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 ד"בס

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

 26  #גליון
 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 ב"סתש חשוןחודש 
, 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 

  ערבים זה לזהם כןויעשה המצווה ג גם על קיום מצות עשה שחבירו יקיים
ולא רק , לעשות את כל דברי התורה הזאתפירש בעל חיים וחסד הפסוק בפרשת נצבים 

שכן מצינו ברב קטינא , אלא גם על מצות עשה, על מצות לא תעשה אנו ערבים זה לזה
קטינא וכי אתם מענישים גם על ' שאל אותו ר. ציצית מה תהא עליה, שאל אותושמצא אותו מלאך ו

ולכן כיון שכאן מדובר . בעידנא דריתחא מענישים גם על עשה, אמר לו. מי שלא מקיים מצות עשה
שהדין הוא מי , גם מענישים על עשה, בעידנא דריתחא כמו שנאמר מה חרי האף הגדול הזה

 וזהו שנאמר לעשות את כל דברי .ו עושה מכין אותו עד שתצא נפשושאומרים לו עשה סוכה ואינ
שקיבלו ערבות לא רק על כל אחד , ועוד. התורה זאת על שלא הביאו זה את זה לקיים המצות

כפי שנתבאר בבאור לפרשת כי , שכל אחד ערב גם בעד הערבים, אלא גם על כל הערבים, מישראל
שכל ישראל יקיימו את כל דברי התורה , רי התורה הזאתלעשות את כל דב, לכך אומר הכתוב, תבא
 .שכל העולם יעשו התורה, עד עולם היא, הערבות שקבלנו, שלנו ולבנינו, הזאת

 .)ד"ילקוט מעם לועז דברים דף תשס(

ועל פי זה
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ג מצוות וזה בעצם ההוכחה על זה שנתחייבו "על ידי הערבות מקיים כל אחד מישראל כל התרי
וזהו מה שפירש בעל הפני יצחק בפרשת נצבים על הפסוק . בערבות על העובר על התורה

 .הנסתרות

נצבים פרשה (" אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת' לה

שכבר נתבאר בהקדמה לבאור ספר דברים : " ובילקוט מעם לועז וזה לשונו)ח"ט כ"כ
אף על פי שיש מצות השייכות רק בכהנים או , ג מצות"שכל אחד מישראל יכול לקיים כל התרי

הרי כשמצטרפים כל ישראל , אבל כיון שכל ישראל הם נשמה אחת ורק הגופות מחולקים, בלויים
וזהו שאומר כאן הכתוב . ג מצות"יד כל אחד ואחד מישראל תרישהם ערבים זה לזה נמצא ב

 .)כי אין ערבות על דברים שבסתר(הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו , אלקינו' לה, מה שאדם עובר בסתר, הנסתרות
שמא תאמר איך טוביה , שהרי כל ישראל ערבים זה בזה, מה שנעשה בגלוי שייך לנו ולבנינו, והנגלות

ואם , ג מצות"שיש בתורה תרי, התשובה לעשות את כל דברי התורה הזאת, מאחוטא ויוחנא משתל
וכשם שהקיום נחשב רק , לא נהיה ערבים זה בזה איך יצויר שכל אחד מישראל יקיים כל המצות

 .כך העונש אם רואה חבירו עובר חייב להוכיחו ואם לא נענש על ידו, בהצטרפות כל ישראל
 .)ד"סמעם לועז דברים תש, פני יצחק(
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