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על ידי שנקיים ברית הערבות ומצות התוכחה בכל העולם כולו

גליון 17 #
חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

חודש שבט 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
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סימן א'
מה היא ערבות - ,מה היא המשמעות של הערבות - ,מה הן התוצאות הנובעות מקבלת הערבות- ,
כך אמרו חז"ל בתורת כוהנים .על הפסוק "וכשלו איש באחיו" ,אינו אומר
"איש באחיו" אלא "איש בעון אחיו" ,מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה .עד כאן לשונו )בחוקותי פ' ז'(.
בני ישראל קבלו ערבות זה על זה ,דהיינו שכל אחד ואחד מעם ישראל קיבל ערבות על כל אחד ואחד
מעם ישראל ,פירוש הדברים:
שאם אחד מישראל חס ושלום עובר עבירה ,הרי בזה שעובר עבירה לא רק פעל ועשה העבירה לעצמו
רק על ידי כך גם מי שלא עבר העבירה כלל ,וגם לא חשב אפילו במחשבתו רגע קט ומעולם לא
עלתה על דעתו לעבור העבירה הזו  -גם כן עבר העבירה ,בזה שחבירו עבר העבירה ,ונחשב לו העוון עד
כדי כך שנתפס בעוון זה ונענש עליה בעונש המבואר בה באותה עבירה כאילו הוא בעצמו עברה ועשאה
אותה העבירה עצמה בפועל ממש.
בא וראה עד כמה הוא חומר הערבות .תארו לעצמכם ,אדם מישראל שכל ימי חייו עבד את השם
יתברך עשרים וארבע שעות ביום ,ישב בודד בפינתו ,למד תורה בהתמדה ובהתלהבות
עצומה ,ולא סר מד' אמות של הלכה ,דבק בהשם יתברך בכל רגעי היממה ,קיים כל ימי חייו על
האדמה את כל המצוות עשין שבתורה על פי חז"ל והלכות הכתובות בשולחן ערוך עם כל פרטיהן

ודקדוקיהן שרק שייך בקיום מצוה ,בכל הכוונות הפשוטות ,ועל פי הסוד שבקבלה עם כל ההידורים
שלא שייך כלל יותר מזה בקיום המצוות באופן יותר מועיל ,נזהר בכל הלא תעשין שכתובות בתורה
עם כל הסייגים והגדרים שרק שייכים ,שמר את עצמו כל ימי חייו מכל נידנוד קל של עבירה ,התרחק
מכל חשש קל ,פרש עצמו מכל הוויות שבעולם ונתעלה בעבודתו הקדושה ופרישותו עד שנעשה ממש
צדיק יסוד עולם ,והוא נפש נקי וצדיק מעיקרו שאפילו מחשבת עבירה לא עלתה על דעתו ומחשבתו,
בוודאי נראה בעיני בני אדם שהאיש הצדיק הזה מקיים ציווי ה' ועושה רצון קונו ובוראו ,השלים
עצמו בכל השלימויות ,שכרו בעולם הבא שלם עד אין שיעור לשלימותו ,ובוודאי שאין אדם בעולם
שיעלה אפילו על דעתו ומחשבתו שחס ושלום מגיע איזה עונש קל להצדיק הגמור והשלם הלזה.
צדיק גמור ונקי באמת ,ועובר על כל עבירות שבתורה
אבל על פי מה שלמדנו בתורתינו הקדושה לא כן הם פני הדברים ,ולא מחשבותי מחשבותיכם,
והיינו שאפילו הוא צדיק גמור וכל כך גדול ושלם בכל זאת ,אפשר שיהיה מלא עוונות,
ולא סתם עוונות רק גם עוונות חמורות עד כדי כך שכל אחד ואחד יבהל וישתומם ויעמוד ויתמה,
היתכן? איך בכלל שייך לומר כן ואפילו אסור שיהיה נידנוד מחשבה קלה שהצדיק המפורסם הנזכר
לעיל שעבד את השם יתברך בכל ימי חייו באופן כזה יהיה לו אפילו עוון קל אחד ,או אפילו נידנוד עוון
מאיזה עבירה ,לא שייך כלל לחשוב אפילו במחשבה קלה והרהור שכך הוא הדבר ,ואליבא דאמת גם
כן הדבר כך ,שהאיש הזה הוא צדיק גמור בתכלית השלימות שלא שייך שלימות יותר מזה ,ולא שייך
שהאדם ישלים עצמו יתר מכך .אם כן הדבר באמת מתמיה והשאלה נשאלת במלוא תקפה ועוזה איך
יתכן לומר שבמציאות הוא מלא עוונות ,ועוד על איזה עוונות עבר ,על כל העוונות שבתורה ,איך זה?
ואיך שייך במציאות לומר כן אחרי שהמציאות היא ההיפוך שהוא צדיק גמור ונקי שהשלים עצמו עד
כדי כך?
התשובה לזה היא :שכן שייך ושייך שבמציאות יהיה הצדיק השלם הנזכר לעיל מלא עוונות
חטאים ופשעים ,והוא על ידי חיוב הערבות ,כי בהיות כל אדם מישראל וגם
הצדיק ערב עבור כל אחד ואחד מישראל ,נמצא שאפילו אם יש רק אדם אחד מישראל והוא רק יחיד
הוא מכל כלל ישראל שעובר על כל העבירות שבתורה חס ושלום אזי כל אותן העבירות העוונות
החטאים והפשעים שהאדם הזה עבר נחשב כאילו הצדיק הגמור הזה עשאם ועבר על כל התורה כולה
בפועל ,וזה הכל מפני שקיבל התחייבות וערבות על העבריין והחוטא הזה בהיותו ישראל ורגליו עמדו
על הר סיני בשעת קבלת התורה ,ונכנס בברית התורה וקיומה ובברית הערבות ,הרי הצדיק הגמור
נתחייב עליו מכח דין ערבות ,ולכן כל עבירה וחטא פשע ועוון שהוא עובר נחשב כאילו הצדיק עבר
עליהם בפועל ,ולזה הצדיק הוא מלא באותן העוונות החטאים ופשעים שהעבריין הזה עבר ,ולכן
הצדיק גם מקבל עונש על כל העבירות הנזכר לעיל.
הרי שבמציאות שייך שהגם שלעצמו יהיה האדם צדיק גמור ,ובכל זאת יהיה מלא עוונות חטאים
ופשעים למרות שהצדיק בעצמו לא פעל ולא עשה ולא עלה אפילו על מחשבתו לעשות נידנוד
עבירה קלה או אפילו הרהור עבירה .וזה הכל על ידי חיוב הערבות שקיבל כל אחד מישראל על עצמו
להיות ערב על כל אחד ואחד מישראל ,ולכן גם יתכן שבבואו לעולם העליון וידונוהו בבית דין של
מעלה יחייבוהו על זה שעבר על כל התורה כולה ויענישוהו על זה ,עד כדי כך שהצדיק בעצמו יעמוד
משתומם ומשתאה ויתווכח בבית דין של מעלה ויטען איך זה שהבית דין מחייב אותי על כל העבירות
שבתורה בו בזמן שקיימתי את כל התורה כולה ביתר שאת ויתר עז על כל דיקדוקיהן ופרטיהן על כל
תג ותג ונזהרתי מכל סוג וזיק של עון והתרחקתי מן הכיעור והדומה לו ,איך זה שיענישו אותי על כל
עבירות שבתורה היכן הוא המשפט צדק שבית דין של מעלה שופטים שהוא בלי שום עוול.

התשובה שישיב לו הבית דין של מעלה
התשובה שבית דין של מעלה ישיבו לו היא ,אתה באמת צדיק גמור ושלם שקיימת את כל התורה
עם כל השייך לקיים בזה ונזהרת מכל דבר והרהור עבירה וכל ימיך בחיים עלי אדמות
היית עובד ה' באמת ובאמונה שלא שייך יותר מזה ,ואתה בעצמך אישית לא עברת אפילו על הרהור
קל של עבירה ,אבל תדע לך שאדם מישראל הלזה פלוני בן פלוני עבר על כל התורה כולה ,ואתה
נתחייבת בערבות עליו ,לכן כל העוונות והחטאים ופשעים שעבר האדם מישראל נחשבין לך כאילו
אתה עברת עליהם ואתה בעצמך עשיתם לכן אתה נענש עליהם.
ומטעם זה כתב בספר חסידים אומרים בנוסח הווידוי בלשון רבים חטאנו.

כל ישראל ערבים זה לזה
וזה לשונו בסימן תרא :כתיב )דניאל ט' ט"ו( חטאנו רשענו כלל עצמו בכלל לפי שכל ישראל ערבים זה
לזה שנאמר בעכן )יהושע כ"ב כ'( והוא איש אחד לא גוע בעונו לכך צריך בלשון רבים לבקש
סלח לנו אבינו כי חטאנו ,וכשאנו מתודים אנו אומרים על חטאים שאנו חייבים עליהם סקילה שריפה
הרג וחנק ואף על פי שידע האדם שלא חטא בכך שיהא חייב אף על פי כן צריך שיתוודה כך לפי שכל
ישראל ערבים זה לזה ,ועוד כדי שיודה החייב שלא יתבייש להודות .עד כאן לשונו.

)המשך בגליון הבא אי"ה(
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