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

גליון 15 #
חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

חודש כסלו תשס"א
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
úåáøòä úéøá

äæì äæ ïéáøò ìàøùé ìë
אולם ידוע שהידיעה לבד בדיני השכר והעונש הערבות מחאה ותוכחה אינה מספיקה בזה בלי
לקיימה ,כי העיקר הוא המעשה ולא התלמוד ,והקיום בזה קשה לאדם להתגבר על היצר
המתנגד לקיום כל מצוה שהיא וברוב תחבולותיו הוא ממציא ק"נ תירוצים שאין צריך לקיים המצוה
ומקשה עליו ומערים מכשולים בדרכו הכל כדי שלא יקיים מצוה ,ובפרט במצוה זו של מחאה ותוכחה,
שגם אחרים מבני ישראל יקיימו המצוות על ידו ,אינו חפץ ביותר כי כמה עמל ויגע הוא משקיע
שיסורו מדרכי ה' ושלא יקיימו התורה והמצוות ואפילו מצוה אחת וכמה עמל כדי ללכוד ברשתו אדם
אחד מישראל ,ובזה בא אליו בפתויים ,ומכניס בלבבו מורך ובושה שיתבייש מהזולת למחות ולהוכיח,
על כן אספנו ולקטנו מה שנמצא בחז"ל על חומר הדין בשכר ועונש ערבות והתוצאות לכל אחד
מישראל ממה שנתחייבו בערבות ,ותועלת המחאה והתוכחה לו ולכל ישראל ,כדי לעורר ולזרז שלא
נילכד חס ושלום בעוונות הזולת ,ועיקר התכלית הוא להחזירם לטוב ולמוטב ,לטוב להם לכל ישראל,
ולכל העולם כולו.
והנה מלבד הידיעה באזהרות התורה הקדושה ,מוטלת עלינו חובת השמירה בהם כמבואר בפסוקי
התורה פעמים אין מספר ,וגדר השמירה להיותם לזכרון בין עינינו ולבלתי נסיח דעתנו

ממצוות התורה הקדושה ומאזהרותיה ,כמו שכתבו ז"ל במשנה )אבות פ"ג ח'( כל השוכח דבר אחד
ממשנתו ,מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר )דברים ד ,ט( "רק השמר לך ושמור נפשך מאד
1
פן תשכח את הדברים אשר ראוי עיניך" וגו'.
ומה מאד נוראים המה דברי הרע"ב זכרונו לברכה במשנה שם ,וזה לשונו :כל השוכח דבר אחד
ממשנתו בשביל שלא חזר עלי' ,מעלין עליו כאילו מתחייב בנפשו ,שמתוך שכחתו הוא בא
להתיר את האיסור ונמצאת תקלה באה על ידו ,ושגגתו עולה זדון ,אי נמי כאילו מתחייב בנפשו ,לפי
שאותה משנה היתה משמרתו ,ועכשיו ששכחה אינה משמרתו.
והתוספות יום טוב בפירושו כתב וזה לשונו":כל השוכח דבר אחד ממשנתו" ,לאתויי מחמת עצלות
וכו'.
ובמדרש שמואל כתב אפי' מחמת שהוא טרוד למצוא טרף לביתו אפילו הכי מתחייב בנפשו.
ואפשר דכל זה נכלל בגדר השמירה שנתחייבנו במצוות ד' וקבלנו על עצמנו "בהר סיני" ,כי
השומר אם יסיח דעת ומעלים עין משמירת החפץ שקבל שמירתו עליו ,הרי זה כפושע
בשמירתו.
אי לזאת נתתי על לבי ללקט ציצים ופרחים מדברי חכמינו זכרונם לברכה ,המפוזרים בש"ס בבלי
וירושלמי זוהר הקדוש ומדרשים בענין החיוב להודיע לחבירו דיני ועניני שכר ועונש תוכחה
מחאה וערבות ,גם חפשתי חיפוש אחר חיפוש בספרי הראשונים וגדולי האחרונים ,והעתקתי דבריהם
בלי יתרון ומגרעת ,ודבריהם הקדושים יכניסו אור בהיר בלב הקורא ומתבונן בהם ,וילהיבו את נפש
האדם להשמר מאד בענינים אלו .גם לקטנו מספרים שאינם מצויים כל כך ביד כל אדם כדי שיהיה
מצוי לכל עניני שכר ועונש ערבות תוכחה ומחאה ,ואין תועלת החיבור בקריאה לבד כי אפשר שלא
ימצא בזה חידושים שלא ידע עד עתה ,רק התועלת תהיה בחזרה על הדברים הנאמרים כאן כי יזכרו
לו הדברים הנשכחים בטבע ויהיה נגד עיניו חובתו שהוא מתעלם ממנה.
)המשך בגליון הבא אי"ה(
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 (1ועיין רמב"ן בספר המצות מצוה ב' ,ועיין עוד רמב"ן פרשת ואתחנן )ד ,ט( ,ועיין ברמב"ם באגרת תימן
)על הפסוק דברים ד ,ט-י( ,ועיין בטור אורח חיים )סימן מז( ,ועיין רמב"ם פרק ח' מיסודי התורה )הלכה ל"א(,
וברמב"ם בפירוש המשניות למסכת סנהדרין ,ועיין סנהדרין )דף צט ,א ,(.ועיין זוהר הקדוש פרשת בלק )דף קצב
ע"ב(.

