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 ד"בס

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

 36  #גליון
 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 ב"סתש לולאחודש 
, 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
åúåùôð úìöä 

נסיים בחומרת הדבר , כדי שישאר טעם הערבות בפינו
ואם אין מוחים פוגמים גם , שעל ידי הערבות נתחייבנו
ועל דם החוטא שמת בעוונו , בנשמתם על חטא חבירו

 'כמו שכתב החפץ חיים בחומת הדת מאמר ב, נידרש
 מפני ולהוכיחו בשכר ועונשגודל החיוב לחזק את הדת 

  עלינוהערבות המוטלת
כי אם כל מה , לא רק על עצמו בלבד קיבל כל אחד לקיים', ידוע שבעת שקבלנו התורה מאת ה

ונעשינו , שיהיה ביכולתו לחזק את קיום התורה אצל שאר בני ישראל גם כן התחייב כל אחד
את כל אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות ' וכמו דכתיב הנסתרות לה, כולנו ערבים זה לזה
ולכך הדין שכל אחד מישראל , י שם דהיינו שנעשו ערבים זה לזה"וכמו שפירש, דברי התורה הזאת

הנה
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ש "וכמו שכתב הרא[מוציא את חבירו בקיום המצות אף שיצא הוא כבר כגון קידוש ותקיעת שופר וכדומה 

את חבירו מאיסור שיפריש כל אחד וכן נמי ,  דאם יחסר לחבירו איזה מצוה כאילו חסר לו]בברכות דף כ
 .יענש גם הוא, דאם לא יפרישו מהאיסור במקום שיש ביכולתו, לא תעשה

אנו שונים , מלבד מה שקבלנו על עצמינו מלפנים בעת קבלת התורה, הענין של קבלת הערבות
ושמתם "בפרשה שניה של קריאת שמע דכתיב בה [אותו גם כן בכל יום בעת שאנו מקבלים עלינו עול המצות 

 ואנו מפרטים אחר כך בברכת אמת )]א"ג ע"בברכות י(וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה ' וגו" ת דברי אלה על לבבכםא
וזהו מה שאנו אומרים ודבריו חיים וקיימים , שהקבלה היא על עצמו ובניו ועל כל כלל ישראלויציב 
 .חק לא יעבור' שראל עבדיך וכועל אבותינו ועלינו על בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע י' וכו

וכל שכן אם ערב , הלא ידוע שכשראובן ערב בעד שמעון על כמה מאות רובל, נתבונן בעצמינו
והוא מכיר מכבר את העסק , ורואה ששמעון רוצה לקחת איזה עסק, בעדו על כמה אלפים

עושה ראובן למונעו מן כמה מההשתדלות היה , שעל ידי זה יפסיד כל מעותיו, ההוא כי רע ומר הוא
צריך , וכן נמי בעניננו. בעבור ידיעתו והכרתו היטב שעל ידי זה יחזור כל החוב עליו, העסק ההוא
והוא , או את אנשי עירו, דאם יכול למנוע את חבירו מאיזה עון על ידי הוכחה וכדומה, האדם לדעת
כל מי שיש בידו ונם לברכה וכמו שאמרו חכמינו זכר, יתפש לעתיד לבא באותו עון, מתעצל מזה

באנשי עירו ואינו מוחה נתפס על עון אנשי , למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס על עון אנשי ביתו
 .לכל העולם כולו ואינו מוחה נתפס על כל העולם כולו, עירו

 אם ישראל אחד חוטא וכולם נענשים
חד מאיבריו וכולם מרגישים מה דרכו של שה לוקה בא, שה פזורה ישראל, בויקרא רבה

וכששה אחת לוקה ברגליה וכדומה , רצה לומר שדרך השה הוא שכל העדר מתחברים ביחד[
 .אף ישראל אחד חוטא וכולם נענשים] כולם יעמדו לפי שעה, והיא עומדת

ואם לא נראה לחזקה מי , אנו רואים בעוונותינו הרבים שקיום הדת מתמוטט מדי יום ויום
וכדכתיב , כי כל בית ישראל נמשלו לכרם, יודע מה יהיה יכול להולד חס ושלום כעבור שנים

הפירצה הולכת , אם לא נראה לתקנה, וכשגדרה נפרצה מעט, בית ישראל'  כי כרם ה]'ה ז' ישעי[
ואפילו אם לא יופקר במשך הזמן רק איסור אחד של , ידי זה יכלה כל הכרם לבסוףומתרחבת ועל 

אוי , אם יגיע הדבר חס ושלום לידי חייבי כריתות ומיתות בית דיןוכל שכן , גם כן רע ומר הוא, תורה
 .ואבוי יהיה כי יפקוד השם יתברך העון על כולנו

א רוצה לומר באותן הדרכים שהו', בכל דרכיך דעהו וגו
 מתנהג בעניני עצמו צריך להתנהג בעניני שמים

אבל הלא . לא היה בי כח למנוע אותם מן האיסורים', יתפאר האדם בנפשו לומר כי ישיב לפני ה
ידוע מכמה פסוקים ומאמרי חכמינו זכרונם לברכה כי חפצי שמים צריכים להחשב בעיני אדם 

אף על פי כן אינו , לו כשהעסק הולך בענין רעובחפצי עצמו ידוע שאפי, על כל פנים כחפצי עצמו
וגם שואל מאחרים הסוחרים הגדולים איזו עצה , ותמיד חושב עצות איך לשפרו, מתייאש ממנו
, ואף בזה. ומצוי הדבר שלבסוף מרויח מן העסק, והקדוש ברוך הוא ממציא לו עצה, ותחבולה לזה

היה מחפש עצות ותחבולות איך להקים , ונואילו היה שקול בעיני האדם רצון הקדוש ברוך הוא כרצ
ובודאי היה הקדוש ברוך הוא ממציא לנו עצה וגם עזר גדול מאתו יתברך לזה , הדת שלא תתמוטט

רוצה לומר באותן הדרכים שהוא מתנהג בעניני עצמו צריך ', וזהו שאמר הכתוב בכל דרכיך דעהו וגו[
 ].להתנהג בעניני שמים

וזה

ועתה

ואיתא

והנה

ואל
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ותיכף כשהאדם רואה לפום רהיטא שאין לו ,  אנו עושים כן בעניני שמיםבעוונותינו הרבים אין
אבל לא בשביל שהוא פוטר עצמו , תיכף הוא מתייאש מזה ופוטר עצמו מן הדין, עצה לזה

 על הפסוק והתויות תו על )שבת נה(לך נא ראה מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה . למטה יפטר למעלה
, דהיינו שהקדוש ברוך הוא צוה למלאך שירשום על הצדיקים תו, יםמצחות האנשים הנאנחים והנאנק

כי מדת הדין עלתה לפניו , ולבסוף כתיב שציוהו להתחיל העונש מאנשים הקדושים, לרמז תו של תחיה
ושאלה , וענה הקדוש ברוך הוא אלו צדיקים גמורים ואלו רשעים גמורים, לומר מה נשתנו אלו מאלו

ושאלה מדת הדין אם , וענה הקדוש ברוך הוא גלוי לפני שלא יקבלום, מדת הדין היה להם למחות
 .מיד יצא הדין לחייב את כולם, לפניך גלוי לפניהם מי גלוי

מכל זה נוכל . מי מהם נפצע מוחו עבורי, מי מהם נהרג עבורי, איתא ששאלה מדת הדין
ולהתרצות על , בולותלהתבונן עד כמה גדול החיוב על כל אחד מישראל לחפש עצות ותח

 .כל פנים אף להתבזות ואף למנוע עון ופשע מישראל

 הוא ידרש דמו, דין החמור לעתיד כשחבירו נענש ומת בעונו
וחטא של חבירו , דמלבד שיש עליו חטא על שלא מיחה בחבירו כי כל ישראל הם כאיש אחד, עוד

גם הוא , החוטא נענש ומת בעונוכשחבירו , עוד יש עליו דין חמור לעתיד. פוגם גם בנשמתו
וכדאיתא בתנא דבי אליהו כל מי שסיפק בידו למחות ולא מיחה ולהחזיר את ישראל , ידרש על דמו

ואתה בן אדם צופה שנאמר , כל הדמים הנשפכים בישראל אינם אלא על ידו, למוטב ואינו מחזיר
' מות תמות ולא הזהרתו וגונתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני באמרי לרשע 

מכל זה יתבונן האיש הנלבב גודל החיוב בענין ,  עד כאן לשונו.הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש
 .זה

 )'חומת הדת פרק ב(
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