשלו זכרונם חכמינו  בעוןודרשו  איש 
אחיו .אחיו . של  בעוונו  ויענש  יכשל ואחד אחד  שכל דהיינו 

מחאה חובת
שיסור עבירה  עובר ברואה  למחות  עלינו  החובה  זה  ומטעם
המחאה  חובת וחמורה  וירחמהו , ה ' אל  וישוב  הרעה  מדרכו 
אשר התורה  מצוות  מכל  אחת כל  על  נתחייב  נימחה  לא שבאם
עברנו אנו  כאילו  בעונשה  עליה , עובר שהשני תעשנה , לא
נישא ולא  בזה , האמור מהעונש  נפטרין המחאה  ידי ועל עליה ,

ימות . בחטאו  והוא נפשינו , ונציל עוונו , את 

מוחה שאינו מי של הדבר  חומר
שב כך  כל הערבות  חיוב עובריחומר בידי מוחין אין אם 

הדמים כל  את שמחשיבין כך לידי מביאה  הערבות חובת עבירה 
מוחה שאינו מי  ידי על אלא באין שאינן בישראל ,הנשפכין
מ ּפי ו ׁשמע ּת י ׂשראל  לבית   נת ּתי צפה  אדם  בן "וא ּתה   ִ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ִ ַ ְ ֶֹ ָ ָ ֶ ָ ַ ְשנאמר,

אתם" והזהרּת ז)ּדבר לג , רׁשע(יחזקאל  להזהיר דּברּת "ולא וגו ' ָ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ָֹ ְ ִֹ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ָ 
אב ּקׁש" מּיד ודמֹו ימּות  ּבעֹונֹו רׁשע ה ּוא  לח ּית ֹו, הרׁשעה   ֵ ַ ֲ ְ ָ ִ ָ ְ ָ ֲ ַ ָ ָֹ ַ ְ ָ ָ ְ ָ ְ ַ ִמּדר ּכֹו

יח ) ג , לפי(שם  בזה .. זה  ערבין ישראל  שכל

מהאומה כלום  ישאר לא מחאה מצות  בלי
הישראלית

הכתוב לנו הזהירה  הערבות  בחיוב באחיו",והנה  איש  "וכשלו 
הוא מוחה  אינו  שאם  הקדושה  בתורתו  יתברך  הבורא  לנו  וגילה 
שכתוב כמו  בערבות  והכוונה  עליה , עבר בעצמו  שהוא כמו 

תבא כי  בפרשת הקדוש  החיים  יהיובאור הערבות שזולת
ולמחר קלה בעבירה אחד  יפשע היום  לאחוריהם חוזרים ישראל
שיפשע  עד  מעט מעט ישראל מעם נשמטים  והיו חמורה , בעבירה
הישראלית, מהאומה  כלום ישאר שלא עד  ה', עם  מהיות  ישראל
כבחמורה קלה  אחת  עבירה לעובר  לב  יתנו ערבים שעשאם ובמה

סגולה . לעם הישראלית  האומה ויתקיימו 

מאוד להשמר ומדע  שכל  בעלי  לכל  יספיק  ומעתה 
העוונות ויהיו  למחות , שלא  הנה  יסור פתי  מי כי  באזוהרתם,
נכלה  להיות  ישראל  ולעם לו  וגורם שמו , על נקראים חבירו  של

ושלום. חס 

מוחה  שהיה  קטנה  מחאה  ידי על להפטר יכול  היה  זה  וכל
עבירה . בעוברי

לקיים ישראל בני כל זוכים  הערבות כח ידי על
מצוות התרי"ג כל את 

כל את  לקיים  לזכות  אפשר הערבות , ידי  שעל  גם  ובהיות 
כל הרי הערבות , בברית  נכנסין  היו  לא  אילו  כי מצוות  התרי"ג
ולא קיים  לבד  לעצמו   מקיים היה  מישראל אחד שכל מצוה 
הכהנים שרק מצוות  שאותן  יהיה  זה  לפי כן אם לחבירו ,
בכל שייך שאין וכדומה  מלך  או  הלוויים, רק או  בהם נתחייבו 
כל מקיימים איך  כן אם  אלו , מצוות  שיקיימו  ישראל  שאר
אם זה  על  זה  שנכנסו  הערבות  מפני  אך  מצוות ? תרי "ג ישראל
קיימו אחרים  שגם  כאילו  הוא  מצוה  מקיים  שאחד בזה  כן 
מצוות התרי "ג יקיימו  ישראל  שכל שפיר שייך  ולכן  המצוה ,

הערבות . כח  גדול  כמה  לפניך הרי  כולן.

אחת נפש הם נשמתם  מצד ישראל  כל
מוסר שבט הקדוש  ל ')ובספר אמנם(פרק  קדשו : לשון וזה 

אחת , נפש  הם  נשמתם מצד  שישראל בזה , עוד לי  שנראה  מה 
ז"ל  רבותינו  ו )כדרשת  ד , הפסוק (ויק"ר  ה )על  א , כל(שמות  "ויהי  :

אחד, הם הגוף  בבחינת  וגם נפש ". שבעים  יעקב ירך יצאי  נפש 
לא )שנאמר לד , אתם(יחזקאל  לומר: שהכונה  ונראה  אתם ", "אדם  :

חברו בצער מרגיש  אחד כל שישראל  לפי אחד, כלכם  ישראל
שם ) אדם(ויק "ר  אחד, גוף  שכולם  לפי  ממש , בגופו  הצער  כאלו

קצת תניח  שאם  זהב, של לשרביט  ישראל נמשלו  דלכן  אחד,
צער אחד לכל  נוגע  ישראל כך השני; קצה  נכוה  באש , הימנו 

אחד . גוף  כולם  בהיותם  בטובו ישמח  וגם  הטעםחברו , וזהו
לזה זה  ערבים א )דישראל לט , חברו ,,(שבועות  על  נתפס אחד  כל

אחד ; גוף  נתפסיםבהיותם אחד לאיבר נזק  בהגיע שבגוף , וכשם 
בא האיברים כל נתפסיםשאר אחד של  בחטא  כך כאב , ותו 

הגוף , ומצד הנפש  מצד אחד כולם  ישראל שכל וכיון כולם.
רבה ) שמקיימים(מדרש  נמצא מישראל, אחד שמקיים מצוה  כל 

ומצוות המלך, מצוות  מקיים  ואחד אחד  שכל  הרי כולם,
מצוות והכהנים  הכהנים , מצוות  והלויים  והלויים, הכהנים

וגט. וחליצה  יבום מצוות  דרך ועל הלויים,

ביניהם ושלום  באהבה כשהם  דוקא
תועלת מגיעה  היד  שעושה  דממה  הגוף , איברי   לזה  והמשל
ואיבר, איבר כל וכן הרגל  שעושה  מה  וכן  האיברים, כל לשאר 
בלי ואחוה , באהבה  ישראל  בהיות  ולכן  אחד . גוף  כולם בהיותם 
כאלו נחשבת  אחד  שעושה  ומצוה  אחד, גוף  נקראים  אז פרוד,

הטעם  וזהו  כולם. יב )מקיימים  ג , מצא(עוקצין לא :
וכו ', השלום אלא לישראל  טובה  מחזיק כלי  הקדוש ברוך הוא 
תרי "ג מקיימים  ונמצא אחד, גוף  נעשים  השלום שעלידי  משום 

לשונו . כאן עד ואחד, אחד כל מצוות 

גם הוא חובתו ידי חבירו את להוציא יכול אחד
ערבות מטעם  כן

שאחרים זה  או  אחרים ידי  על לצאת  שאפשר  מה  כן וכמו 
כמבואר ערבות  מטעם כן גם  הוא להוציא  כ "ט יכולים  ר "ה (ברש "י 

סק "מ ) קס "ז  סימן  חיים  אורח  אברהם  מגן  ועיין כ "א , י' פ "ז  ברכות  רא"ש  ע "א ,

כן על דבר, לאותו  הערבות  בכלל הוא אחד  בדבר והמחוייב 
אחר ידי על  ממנה  להפטר שאפשר פסחיםבמצוה  בר "ן שכתב  (כמו

בלמ "ד ) או  בעל  ברכה  לענין חובתו ,פ "א  ידי  להוציאו  הוא מחוייב 
מהמצוה  חבירו את  לפטור  שלוחו  להעשות  שכתב ויכול  (וכמו 

המצוות ברית  דר "ל  ברית  בני שלוחכם  אף  ברית  בני  אתם  מה  ל "ז דף  בגיטין

דשליחות י "ג  סימן סוף  שמתו מי  פרק  בברכות  ברא"ש  שכתב  וכמו  והערבות ,

ערבות ) מדין הוא  חובתו ידי  כללהוציא על המוטלת  במצוה  ואף  ,
מקום מכל שליח , ידי  על להפטר אפשר ואי בעצמו  ואחד  אחד
עמו אחיו  את  ומזכה  זוכה  המצוה  בעשותו  ואחד אחד  כל 

זכ לכף  העולם  כל  את  ות .להכריע

בעשייתה  לכוין צריך כן ישראלועל כל (וזכיהלזכותם בשם

ומטעם מטבילין, ד "ה  י "א  דף  כתובות  בתוספות  שכתב  כמו שליחות  מטעם 

ישראל ) לכל  .ערבות 

אבל הוא, רב  בי קרי וזיל הם , ידועים דברים  אלה  כל  אמנם 
שכר של זה  חיבורנו  מטרת  אין כי דברינו , בפתח  יעדנו  כבר

וחומרות אזוהרות  ולהוסיף  חדושים , ולחדש  להוסיף  ועונש 
יסודי שהם  בענינים  התורה  שכתבה  מה  העתקנו  רק וחסידות 
חכמינו מדברי  בזה  שקבלנו  ומה  ישראל, עם  קיום ויסוד  הדת 

חיים , אנו  מפיהם אשר  הפוסקים  ומדברי לברכה  זכרונם 
ושמאל ימין מדבריהם  נזוז ולא  עלינו , ונאמנים  אמת  וקבלתם

שהוא. כל  זיז  אפי '

  
בס "ד

בת תשע"יח ג מוז 

שליט"א . גראס שלום יהודה הרב לכבוד
כעשרה  ברך, להחלפת ניתוח  לעבור אמור הייתי  בסיוון  ז ' בתאריך

מתיקון לקרוא  לי אמר והרב הרב  לכבוד  התקשרתי  הניתוח קודם ימים 
קיט. בפרק שנמצא  לרגלי  נר פעמים  שבע ולקרוא מח  ותיקון מג

סיוון שבועות)בו' למחרת (מוצאי  באשקלון חולים בבית התאשפזתי 
ישנה  אך  מתנצלת  שהיא  לי  ומודיעה הרופאה מגיעה בסיוון  ז ' בבוקר
עליון כוח  הקודש בשפת שפות בשני  תסביר שהיא אמרה והיא בעיה

הברך של  חלק אין  פשוטה בשפה  הניתוח, את לעבור ממני מונע 
הביתה. אותי  ושחררה

אני היום מטר עשר ללכת יכולתי לא תקופה שבאותה לציין יש 
מטר, מאות  שלוש הולך  אני אבל מצבי לפי  מתפקד 

הולך מטרים עשרה שהלך אדם בן  איך  מבינים לא הרופאים היום עד 
שבזכות  יודע  אני אבל  כדורים, וללא ניתוח ללא  מטרים מאות שלוש

התיקון את לקרוא  לי  שאמר הרב ובזכות הוא  ברוך בקדוש  האמונה
ומח . מג

ויבנה  צדקנו משיח  ויגיע  יבוא  יוחאי בר שמעון  רבי שבזכות רצון ויהי
בימנו. במהרה מקדשנו בית

הכהן ברקו יוסף  רב , בכבוד
0542831575
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באחיו", איש לברכה "וכשלו זכרונם חכמינו  בעוןודרשו  איש 
אחיו .אחיו . של  בעוונו  ויענש  יכשל ואחד אחד  שכל דהיינו 

מחאה חובת
שיסור עבירה  עובר ברואה  למחות  עלינו  החובה  זה  ומטעם
המחאה  חובת וחמורה  וירחמהו , ה ' אל  וישוב  הרעה  מדרכו 
אשר התורה  מצוות  מכל  אחת כל  על  נתחייב  נימחה  לא שבאם
עברנו אנו  כאילו  בעונשה  עליה , עובר שהשני תעשנה , לא
נישא ולא  בזה , האמור מהעונש  נפטרין המחאה  ידי ועל עליה ,

ימות . בחטאו  והוא נפשינו , ונציל עוונו , את 

מוחה שאינו מי של הדבר  חומר
שב כך  כל הערבות  חיוב עובריחומר בידי מוחין אין אם 

הדמים כל  את שמחשיבין כך לידי מביאה  הערבות חובת עבירה 
מוחה שאינו מי  ידי על אלא באין שאינן בישראל ,הנשפכין
מ ּפי ו ׁשמע ּת י ׂשראל  לבית   נת ּתי צפה  אדם  בן "וא ּתה   ִ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ִ ַ ְ ֶֹ ָ ָ ֶ ָ ַ ְשנאמר,

אתם" והזהרּת ז)ּדבר לג , רׁשע(יחזקאל  להזהיר דּברּת "ולא וגו ' ָ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ָֹ ְ ִֹ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ָ 
אב ּקׁש" מּיד ודמֹו ימּות  ּבעֹונֹו רׁשע ה ּוא  לח ּית ֹו, הרׁשעה   ֵ ַ ֲ ְ ָ ִ ָ ְ ָ ֲ ַ ָ ָֹ ַ ְ ָ ָ ְ ָ ְ ַ ִמּדר ּכֹו

יח ) ג , לפי(שם  בזה .. זה  ערבין ישראל  שכל

מהאומה כלום  ישאר לא מחאה מצות  בלי
הישראלית

הכתוב לנו הזהירה  הערבות  בחיוב באחיו",והנה  איש  "וכשלו 
הוא מוחה  אינו  שאם  הקדושה  בתורתו  יתברך  הבורא  לנו  וגילה 
שכתוב כמו  בערבות  והכוונה  עליה , עבר בעצמו  שהוא כמו 

תבא כי  בפרשת הקדוש  החיים  יהיובאור הערבות שזולת
ולמחר קלה בעבירה אחד  יפשע היום  לאחוריהם חוזרים ישראל
שיפשע  עד  מעט מעט ישראל מעם נשמטים  והיו חמורה , בעבירה
הישראלית, מהאומה  כלום ישאר שלא עד  ה', עם  מהיות  ישראל
כבחמורה קלה  אחת  עבירה לעובר  לב  יתנו ערבים שעשאם ובמה

סגולה . לעם הישראלית  האומה ויתקיימו 

מאוד להשמר ומדע  שכל  בעלי  לכל  יספיק  ומעתה 
העוונות ויהיו  למחות , שלא  הנה  יסור פתי  מי כי  באזוהרתם,
נכלה  להיות  ישראל  ולעם לו  וגורם שמו , על נקראים חבירו  של

ושלום. חס 

מוחה  שהיה  קטנה  מחאה  ידי על להפטר יכול  היה  זה  וכל
עבירה . בעוברי

לקיים ישראל בני כל זוכים  הערבות כח ידי על
מצוות התרי"ג כל את 

כל את  לקיים  לזכות  אפשר הערבות , ידי  שעל  גם  ובהיות 
כל הרי הערבות , בברית  נכנסין  היו  לא  אילו  כי מצוות  התרי"ג
ולא קיים  לבד  לעצמו   מקיים היה  מישראל אחד שכל מצוה 
הכהנים שרק מצוות  שאותן  יהיה  זה  לפי כן אם לחבירו ,
בכל שייך שאין וכדומה  מלך  או  הלוויים, רק או  בהם נתחייבו 
כל מקיימים איך  כן אם  אלו , מצוות  שיקיימו  ישראל  שאר
אם זה  על  זה  שנכנסו  הערבות  מפני  אך  מצוות ? תרי "ג ישראל
קיימו אחרים  שגם  כאילו  הוא  מצוה  מקיים  שאחד בזה  כן 
מצוות התרי "ג יקיימו  ישראל  שכל שפיר שייך  ולכן  המצוה ,

הערבות . כח  גדול  כמה  לפניך הרי  כולן.

אחת נפש הם נשמתם  מצד ישראל  כל
מוסר שבט הקדוש  ל ')ובספר אמנם(פרק  קדשו : לשון וזה 

אחת , נפש  הם  נשמתם מצד  שישראל בזה , עוד לי  שנראה  מה 
ז"ל  רבותינו  ו )כדרשת  ד , הפסוק (ויק"ר  ה )על  א , כל(שמות  "ויהי  :

אחד, הם הגוף  בבחינת  וגם נפש ". שבעים  יעקב ירך יצאי  נפש 
לא )שנאמר לד , אתם(יחזקאל  לומר: שהכונה  ונראה  אתם ", "אדם  :

חברו בצער מרגיש  אחד כל שישראל  לפי אחד, כלכם  ישראל
שם ) אדם(ויק "ר  אחד, גוף  שכולם  לפי  ממש , בגופו  הצער  כאלו

קצת תניח  שאם  זהב, של לשרביט  ישראל נמשלו  דלכן  אחד,
צער אחד לכל  נוגע  ישראל כך השני; קצה  נכוה  באש , הימנו 

אחד . גוף  כולם  בהיותם  בטובו ישמח  וגם  הטעםחברו , וזהו
לזה זה  ערבים א )דישראל לט , חברו ,,(שבועות  על  נתפס אחד  כל

אחד ; גוף  נתפסיםבהיותם אחד לאיבר נזק  בהגיע שבגוף , וכשם 
בא האיברים כל נתפסיםשאר אחד של  בחטא  כך כאב , ותו 

הגוף , ומצד הנפש  מצד אחד כולם  ישראל שכל וכיון כולם.
רבה ) שמקיימים(מדרש  נמצא מישראל, אחד שמקיים מצוה  כל 

ומצוות המלך, מצוות  מקיים  ואחד אחד  שכל  הרי כולם,
מצוות והכהנים  הכהנים , מצוות  והלויים  והלויים, הכהנים

וגט. וחליצה  יבום מצוות  דרך ועל הלויים,

ביניהם ושלום  באהבה כשהם  דוקא
תועלת מגיעה  היד  שעושה  דממה  הגוף , איברי   לזה  והמשל
ואיבר, איבר כל וכן הרגל  שעושה  מה  וכן  האיברים, כל לשאר 
בלי ואחוה , באהבה  ישראל  בהיות  ולכן  אחד . גוף  כולם בהיותם 
כאלו נחשבת  אחד  שעושה  ומצוה  אחד, גוף  נקראים  אז פרוד,

הטעם  וזהו  כולם. יב )מקיימים  ג , מצא(עוקצין לא :
וכו ', השלום אלא לישראל  טובה  מחזיק כלי  הקדוש ברוך הוא 
תרי "ג מקיימים  ונמצא אחד, גוף  נעשים  השלום שעלידי  משום 

לשונו . כאן עד ואחד, אחד כל מצוות 

גם הוא חובתו ידי חבירו את להוציא יכול אחד
ערבות מטעם  כן

שאחרים זה  או  אחרים ידי  על לצאת  שאפשר  מה  כן וכמו 
כמבואר ערבות  מטעם כן גם  הוא להוציא  כ "ט יכולים  ר "ה (ברש "י 

סק "מ ) קס "ז  סימן  חיים  אורח  אברהם  מגן  ועיין כ "א , י' פ "ז  ברכות  רא"ש  ע "א ,

כן על דבר, לאותו  הערבות  בכלל הוא אחד  בדבר והמחוייב 
אחר ידי על  ממנה  להפטר שאפשר פסחיםבמצוה  בר "ן שכתב  (כמו

בלמ "ד ) או  בעל  ברכה  לענין חובתו ,פ "א  ידי  להוציאו  הוא מחוייב 
מהמצוה  חבירו את  לפטור  שלוחו  להעשות  שכתב ויכול  (וכמו 

המצוות ברית  דר "ל  ברית  בני שלוחכם  אף  ברית  בני  אתם  מה  ל "ז דף  בגיטין

דשליחות י "ג  סימן סוף  שמתו מי  פרק  בברכות  ברא"ש  שכתב  וכמו  והערבות ,

ערבות ) מדין הוא  חובתו ידי  כללהוציא על המוטלת  במצוה  ואף  ,
מקום מכל שליח , ידי  על להפטר אפשר ואי בעצמו  ואחד  אחד
עמו אחיו  את  ומזכה  זוכה  המצוה  בעשותו  ואחד אחד  כל 

זכ לכף  העולם  כל  את  ות .להכריע

בעשייתה  לכוין צריך כן ישראלועל כל (וזכיהלזכותם בשם

ומטעם מטבילין, ד "ה  י "א  דף  כתובות  בתוספות  שכתב  כמו שליחות  מטעם 

ישראל ) לכל  .ערבות 

אבל הוא, רב  בי קרי וזיל הם , ידועים דברים  אלה  כל  אמנם 
שכר של זה  חיבורנו  מטרת  אין כי דברינו , בפתח  יעדנו  כבר

וחומרות אזוהרות  ולהוסיף  חדושים , ולחדש  להוסיף  ועונש 
יסודי שהם  בענינים  התורה  שכתבה  מה  העתקנו  רק וחסידות 
חכמינו מדברי  בזה  שקבלנו  ומה  ישראל, עם  קיום ויסוד  הדת 

חיים , אנו  מפיהם אשר  הפוסקים  ומדברי לברכה  זכרונם 
ושמאל ימין מדבריהם  נזוז ולא  עלינו , ונאמנים  אמת  וקבלתם

שהוא. כל  זיז  אפי '

  
בס "ד

בת תשע"יח ג מוז 

שליט"א . גראס שלום יהודה הרב לכבוד
כעשרה  ברך, להחלפת ניתוח  לעבור אמור הייתי  בסיוון  ז ' בתאריך

מתיקון לקרוא  לי אמר והרב הרב  לכבוד  התקשרתי  הניתוח קודם ימים 
קיט. בפרק שנמצא  לרגלי  נר פעמים  שבע ולקרוא מח  ותיקון מג

סיוון שבועות)בו' למחרת (מוצאי  באשקלון חולים בבית התאשפזתי 
ישנה  אך  מתנצלת  שהיא  לי  ומודיעה הרופאה מגיעה בסיוון  ז ' בבוקר
עליון כוח  הקודש בשפת שפות בשני  תסביר שהיא אמרה והיא בעיה

הברך של  חלק אין  פשוטה בשפה  הניתוח, את לעבור ממני מונע 
הביתה. אותי  ושחררה

אני היום מטר עשר ללכת יכולתי לא תקופה שבאותה לציין יש 
מטר, מאות  שלוש הולך  אני אבל מצבי לפי  מתפקד 

הולך מטרים עשרה שהלך אדם בן  איך  מבינים לא הרופאים היום עד 
שבזכות  יודע  אני אבל  כדורים, וללא ניתוח ללא  מטרים מאות שלוש

התיקון את לקרוא  לי  שאמר הרב ובזכות הוא  ברוך בקדוש  האמונה
ומח . מג

ויבנה  צדקנו משיח  ויגיע  יבוא  יוחאי בר שמעון  רבי שבזכות רצון ויהי
בימנו. במהרה מקדשנו בית

הכהן ברקו יוסף  רב , בכבוד
0542831575
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חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח


