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 ד"בס

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

 25  #גליון
 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 ב"סתש תשריחודש 
, 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 אחד 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 

úåáøòä øòù 
òùðåòå øëù éðéðò ì 

 על הנגלות לנו ולבנינו לבער הרע ואם לא
 נעשה בהם דין יעניש את הרבים

ואם תאמרו מה " אלקינו' הנסתרות לד: " וזה לשונו)'ח כ"פסוק כ' פרשה ג(הקדוש פרשת נצבים 
ואחר ' בידינו לעשות אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד שנאמר פן יש בכם איש וגו

ראו את מכות הארץ ההיא והלא אין אדם יודע מטמונותיו של חבירו אין אני מעניש אתכם על כך ו
אבל הנגלות לנו ולבנינו לבער הרע מקרבנו ואם לא אלקינו והוא יפרע מאותו יחיד ' הנסתרות שהן לד

 .עד כאן לשונו) ג"סנהדרין דף מ( נעשה דין בהם יענוש את הרבים

י"ברש
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וי אחד על משעברו ישראל נענשין על הגל
 עון חבירו

אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם למה '  פלוגתא דתנאי הנסתרות לה)ב"ג ע"מ(סנהדרין 
שבעד מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן ' נקוד על לנו ולבנינו ועל ע

 עד עולם אלא כשם שלא וכי ענש על הנסתרות לעולם והלא כבר נאמר' נחמי' יהודה אמר לו ר' דברי ר
אלא עכן מאי טעמא , כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדןענש על הנסתרות 

 .איענוש משום דהוו ידעי ביה אשתו ובניו

 החיוב במחאה ותוכחה להלכה ובאחרונים
שאינו מוחה  נפסק להלכה שחייב אדם למחות בעוברי עבירה וכל מי )ד"סוף סימן של(יורה דעה 

 .)עיין שם(ובידו למחות נתפס באותו עון 

ושם בדיבור ,  שמברר דיני מצות תוכחה באר היטב)ג"ארח חיים סימן ש(ם שיק "בתשובת מהר
, ובין החיוב מכח הערבות, אחר שחילק בין החיוב מצד מצות עשה של תוכחה, המתחיל ויותר

ח ברוב כח ועוז בעוברי עבירה להסיר ההיזק מרבים ולזאת הרשות והחיות ניתן להוכי: "וזה לשונו
ולהיות כאיש , ומי יעיז פניו לומר שהחיוב עלינו לשתוק, והחיוב לסלק הנזק בכל אופן שאפשר' וכו

ולזאת החיוב עלינו למחות בעוברי עבירה ' בראותינו סכנה לנפשינו וכו, נדהם וכאלם לא יפתח פיו
 . עד כאן לשונו"בכל אופן שאפשר

דאין ערבות ואין נענשין על הנסתרות הא 
אבל הדיינים והממונים , הוא רק הציבור

 נענשים גם על הנסתרות
כדכתיב וכשלו איש , ס ובפוסקים דאין הציבור נענשים משום ערבות"קיימא לן בשעל גב ד
, ומכאן שכל ישראל ערבים זה לזה, שדרשו רבותינו זכרונם לברכה בגמרא איש בעון אחיו, באחיו

ז בדיינים וממוני העיר הם נענשים גם על הנסתרות בעבור כי "עכ. דזהו על הנגלות ולא על הנסתרות
ל בשיטתו לסנהדרין כתיבת יד והביא "וכמו שכתוב רבינו הרב המאירי ז. ש בנסתרותהיה להם לחפ

 וזה )ד"א ע"ח דפ"סימן מ' חלק אורח חיים חלק א(ל בספר חקרי לב "ח ז"דבריו מרן זקני הרב הגדול אור היר
י "ל כר" בהך סוגיא דמדבריו נראה דס)ח"י לסנהדרין לדף ע"כ(ושוב ראיתי להרב המאירי בשיטה , לשונו

דייני ישראל וחכמיהם ומנהיגיהם צריכים לפשפש תמיד , שהרי כתב וזה לשונו לא ענש על הנסתרות
אלא צריכים , ואין להם התנצלות כשיעשו על ראוי על הנגלה הבא לידם, ולחקור על מעשה עירם

וכל שמתרשלים בכך הרי הכל נענשים בנסתרות של . לחקור ולרגל אחר הנסתרות כפי יכולתם
וכתב עוד דאף .  משקבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזיםשכל ישראל ערבים זה בזה, וטאיםח

אין סברא לומר שעל הנסתרות לגמרי מעניש אחרים דמה בידם , למאן דאמר שמענישים על הנסתרות
ועל כן , ועל כן שלח ידו בחמורות, ולא אמרו אלא כגון שהיה בעל עבירות בגלוי ולא הוכיחו, לעשות

 .אפשר שלא יענשו אחרים עליה, וחטא בסתר, אבל אדם בחזקת כשר בגלוי, ענשים אף על הנסתרותנ

במסכת

א"ברמ

ועיין

אף
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בפרט במזוזות ביתם בכל הדברים בכלל ו, ובכל בית ובית, צריכים לצאת ולבדוק בכל חצר וחצר
גם שלא , ושיאמר שלש תפילות שחרית ומנחה וערבית במנין עשרה, ובתפלין שבראשיהם

 וכבר ,וכל שכן באיסור אשת איש, ט ודברי כיעור אפילו בפנויה"ור נידה וחילול שבת ויויכשלו באיס
תיקנתי שיצאו בכל יום ויום שני תלמידי חכמים לראות בבנות הארץ בכל מבוי ומבוי ולעשות דין 

ולתקן אותם כל דבר שהוא לאפרושי , ושאר פרטים מינים ממינים שונים, וחשבון על כל הנזכר לעיל
ועניינים התלוים בקיום העולם כהוצאת למצות ציצית , לבקש אופן להבדילו ולהפרישו, סוראמאי

ישבו , שברורי הקנסות, וכמו כן, ותפילין ומזוזות לבקש איזה הכנסות לסייע לעניים שאין להם יכולת
 ובכן, פעמים בשבוע כדי לייסר לעוברים על דברי תורה איש איש לפי חטאו' במעמד אחד לפחות ב

אל תיראו ואל , עזרם ומגינם' אין ספק כי ה, כשיהיו עושים כסדר הזה תשובה ומעשים טובים
 ל"י ז" כדברי הרב מוהרשתחפזו מכל מקרים רעים וגזירות קשות ורעות ומרעשים וכיוצא

 .)ז"ו קצ"תוכחות חיים קצ(

   

 

 )ה"המשך בגליון הבא אי(
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