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 מפעל עולמי להצלת הדת
 מצות התוכחה בכל העולם כולושנקיים ברית הערבות ועל ידי 

 10  #גליון
 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 ס"תש תמוזחודש 
, 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 חדא 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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, מיד שהחכם יושב ודורש דברי תוכחה ומחאה מכפר הקדוש ברוך הוא לעוונותיהם של ישראל
 "ולא תשא עליו חטא" שנאמר

 דרשו ):ג"ה י"במדבר כ(" תחת אשר קנא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל' לו ולזרעו אחריו וגו
כותב , )סנהדרין פרק חלק( הולכת עד סוף כל הדורותשתהא הכפרה הזו מכפרת ו' ראויל "חז

ש "ל בשם הקדוש מהר" זצ)ו"קמ' ובאגרא דפרקא סי', סימן ז' בעל בני יששכר מאמר חודש תשרי מאמר ד(רבינו 
כיון ֶשִמָדִתי היא שאני מקנא ,  רבונו של עולם)זה פנחס(שאמר אליהו , ל"שיש מדרש חז, ד"מקארלין הי

והשיב . ולא אוכל לסובלו, בעל עבירה, פן יהיה אבי הבן המכניס בנו לברית,  ועוןולא אוכל לסבול חטא
פן יהיה המוהל והעומדים שם , ואמר לו אליהו עוד. אז אכפר לאבי הבן עונותיו, לו הקדוש ברוך הוא

שפנחס זה , ולפי הדברים האלה יש לפרש הפסוק. שיכפר גם לכל העומדים שם' והשיב ד, בעלי עבירה
, "ויכפר על בני ישראל"לכן , הואיל והוא מקנא ולא יוכל לסבול עבירות, אשר קינא לאלוקיו, ואליה
שתהא הכפרה הזו מכפרת ל "ל הנ"ותבין מה שאמרו חז. לכל מי שיעמוד אצל כסא של אליהו' יכפר ד

 .והולכת עד סוף כל הדורות

, ל שלא ימנע להוכיח"ר" חטאהוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו "דרך זה יש לפרש הפסוק 
וערפכם לא תקשו "שיעבור על הלאו , ששמא לא יהיו דבריו נשמעים ויגרום לחבירו שיחטא

ב כל המוסר דין על "ז ע"ה ט"ר(.  וגם המוכיח יענש על שנענש חבירו על ידו)ג המונה זה בין הלאווין"לדעת הסמ(" עוד

כשהחכם יושב ודורש הקדוש ברוך הוא מכפר , ל"לכן אמרו חכמינו ז. )י שיענש חבירו על ידו"ברש, חבירו

והיתה"

ועל



 
ולא תפחד שמא לא יהיו דבריך נשמעים " הוכח תוכיח", וזהו, )א"כ' קהלת רבתי ט( לעונותיהם של ישראל

כי , לא יהיה להם ולך חטא" ולא תשא עליו חטא", כי, אל תפחד מזה, ויתוסף עוד חטא על חטאם
כן מסכימים , וכיון שכן נדרש בבית דין של מטה.  בשעה שהחכם יושב ודורשאכפר לעונותיהם תיכף

 .עד כאן לשונו, בבית דין של מעלה

ראה (שעל ידי שפנחס קנא לאלוקיו ומסר נפשו במחאה נגד נשיא גדול בישראל , אנו רואים מכאן

ויכפר "כמו שכתוב , אההציל את כל עם ישראל ממגיפה הנור, )סנהדרין פרק חלק שנעשו לו הרבה ניסים
ראויה שתהא כפרה הזו הולכת ומכפרת עד סוף כל , )סנהדרין שם(ל "עד שאמרו ז, "על בני ישראל

 . הדורות

רבונו של עולם , ם לפני הקדוש ברוך הוא" אומרים העכו)א, עבודה זרה ג(עוד דברי הגמרא 
י יומם ולילה חוקות שמים וארץ אם לא ברית ")ירמיה לג(שנאמר , שמים וארץ נוגעין בעדותן

אם ישראל ', וכו" ויהי ערב ויהי בקר יום הששי"דאמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב " לא שמתי
 .ואם לאו אני מחזיר אתכם לתהו ובהו, מקבלים את התורה מוטב

רס שמגביה  ח)דוד המלך כשחפר יסודות לבית המקדש( שמצא )ה קפאו תהומות"א ד"מכות י(י הקדוש "ברש
עד , שאני כבוש על התהום מיום מתן תורה שרעדה כל הארץ, קולו ואמר לו אל תטלני מכאן

 .כאן לשונו

 שלולי שקיבלו ישראל את התורה היה העולם ראוי לישטף כמו שהתנה )א, סוכה נג(א "המהרש
תא וכן אי. ל"עכ, והוא העציץ שהיה כבוש ומונח על התהום בסיני, עם מעשה בראשית

אמרה הארץ שמא תאמר אין ישראל מקבלים את התורה ואני חוזרת  ")א"פרק כ(בפסיקתא רבתי 
 .ל"עכ, "למימי כמה שהייתי
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