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 ד"בס

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

 30  #גליון
 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 ב"סתש אדרחודש 
, 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 

úåáøòä øòù 
ìòùðåòå øëù éðéðò  

 גם באיסור ובדבר של דרבנן שייך ערבות
 כל ישראל אחד על חבירו להרבה דעות

ם " מייתי פלוגתא דהרב מהר)ט"אות תפ(הרב החסיד בארעא דרבנן . דכל ישראל ערבים זה לזה
יו  חלק על)ב"אורח חיים סימן י(חביב סבר דערבים אף במידי דרבנן ומורינו הרב זרע אברהם ' ן

חביב ' ם ן"ואני הפעוט עמדתי בזה ואחשבה לדעת הרב מהר, דאין ערבות במידי דרבנן עד כאן דבריו
ד "דערבות איתיה אף במידי דרבנן כמו שכתבתי בעניותי בספרי הקטן ברכי יוסף אורח חיים סימן קכ

 .עיין שם
 .)'עין זוכר מערכת ז(

 בדור המבול היו הרבה צדיקים כמו
 מפני שלא הוכיחוונמחו במבול , נח

עד מתן תורה כל מי שחטא היה הדור משלם ודור המבול הרבה כשרים היו כמו נח ונמחו עם 
ת אך מצו' ופירש הרב ברכת אברהם דלקו מטעם ערבות שהיה דבר קצוב ז, דור המבול
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ממתן תורה עד ערבות מואב כל מי שחטא הקדוש ברוך הוא פורע ממנו שלא היה ערבות כיון שלא 
 .אך בערבות מואב כבר ידעו כל המצות והיה קצוב עיין שם באורך, ם"היה קצוב כמו שכתוב הרמב

 .)'עין זוכר מערכת ז(

הטעם שנמחו אותם , רדהרבה כשרים היו בדור כמו נח ונמחו עם הדו, שכתוב בתנחומא ראה
 כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה מה שאין כן נח שמחה בהם, הכשרים משום שלא מחו

 .רבה על הכתוב שנאו בשער מוכיח-בבראשית
 .)א בחומת אנך פרשת נח"חיד(

 הערבות לטובתינו למען קיום העם

למען הקים , נוהחיים הקדוש מסביר שהתורה נותנת טעם לערבות שהיא אינה אלה לטובתי
אותך היום לו לעם שעם ישראל יהיה לו קיום כעם סגולה למען הקים אותך היום לו לעם 

 .'והוא יהיה לך לכתוב בפסוק לאלקים וגו

כה לעבדיו להכביד עולם ' שלא יאמר אדם למה יעשה ה, טעם לברית הערבותירצה לתת 
מען הקים אותך לו לעם פירוש לזה אמר כי אלקים חשבה לטובה ל, לחייבם במעשה הזולת

שזולת זה יהיו ישראל חוזרים לאחוריהם היום יפשע אחד בקלה ולמחר בחמורה והיו נשמטים מעדת 
ובמה שעשאם ערבים יתנו לב לעובר עבירה אחת ', הקדושה מעט מעט עד שיפשע ישראל מהיות עם ה

 . לטובתינו להקימנואינו אלא' הא למדת שכל מעשה ה, קלה כבחמורה ויתקיימו לעם סגולה
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