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מפתח הענינים: על מה שדיברנו
א. סיפור שבירת שני רגלי

ב. קבלתי על עצמי להלחם נגד הפאות - בעקבות שני ספרים  
 - ה-2(  עולם  מלחמת  )מזמן  מבעלזא  האדמור  כ"'ק  ממרן  
נגד  לצאת  יצטרכו  המלחמה(  )לאחר  שבעתיד  כתוב  בהם  
הפאה נכרית במקלות - ולכן  הדבר עורר אותי לדרוש 400 

דרשות  ופרסמתי אותם  בקו השעורים.
תקלה  ובעקבות  שהוצאתי,   החדשים  הספרים  ג.  הצגת  
יישלח  בעלז- שבע"ה  על  נוסף  ספר  הוצג  לא  במדפסת 

כשהספר יצא מהדפוס
זצ"ל  מסאטמר  אדמו"ר  כ"ק  מרן  שלי עם  ד.    סיפור השידוך 
שסיפר לי שלחם באירופה לפני מאה שנה נגד הפאה, וכל הסיפור 

באריכות.
ה. ציטוט  של האדמו"ר מבעלזא: "עכשיו זה כבר בעיה של 

עבודה זרה."
הרבנית  ע''ה  ביתי  נוות  להבחל"ח  עם  הסיפור  הצגת   ו. 
ע"ו  חלק  הצניעות  אוצרות  בספר  שהדפסתי  כפי  מהאלמין 

מספרי "מי להשם אלי".
ז.  סיפור עם בעל מפעל הבשר הצדיק ר' .... מסאטמר:

ח. נכרת  צניעות נפלאה של הילדות הנכדות שלי, 
.השתתפותי בסיום משניות אצל ילדים הנכדים.

ט.   ה' ילחם לכם ואתם תחרישון

י. בירור על עד אחד נאמן באיסורין. 



בעזרת השם יתברך

קונטרס
ביקור האדמורי"ם

 ִּבּקּור כ"ק האדמו"ר ֵמָהאְלִמין שליט"א
ָנִׂשיא ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי

 ֵאֶצל ָמָרן

כ"ק האדמו"ר ִמֶּבעְלז שליט"א

 

האדמור מהאלמין: איך מרגיש הרבי?

כ"ק האדמו"ר מבעלזא: כמו בפסח!

האדמור מהאלמין: אספר סיפור נפלא מהבעלז'ער רבי'ס.

לא מזמן שהיתי לתקופה בבית חתני הרב זאב לייפער בן כ"ק 
האדמור מנדבורנא חיפה שליט''א בנתני', שם נשברה לי הרגל 
והצטרכתי  הרגל  את  לי  חבשו  בנתניה  שם  החולים  ובבית 
לי  הביא  הימים  באחד  שבועות,   4-6 החבושה  הרגל  עם  לשכב 
ב' כרכים,  והכבוד לחי העולמים  הכתר  חתני שיחי' את הספר 
זי"ע  בפתחי את הספר ראיתי כתוב משמם של אדמור"י בעלז 
על  נפשם  שמסרו  ואיך  הנכרית,  הפאה  נגד  עולמות  שהרעישו 



הצניעות, ונתעוררתי מאוד, ובפרט מהרה"ק רבי אהרן מבעלזא 
זי"ע שאחרי המלחמה חילק פאות נכריות לנשים כדי שלא ילכו 
יבוא  אבל  פאות,  מחלק  אני  "עכשיו  ואמר  גלויות,  שערות  עם 
ברעיוני  ועלה  נגד הפאות",  להילחם עם מקלות  זמן שיצטרכו 
וחשבתי מה הם המקלות שאתם לוחמים נגד הפיאות הנכריות 
??, ואם כ"ק מרן זיע''א אמר צריכים לקיים, לכן החלטתי ומיד 
072- החומות  שומרי  ]בקו  זה  ספר  מתוך  דרשות   400 אמרתי 

 - בעלזא  אדמור''י  על  מיוחדת  שלוחה  שם  ויש   -  33-72-978
וכן שלוחה מיוחדת על כל האדמורי''ם– קרוב למאה שלוחיות[ 
לי מקרה  לנסוע למעוני בבית שמש, קרה  לאחר שכבר חשבתי 
מצער שנפלתי מהמטה, וקיבלתי מכות בכל הגוף, לאחר צילומים 

שעשיתי בבית החולים ראו שב"ה רק 3 אצבעות ברגל נפגעו.

כזה,  במצב  שמש  לבית  לחזור  באפשרותי  היתה  שלא  כמובן 
והיסורים  חבושה,  השניה  הרגל  עם  לשכב  שוב  והוצרכתי 
נפלתי,  לחינם  שלא  ברעיוני  שוב  עלה  ב"ה,  מאוד,  חזקים  היו 
ושהקב"ה דורש ממני לגמור לומר דרשות מכל הספר, וכך עשיתי 
ב''ה גמרתי 520 דרשות ]בקו הנ''ל[, מתוך יסורים גדולים, ב"ה. 
]ציינתי מספרים של הדרשות בתוך הספרים, שאני משאיר אותם 

לרבי שליט"א[. 

מבעלזא  להאדמו"ר  מהאלמין  האדמו"ר  הראה  זה  בשלב 
סיפר  כן  כמו  שעשה,  החדשים  הספרים  ארבעת  את  שליט''א 
שנתן להדפיס חלק חמישי שהוא ספר מיוחד שמובאים שם דברי 
מכונת  אבל  נכרית,  הפיאה  ענין  על  וגור  ויזניץ  בעלז  אדמור''י 
יצא  ולכן עדיין לא  ההדפסה בבית הדפוס נשברה כמה פעמים 
לאור, ובע"ה כשיצא הספר מהדפוס ישלח אותו לאדמו''ר, ואמר 
והכבוד לחי העולמים"  "הכתר  שהוא משאיר לרבי את הספר 

ב''כ.



לרבי  לספר  רוצה  שהוא  מהאלמין  האדמו"ר  אמר  בהמשך 
שליט''א את מה שהיה לו עם כ''ק האדמו''ר מסאטמאר זצ''ל, 
הפיאה  בענייני  זצ''ל  האדמו''ר  עם  רבות  שוחחתי  סיפר,  וכך 
בפרק  העומדים  לבחורים  להטיף  נוהג  הייתי  ובעידודו  נכרית, 
בשום  יסכימו  לא  שידוך  להם  מציעים  שכאשר  מקדש,  האיש 
אופן שהמדוברת תחבוש פאה נכרית לראשה, ותלך אך ורק עם 

מטפחת ותו לא.

הרה"ח  בת  הרבנית  את  עצמי  לי  שהציעו  לאחר  גם  היה  וכך 
וכמובן  כנהוג,  עמה  נפגשתי  זצ''ל,  ביטמאן  אליהו  חיים  רבי 
שביקשתי ממנה לחבוש מטפחת לראשה ולא פיאה נכרית, והיא 
והבנתי שאמנם קשה לה  אמרה שקשה לה ללכת עם מטפחת, 
אבל חשבתי שבכונתה לומר שתתגבר על הקושי, בדרך כל שהיא 
נודע לי שטעיתי, ואין בכונתה ללבוש מטפחת רק פאה נכרית, 
שאינני  ע"ה  לאמי  ואמרתי  זה  בשידוך  להמשיך  התנגדתי  לכן 
מסכים לשידוך זה, כי אי אפשר לי להינשא עם אשה שתחבוש 
פאה נכרית לראשה! - אמי ע"ה נלחצה כהוגן, והפעילה עלי לחץ 
אדיר להסכים לשידוך למרות הפיאה הנכרית, וכך הכניסה את 

כל המי ומי בסאטמאר שילחצו עלי להסכים לשידוך.

הגאון רבי נתן יוסף מייזליש זצ''ל שהיה יד ימינו של האדמו''ר 
מסאטמאר זי"ע בא אלי הביתה, ודיבר אתי, וניסה לשכנע אותי 
להסכים לשידוך, אבל לאחר שסירבתי והסברתי לו אתכל הענין, 
אמר לאמי ע"ה שאין אף אחד בעולם שיוכל לשכנע אותי זולת 
הרבי מסאטמאר. אמי ע"ה שמחה מאוד, כי סוף סוף נמצא דרך 
להכריח אותי להסכים לשידוך, והלכה תכף לרבנית מסאטמאר 
ע"ה, וסיפרה לה הכל, ענתה לה הרבנית ע"ה שתבוא תכף ומיד 
וכך  הכל,  את  תסדר  כבר  והיא  לרבי  קוויטל  למסור  אתי  יחד 

הלכתי עם אמי ע''ה לרבי לתת קוויטל!



נכנסנו לרבי והרבנית נתלוותה אלינו, לאחר שהגשנו את הקויטל 
חוצפה  השמעת  לרבי,  ותאמר  לדבר  הרבנית  התחילה  לרבי 
כזאת?!, הבחור הזה רוצה שאשתו תלך עם מטפחת, האם הוא 
יותר חשוב מכל הרבנים הגדולים אשר נשותיהם אינן הולכות 
במטפחת? ]כי בזמן ההוא בכל וויליאמסבורג לא היו באותו זמן 
רק 3-4 נשים שהלכו עם מטפחת והרבנית מסאטמאר ביניהם[. 
איך  וועל  זאכן,  מיינע  אין  נישט  דיך  מיש  לרבנית:  הרבי  ענה 
בדברים  זאכען,)אל תתערבי  דיינע  אין  נישט מישען  אויך  מיך 
אלייך( אמי  בדברים ששייכים  לא אתערב  ואני  אלי,  ששייכים 
ע"ה התחילה לבכות בקול גדול, ואמרה שכבר לא יכולה לסבול 
יותר, ושהיא אלמנה כבר כמה שנים, ומגדלת לבדה את הילדים, 
ועובדת קשה לפרנסה, ואין לה כבר כח, ואני עמדתי ליד הרבי 
שאלתי  טוב",  "מזל  לי  ואמר  אלי  הרבי  פנה  כאן  קוויטל,  עם 
דאורייתא  לאווין  על  רגע  כל  אעבור  וכי  טוב?  מזל  איזה  לרבי 
כדבריו של הדברי חיים זי"ע, האם כך למדתי כל השנים? אבל 
הרבי חזר על דבריו ואמר מזל טוב, ואני בשלי, עד שהרבי הרבי 
הבטיח לי שתוריד את הפאה, ואמרתי לרבי אני מסכים לשידוך 
אבל האחריות מוטלת על כתפי הרבי, כי אינני לא יכול לקבל על 
עצמי לעבור עבירות גדולות כאלו, ועשיתי חשבון של כל שניה, 
דקה ושעה, וכל השנים וכו', והרבי שוב מברכני בברכת מזל טוב, 

והבנתי שהאחריות היא של הרבי ובכונה זאת נגשתי לשידוך.

אצלה  לפעול  הרבה  ניסיתי  ע''ה  הרבנית  עם  נישואי  לאחרי 
להוריד את הפאה ללא הצלחה, כי כל המשפחה התאחדה נגדי, 
ואני נכנסתי פעם בחודש עם קוויטל לרבי, וביקשתי מהגבאי ר' 
תוריד  לכתוב בקשה שהרבנית  כותב הקוויטלעך  יוסף אשכנזי 
את הפאה נכרית מעל ראשה, כאשר הבטיח לי רבנו, ר' יוסף 

צחק ממני, אבל כתב מה שאמרתי לו, וכך היה כל חודש.



בשנת תשכ"ח עבר הרבי זי''ע אחרי אירוע מוחי ולא דיבר כמה 
והיות  רפואה,  לצרכי  במיאמי  הייתי  תקופה  ובאותה  חדשים, 
להיכנס  הזדמנות  לי  היתה  במיאמי,  החורף  בימי  שהה  והרבי 
אליו עם קוויטל, ולא כתבתי כלום בענין הפאה הנכרית, כי ידעתי 
שהרבי חולה מאוד ומי יודע אם בכלל יכול לקרוא קוויטל, ואם 
אוסיף דברים אחרים, אולי יתבלבל, נכנסתי, ומאחורי ראיתי, 
איך שהרבנית ע"ה, והגבאים ועוד, עומדים ומסתכלים איך הרבי 
יקבל אותי, כי ידעו שאני מאוד מקורב לרבי, רק לא ידעו מה אני 
עוסק עם הרבי, הרבי קרא את הקוויטל, ותיכף שאל אותי, האם 
כבר הורידה את הפאה? ועניתי להרבי, לא! ושהאחריות עדיין 
על כתפיו, והוספתי שכל שניה עוברים על הלאווין שמביא הדברי 
חיים וכו', והרבי צריך הרבה להתפלל על זה ולפעול ישועות, אחר 
כך כתב הרבי על דבריי:"אנכי ה' אלקיך לא יהיה לך אלהים 

אחרים" ויותר לא דיבר כלום.

כ"ק האדמו"ר מבעלזא: כיום יש בזה חשש של עבודה זרה.

הספר  את  מבעלזא  לאדמו''ר  הראה  מהאלמין:  האדמו"ר 
שמובאים שם מסמכים אמתיים  "הישכם אוהבים את השם" 
שמתעדים את כל הנעשה בהודו ושכל השערות שמובאים משם 
הם עבודה זרה ומהם עושים את הפאות, ושכל מה שמגיע לארץ 
אלפים   9 של  משקל  על  עומד  מהודו  והיבוא  מהודו,  מוצאו 
]זה  פאות.  אלף  שלושים  מזה  ומייצרים  לשנה  שערות  קילו 
חוץ משאר מדינות, שמכניסים הסוחרים לארץ ישראל[ ושהכל 
יש  בהודו.  תוצרתם  את  קונים  הסוחרים  כל  כי  בהודו!  מקורו 
תח''י הקלטה של אחד ששואל את הסוחר מהודו, שהיות ורוצה 
ורוצה  טובה,  בסחורה  טוב  מבין  והוא  טובות,  פאות  לקנות 
עיניו את מה שהוא קונה, האם יש מקום שאפשר  לראות במו 



לראות את הסחורה?, הסוחר ההודי שאל האם יש לך ווטסאפ 
או מייל? ענה לו אין לי כלום, אבל תאמר לי היכן בארץ ישראל 
יש סוחרים שקונים אצלך ושאפשר לראות אצלם סחורה? – ענה 
לו יש סוחר אחד בשם אמשינוב, ופירט לו עוד כמה שמות של 
סוחרים שקונים אצלו, ואחר בירור נודע שהסוחרים האלו מארץ 
שכולם  נתברר  אבל  נכריות,  פאות  על  הכשר  להם  יש  ישראל 

קונים ישירות מהודו. 

לו  וסיפר  נכנס אל האדמו''ר מאמשינוב שליט''א  אחד מאנ"ש 
שיש סוחר שמוכר פאות אמשינוב, שכביכול מקורם הם מכלות 
שנישאו בארץ ישראל ומזה עושים פיאה, ולכן פיאות אלו מאוד 
יקרות, וסיפר לו את הסיפור עם הסוחר ההודי שאומר שהסחורה 
שלו נמכרת בתור פאות אמשינוב, כשמוע האדמו''ר את הקלטת 
ושהסוחר אומר שיש לו סוכן פאות שקוראים אמשינוב, - הבין 
בארץ  שנישאו  מכלות  הם  שהפאות  לו  שמספרים  מה  שכל 
פנה   - מהודו,  ישירות  קונים  ושהסוחרים  שקר,  הכל  ישראל 
להרבנית והורה לה להסיר את הפאה מהראש וללבוש מטפחת 
הפאה היא עבודה זרה מהודו. – וברור שכך הוא דרכם של  כי 

שאר הסוחרים גם כן, - 

לאחד  מבעלז  האדמו"ר  פנה  כאן  מבעלזא:  האדמו"ר  כ"ק 
הנוכחים שתפקידו לפקח על כל ענייני הכשרות בבעלז, ושאלו מה 
עם ההכשר? ענה לו שהרב ר' אשר עקשטיין מארצות הברית 
עוסק לברר בזה, שאל האדמו"ר מה המצב בארץ ישראל? על 
זה ענה שבארץ ישראל יש הכשר על פאות מהרב מרדכי גרוס, 
אבל הרבנים בארץ ישראל אינם מרוצים מההכשר הזה, שאל 
הכשר,  אינו  שההכשר  לו  ענה  מרוצים?  לא  מדוע  האדמו"ר 
והאדמו"ר מהאלמין הוסיף שזה שהרב המכשיר אומר שמריח 



ומרגיש שזה לא מעבודה זרה, הוא בדיוק כמו הסיפור עם הרב 
שנתן לכלב להריח אם הבשר כשר? אין זה כי אם שמריחים את 

הכסף. ]ראה להלן הביאור על זה[

כמו כן מובאים בספר הנ''ל מסמכים מהאו"ם ומס הכנסה שמכל 
העולם מייבאים לארץ ישראל, על ידי "דלת המסתובבת".

עוד  יש  הרי  מהודו?  מגיע  הכל  וכי  מבעלזא:  האדמו''ר  כ"ק 
מדינות שמייצרות פיאות.

המסתובבת,  הדלת  בשיטת  מתנהל  הכל  מהאלמין:  האדמו''ר 
אספר לרבי מה שאני בעצמי חוויתי בשנת השמיטה שמחיר של 
קילו ירקות בירושלים היה 14-15 ₪, בכדי להקל על משפחות 
לעבר  רבנים  כמה  עם  נסעתי  לכן  המחירים  את  להוריד  רציתי 
הירדן לקנות שם ירקות, כי שם עולה כל קילו בין 0.36 אגורות 
היתה,  הנלוות, התכנית שלנו  כל ההוצאות  עם  אגורות   0.39 ל 
לקילו,  אגורות   0.39 ב  והכוללים  המדרשים  בתי  בכל  למכור 
וישבנו על  וחיכינו בירדן על הערבי שיקח אותנו לשדה לקנות, 
איפה  יודע  אתה  האם  אותו  ושאלנו  ערבי,  שם  והיה  הספסל, 
לקבל  ירקות  כאן  שיש  לנו  ואמר  ירקות,  בזול  לקבל  שאפשר 
יותר  לו שאנחנו מחפשים את הירקות רחוק מכאן  ענינו  בזול, 
יודע  לנו אני  יותר טוב, תיכף אמר  מרחק של כשעתיים, ששם 
שיטת  פועלת  שכאן  מפני  כאן,  לקנות  רוצים  לא  אתם  למה 
"הדלת המסתובבת", זאת אומרת שהמשאיות באות מישראל 
ויוצאת החוצה עם מסמכים שהמשאיות באות  לירדן,  ונכנסת 
מעבר הירדן, ומסתובבת חזרה לארץ ישראל, וכך יש לו מסמך 

שבא מעבר הירדן. 



איך שכל  אוהבים את ה'"  "הישכם  כאן בספר  רואים  כן  כמו 
"הדלת  בשיטת  ופועלת  מהודו  היא  לארץ  המובאות  הפאות 
המסתובבת", שהשערות מובלות לכל המדינות, ומכל המדינות 
אלו הם מגיעים לארץ ישראל, ורואים את כל זה במסמכים של 
- ואין על מי  ויכולים לשמוע בכל ההקלטות שיש לנו.  האו"ם. 

לסמוך, וזה בדיוק כמו כשרות הבשר בארצות הברית.

רב אחד  לי  והדם בשנת תשמ"ג, טילפן  במלחמת פרשת החלב 
שהיום  לי  ואומר  הברית,  בארצות  כשהיתי  עוד  גדול,  צדיק 
הולכת להיות אסיפה גדולה של 70 רבנים בהתאחדות הרבנים 
מכונת  להשיג  צריך  שאני  לי  ואמר  ודם,  החלב  את  להתיר 
הקלטה שיכלו לשים הקלטה כמו בצבא, ותכף הלכתי לחנות של 
חסיד צאנז ב13 עווניו ליד הבית המדרש שלי ]החנות קוראים 
לו עיגול אלקטרוניק[, אמרתי לו מה שאני צריך, לא חשוב כמה 
לו  ואמרתי  דולר,  אלף   20 לערך  יעלה  זה  לי  ואמר  יעלה.  שזה 
אני מוכן לשלם, אני אקח הלואה בבנק, אני צריך את זה דחוף 
להיום, אני אקח הלואה בבנק, ואשלם. - הסוחר עבד קשה כל 
כל  שהקליד  אחד  חבר  לי  היה  וב"ה  הסתדר.  לא  ובסוף  היום 
האסיפה, ועשינו מזה תיכף אלף הקלטות, ושלחנו לרבנים ועוד, 
ומה ששומעים שם, איך שרב צדיק אחד אומר: למה לא נעשה 
כמו שעושים בסירכות שלוקחים רק גלאט כשר ולא סומכים על 
]להבנת הענין,  בניקור שיהיה כשר לכולם  נעשה  כן  כלום, כמו 
שהרבנים המכשירים דברו לרמות את כולם שלא מדברים כאן 
מחלב ודם רק ממנהגים, ולנו יש את המנהגים שלנו, ולא צריך 
לנו מנהג אונגרין דרך החתם סופר  יש  לקחת מנהגים אחרים, 
וגמרנו, לא צריכים לשנות ממה שהנהיג החתם סופר זי"ע[, אמר 
כמו  בדיוק  נעשה  זצ"ל  כ"ק מרן אדמו"ר מפאפא  הרב הצדיק 



בסרכות שמחמירים ולא לוקחים סרכות, כמו כן נעשה בניקור! 
– ענה על זה האדמו"ר מסאטמאר השני בוודאי לוקחים סרכות, 
אם לא היינו לוקחים סרכות לא היה בכלל בשר לאכול! – ועל זה 
ענה הרב המכשיר השני האדמור חי"ל טייטלבוים, אני לא נותן 
לא  ולא,  לא  סרכות,  שלוקחים  לומר  כזה  סטייטמענט  לעשות 
לוקחים סרכות, והתחיל מלחמה חדשה אם כן לוקחים סרכות 
או לא, רב המכשיר אחד טוען שלוקחים סרכות, והרב המכשיר 
השני טוען לא לוקחים סרכות, ורב שלישי שגם כן מקבל כסף על 
ההכשר, שראה שלא טוב שתתגלה האמת הזו אמר, אני לא מבין 
ונראה מה הולך? – על  ונלך לשחיטה  , בואו  למה צריך לפלפל 
זה ענה הרב המכשיר חי"ל טיילבוים: אנחנו לא נותנים רשות 
לאף רב לבוא לשחיטה, ושאלו אותו למה? ענה הרב המכשיר: 
אתה לא יודע מה הולך? בשחיטה הבהמות מסתובבות ויכולים 
להרוג אנשים! ]האם יש צחוק יותר גדול מזה? – עוד הפעם דלת 

המסתובבת[ 

סיפור עם בעל האיטליז שקראו לו צדיק ר' .... מסאטמר:

למטה  מנין  והיה  וחמישי  שני  צם  הייתי  שנה   17 בן  כשהייתי 
דקות   10 זמן  עוד  והיה  זי"ע,  רבי  הסטמאר  של  המדרש  בבית 
למנין, ישבתי קצת לשמוע השיעור של הרב מקאפיש שנתן שיעור 

במסכת כתובות לאנשים זקנים לפני מנחה.

לו  שקראו  מאנ"ש  שאחד  נורא  סיפור  מספר:  מקאפיש  הרב 
צדיק בסאטמאר שהגיע כל יום לבית המדרש בשעה שלש וחצי 
גדול מאוד שמכר עשרות בהמות  לו אטליז  והיה  בוקר,  לפנות 
בשר  שהביא  אותו  תפסו  מהמדינה  פעם  ועוד,  סלאמי  ועשה 
שאינו כשר ממדינות שונות, ושמו אותו בבית הסוהר שזה היה 
דולר  אלף   150 של  בערך  אותו  לפדות  צריכים  והיו  החוק,  נגד 



שהיה סכום עצום. - הלכו למרן כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, 
ושאל מה קרה? וענו לו שתפסו עכברים באיטליז וכו'. הרבי תכף 

קרא לעשירים ואסף הכסף והוציאו אותו, ואח"כ היה משפט.

הלך  זצ"ל  פאלאק  הרב  הצדיק  והרב  לרבנים,  נודע  הדבר 
להסאטמאר רבי זצ"ל, כמובן לא סיפר הסיפור, ושאל אם מותר 
לו לאכול מסאלמי שקוראים לזה השם של האיטליז עם הוספה 
של השם מסאטמאר, בלי שום הכשר, הרבי ענה לו אם אין הכשר 
אי אפשר לסמוך עליו, הרב פולאק הוסיף אבל הוא צדיק? הרבי 
נותן  ]מניפעקטשער[ הייתי  לו, אם אני הייתי בעל איטליז  ענה 
תמים  מהונגריה  רב  היה  פולאק  הרב  וטריפות,  נבילות  רק  לך 
באמת, ושאל את הרבי, איך הרבי אומר כך? לכל הפחות לתת 

לי גם כשר? 

מעשה נורא, מבעל האיטליז ר'.... מסאטמר,  עם ַּפאְסְטַרַמה 
באטליז.

בעל האיטליז ר'....., הוא אחד מחשובי בית המדרש של סאטמער, 
פעלא,  בשם  לאשתו  קרא  זצוק"ל  מסאטמר  האדמו"ר  וכידוע 
היא היתה אשה גדולה וצדקנית, היתה אוספת צדקה למוסדות, 
שקי  מעניקה  היתה  וכן  תליט"א,  מסאטמר  לרבנית  ומעבירה 

כסף לרבי מסאטמער. 

ויהי היום, לפני בערך בשנת תשכ"ג, התקימה אספה אצל הרבי 
הכריז,  מלאנדסבערג  הרב  פולאק  והרב  זצוק"ל,  מסאטמער 
כל  לו  ואין  הודו,  ובשר  פאסטרמות,  נקניקים,  מכין  "ר'.... 
השגחה, הוא רושם למהדרין מן המהדרין, ואין לו שום השגחה. 
זקוק להשגחה?   .... ר'  ענה אחד מיוצאי משרתיו, מאי משמע, 

הרי הוא יהודי חשוב, האם הוא לא אמין?



הרים הרבי זצוק"ל את קולו ואמר: "לא שיך לומר כן, אף אחד 
אינו אמין ללא השגחה", והמשיך ואמר: ואפילו אני, לו הייתי 
עסק  בעל  כי  טוב,  ורב  משגיח  ללא  אמין,  הייתי  לא  גם  יצרן, 
ראשו מחשב כיצד להרויח עוד ועוד, כי העסק עשוי להפך פרוטה 
למליונים, "וללא משגיח אין לאף אחד נאמנות", אינכם מכירים 

את הבעל דבר, בכסף הוא מסנור את כולם.

הרב פולאק שואל אבל הוא צדיק? הרבי ענה לו, אם אני הייתי 
בעל איטליז ]מניפעקטשער[ הייתי נותן לך רק נבילות וטריפות, 
הרבי,  את  ושאל  באמת,  תמים  מהונגריה  רב  היה  פולאק  הרב 

איך הרבי אומר כך? לכל הפחות לתת לי גם כשר? 

טוב  פ"ב  דף  קידושין  בחז"ל  מאמין  לא  אתה  לו  ענה  הרבי 
שבטבחים שותפו של עמלק?

וממילא הסק, שאפילו ר' .... זקוק להשגחה, אך לצערנו הוא לא 
התקים למעשה, ועד היום אין לו משגיח. 

בעל  את  הסהר  בבית  השיבו  נורא:  מעשה  ארע  תשכ"ג  בשנת 
צריכים  היו  לפדותו  ובשביל  למעלה,  הנזכר  ר'.....  האיטליז 
150.000 $, מה ארע? אצו רצו לרבי, וצעקו "פדיון שבויים" לרבי 
אמרו שתפסו אותו כי ראו בחנותו עכברים, לכן רחמנות עצומה 
עליו, שבעבור זה כולאים אותו הרשעים של הממשל, לכן צריכים 

לראות לפדותו. 

האמת הוא, סח הצבור, שלא תפסו אותו רבנים, אלא הממשלה, 
כל בית  - חלק אומרים שקנה בשר מיוראפ,  בבשר טרף ממש. 
מדרש סאטמר היתה כמרקחה. - הנכם מזמנים לברר בסאטמר, 

הצבור מודע לכל. ]וגם נדפס אז בעיתון ובספרים[

הרבי החל במבצע הצלה, כל העשירים התחילו לתרום כספים, 



הרי הרבי צוה, ואכן השיגו סכום מכובד. סוף סוף התגלה שהוא 
יבא בשר מחוץ לאמריקה, בשר לא כשר והממשלה תפסה אותו. 
הרב מקאפיש באמצע שיעורו דרש ברבים, ואגב, ר' .... היה נוהג 
להשתתף בשעורו. בעל האיטליז ר' ... מסאטמר, משום שנקרא 
סאטמר לא צריך השגחה, תצלינה האזנים, שיהודי ימכר מאות 
אלפים ק"ג בשר מידי שבוע בשבוע ללא השגחה. )אגב ר'..... היה 

קם מידי בקר דבר יום ביומו בשעה 4 ולמד בבית המדרש(.

נכדותי  את  מאוד כשראיתי  נהניתי  מהאלמין:  האדמו"ר 
הילדות  של  הצניעות  מעלת  גודל  מלכה את  בבית  שמתחנכות 
שלומדים  נכדיי  בבחינות של  פעמים  כמה  הייתי  וגם   - בבעלז. 

בת''ת בעלזא על כל משניות סדר מועד ממש קידוש השם גדול.

שכל   - תחרישון  ואתם  לכם  ילחם  השם  מהאלמין:  האדמו"ר 
ההצלחה באה על ידי שלא מדברים בבית המדרש.

כ"ק האדמו"ר מבעלז: שמח מאוד ואמר ב"ה.

לו  מכל הנ"ל רואים, שסוחר או רב המכשיר שמקבל כסף אין 
שום נאמנות, ונבאר את דברי מרן כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"ע 
מה שאמר שאם אני הייתי איטליז הייתי נותן רק טרפות, שטוב 
יותר  לפני  זה  על  ביאור  וכתבתי  עמלק,  של  שותפו  שבטבחים 
מחמישים שנה בפרק ח' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות 

עם הוספות חדשות

נאמן  אחד  עד  הלא  טרף  שהבשר  להגיד  אפשר  איך  השאלה: 
באיסורים?

תשובה שכתבנו בשנת תשכ"ו-כ"ז לערך עם הוספות חדשות:

א. ממכשולי ההשגחה וסמכותה



ואיך  וההשגחה,  ההכשרים  בעניני  הגדולה  העזיבה  יבואר  בו 
שבעוונותינו הרבים גם שומרי תורה ומצוות ותמימי דרך נלכדים 
בפח מוקש דיצרא דמאכלות אסורות, מסיבת אי ידיעה וחסרון 

התבוננות, ד׳ ירחם.

ומכרזת  חורב  מהר  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  בכל  חז"ל  אמרו 
אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, מה נאמר ומה נדבר, עניני 
רחמנא  רגל  כף  למרמס  נעשית  בה  התלוים  ומצות  הכשרות 
ליצלן, והם מהמצות שאדם דש בעקביו, ותורת כל אחד בידו, 
ומקלו יגיד לו אם לעבור עליהם או להזהר בהם, ואף רוב ישראל 
הכשרים והתמימים, הרוצים להזהר )ולהשמר מאיסור, טועים 
ורעוע  רצוץ  בקנה  סמיכתם  ידי  על  באיסור  ונכשלים  ומוטעים 
גדול  בקול  שונים, המכריזים  ממינים  והשגחות  הכשרים  על 

ובאותיות מזהירות גדולים ״כשר למהדרין מן המהדרין״.

אמנם ידוע להוי לכם כי ענין ההשגחה ונתינת ההכשרים, דבר 
ובבתי  זו,  במדינה  ובפרט  הנסיונות,  ורבות  מאד,  הוא  קשה 
החרושת הגדולים ביותר, אשר מלבד כי הרב המשגיח והמכשיר 
צריך להיות ירא את ד' מאד, וידע אשר נפשות ישראל והחיים 
גיהנם  כאילו  הדיין  ויראה  חז״ל  כמאמר  בידו,  נתונים  והמות 

פתוחה מתחתיו.

בקי  להיות  מרובה,  חכמתו  גם  שיהיה  צריך  לזה  חוץ  אולם  ב. 
ומכיר בכל פרטי הדברים המסתעפים בעניני השגחתו, גם להיות 
ערום ביראה, וידע בדרכי לבן הארמי, ושלא יאמרו אין חכמים 
בקיאים במעשי ידינו, ואין תם ראוי להיות מועד ומעיד על סמכות 
נביא  כאשר  והשגגות,  המכשולות  רבו  כי  והכשרים,  ההשגחה 
להלן, ועולה על כולנה צריך לבקש עזר אלקי וסייעתא דשמיא, 
שלא יצא מכשול מתחת ידו בשוגג ובאונס, אבל ודאי שאין זה 



בלבד מספיק, אלא צריך להשים נפשו בכפו, ויביט באלף עינים, 
ויתבונן בכל חושיו וידיעתו שלא יכשלו אלפים מישראל על ידו.

הכשרים  ישראל  מבתי  אף  ככולם,  רובם  הרבים  ובעוונותינו 
סומכים על רבנים מכשירים, אשר כל מגמתם רק אל בצע כסף, 
בהעברה.  עינים  לכסות  ויוצא  נכנס  לפנים,  אלא  עושים  ואינם 
מיראת  ולפעמים  שם,  זעיר  שם  זעיר  וצופה  ומביט  בעלמא, 
יראה  מחסרון  או  ממון,  הפסד  מיראת  או  החרושת  בית  בעל 
סוגי  כל  לידע  ובדיקות  חקירות  בשבע  נכנס  אינו  האמיתית, 
בו  יהיה  פעמים  והרבה  אלו,  במאכלות  שמכניסים  התערובות 
אף  ולפעמים  דאורייתא,  ואיסורי  וטריפות  נבילות  מתערובת 
אם יתודע לו שיש בו איזה תערובות או חשש תולעים וכדומה 
ממון  להפסיד  בנסיון  לעמוד  יכול  אינו  אבל  איסורים,  משאר 
כל  כי  ביטול,  מטעם  להתיר  רעועים1  התירים  על  וסומך  רב 
הוא,  יכשיר  לא  ובאם  ממון,  לגבי  בטלים  שבעולם  האיסורים 
והיצר הרע  יותר,  גדולים  ויהיו המכשולים  יבוא אחר במקומו 
מטעהו בכוונת לשם שמים, ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה, ובני 
ישראל הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי המאכלות על ידו 

בלא יודעים רחמנא ליצלן. 

ג. וגלוי וידוע ליודעי בינה, שבעונותינו הרבים רובם מהמכשירים 
אלא  המדויקת,  ההשגחה  עבור  לא  שכרם  נוטלים  והמשגיחים 
אחד מתנאי ובעל בתי החרושת אל המשגיחים, שיעלימו עיניהם 
ולא יראו ולא ישמעון ולא ידברון, ואז אם יראו ישומו יד לפה 
ולא ידברו, וכל צורך ההשגחה הוא רק לכסות עינים, להטעות את 
דעת הקהל שיסמכו על כשרות המאכלים, בידעם שהרב המכשיר 
פרקו נאה וזקנו מגודל ויצא לו שם ומוניטין בעולם השפל, שכל 
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אחד מכתיר את עצמו בכתר הרבנות, ומחשיב את עצמו כגדולים 
אשר בארץ, ומי יאמר לו מה תעשה, ודי בזה להטעות דעת הקהל, 
על  היצר  וטענת  דהתירא,  כוחא  להשיג  רצונם  הכי  בלאו  אשר 
לשונם, כי הדורות חלושים ואי אפשר להחמיר טובא, ואם הרב 
בדבר  אכשל  ואם  אחריותו,  על  לשובע  אוכל  אני  מכשיר  פלוני 

איסור הוא ילקה עבורי בבית דין של מעלה שלמעלה.

אמנם דע אחי חביבי, הגם כי כנים דבריך שהוא ילקה תחלה, 
על שחטא והחטיא וגרם לאחרים מכשול, אולם גם אותך ידרשו 
וישאלו בבית דין שלמעלה, האם חקרת ודרשת היטב אם ראוי 
לסמוך על השגחתו, ואם יודע ובקי בטוב ההשגחה ומשים עיונו 
אזיל  סחור  סחור  רק  אם  או  הקורה,  בעובי  נכנם  להיות  עליו 
ולכרמא לא יקרב, ואם אותו שאתה סומך עליו ומאמין לדבריו 
באיסורי דאורייתא, אם היה בא אצלך ללות ממך כמה מאות 
דרישה  בלי  כך  כל  בפשטות  לו  מאמין  היית  האם  זהב,  דינרי 
וחקירה, ולמה לא תהיה בן הגבירה כבן השפחה, ומתיירא אני 
שגם אתה תלקה עמו, כמו שהמשילו חז״ל )שהקדוש ברוך הוא( 

שהרכיב האדון החיגר על הסומא ושניהם לוקין כאחד.

ד. והנה ידעתי גם ידעתי שתטעון ותאמר עד אחד נאמן באיסורין, 
ואין צריך לדרוש ולחקור אחריו, אבל דע לך שהלכה זו מוטעת 
היא בידך, ואם למדת לא פירשו לך, דהלכה פסוקה )ברמ״א יו״ד 
סי׳ קכ״ז ס״ג( דכל היכא דאתחזק איסורא כגון טבל, או חתיכת 
בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו להתירו, אלא אם כן 
בידו לתקנו2, והרבה מן המאכלים שבקופסאות אתחזק איסורו, 

2 שאלה מעניינת!! האם יש נאמנות להעיד, 

 שהבשר וכו' כשר?
רבנים ומשגיחים הנותנים הכשרים ובפרט על הפאות 



הנכריות שמקבלים מאות ומליוני דולרים לשנה, וחלק מהם 
שותפים במסחר האם הם נאמנים על פי התורה?

תשובה! ]1 * כל הנוטל שכר להעיד, עדותו בטל, כמו הנוטל שכר 
לדון, ואינן צריכים הכרזה ]שעדותו בטלה[, אלא הדין והעדות בטל 

מעצמו. )רמ"א חושן משפט סימן ל"ד סעיף י"ח(.
* כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות... לא שנה אם עבר   2[
לתיאבון ... פסול לעדות. )שולחן ערוך חושן משפט סימן ל"ד סעיף 

ה'(.
ויש  הג"ה,  מדרבנן,  פסול  מדרבנן,  שעבר  העבירה  היתה   * 3[
)שולחן  ממון.  חימוד  משום  שעבר  בענין  מדבריהם,  בדבר  אומרים 

ערוך ורמ"א שם סעיף ז'(.
]4 * כמו שעבר עבירה משום ממון, יעבור נמי להעיד שקר בשביל 
סעיף  ל"ד  סימן  משפט  חושן  )סמ"ע  לו.  שיהיה  הנאה  או  ממון, 
איך שהרבנים  לנו כמאה הקלטות שרואים  ויש  רואים  אנו  וכן  ו'(. 
והמשגיחים משקרים, והיום ב"ה יכולים כולם לראות שחור על גבי 

לבן ולשמוע כל הקלטות.  
]5 * החשוד לדבר אחד, אינו חשוד לדברים אחרים, אבל כל מה 
שצריך לאותו דבר, חשוד גם עליו, כגון, מי שהיה חשוד למכור חלב 
במקום שומן, והיה מרגיל הנערים לבוא לקנות ממנו באגוזים שהיה 
ערוך  )שולחן  אגוזים.  אפילו  ימכור  שלא  אותו  קונסים  להם,  נותן 

יורה דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד'(.
)שולחן  בשבועה.  אפילו  עליו  נאמן  אינו  הדבר,  על  החשוד   * 6[ 

ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד'(.
]7 * המוכר דברים האסורים, מעבירים אותו ומשמתים )מנדים( 
אותו. )שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו(. לפי זה אסור 

לאכול שום הכשר מהרב המכשיר הפאות.

סיכום הדברים: לפי הנ"ל כמעט כל הרבנים היום מקבלים 



לו להסיר תערובת  יניחו  לא  כי  בידו של המכשיר לתקנו,  ואין 
לך  ואין  הבשר,  על  ובפרט  שנותנים  ההכשר  בעד  תועפות  הון 
ואיך  עליו,  לסמוך  ושתוכל  נאמן  שיהיה  כשר  אחד  עד  אפילו 
לדרוש  צריך  ואין  באיסורין,  נאמן  אחד  עד  צועקים  הלומדים 
בידך,  היא  מוטעת  זו  הלכה  שאפילו  לך  דע  אחריו,  ולחקור 
דעה  יורה  )ברמ"א  פסוקה  דהלכה  לך,  פרשו  לא  למדת  ואם 
טבל,  כגון  איסורא  דאתחזק  היכא  דכל  ג'(,  סעיף  קכ"ז  סימן 
או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו להתירו, 
אלא אם כן בידו לתקנו. - ובשחיטות הגדולות לא רק שאין בידו 
הוא שותף של  אלא  יניחוהו,  לא  כי  לתקנו,  בעל המכשיר  של 
בעל המסחר שחז"ל ]1[ אמרו עליו הכשר שבטבחים שותפו של 
עמלק, ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה. ובני ישראל הכשרים 
ודם רח"ל  וטריפות חלב  נבילות  ומתפטמים באיסורי  אוכלים 
על סמך של הרע-בנים שהם לא רק שותפם של עמלק אלא הם 

העמלקים לבד, ]ראה המראה מקומות בהערות[.
 והשם יתברך יזכנו להיות חלקי ממזכי הרבים, ואולי אבנה 
אלו  בהלכות  להגות  אקרא  אישים  ממנה, ואליכם  אנכי  גם 
ולא הוספתי משלי  יסודי הדת,  כי הם  בכל העולם  ולפרסמם 
כלום, והם רק דברי השולחן ערוך הראשונים כמלאכים ותורה 
יבקשו מפיהם, ודברים היוצאים מלבות קדושים, יכנסו בלבות 

בני ישראל גזע תרשישים, אמן. 
והכשר  לגיהנם  שברופאים  טוב  פב/א:  דף  קידושין  מסכת 

שבטבחים שותפו של עמלק.
לגיהנם  שברופאים  טוב  עשר:  חמשה  פרק  סופרים  מסכת 

והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.
שברופאים  טוב  מז/ב:  דף  קדושין  מסכת  ירושלמי  תלמוד 

לגיהנם כשר שבטבחים שותפו של עמלק.



האיסור הנצרך להטעים המאכל, ומילתא דעבידא לטעמא הוא, 
טוב  יד:  משנה  ד  פרק  קידושין  מסכת  על  טוב  יום  תוספות 
שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד 
כאן לשון רש"י. - ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק 
הוא אכזרי  שבטבחים  טוב  לפרש  נראה  ולכן  טרפות.  למאכיל 
ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא 
היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים 
שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו 
שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של 
מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמו 

שכתוב )דברים כ"ה( ולא ירא אלקים.
המאירי על מסכת קידושין דף פ/ב: טוב שברופאים לגיהינם 
משתדל  ושאינו  היאוש  מפני  דמים  שופך  פעמים  שכמה  מפני 
כראוי במלאכת רפואתו או שאינו יודע לפעמים סבת החולי ודרך 
עמלק  של  שותפו  שבטבחים  כשר  בקי.  עצמו  ועושה  רפואתו 
חסותם  מצד  טריפות  ספק  שמאכילים  הרבנים  גדולי  פירשו 
שמפרשים  אלא  לעמלק?  מזו  דמיון  מה  יודע  ואיני  ממונם  על 
בדבריהם מאליפז שנטל כל ממונו ליעקב ונמצא שכולם חומדי 
והוא  הסירוס  על  חשוד  שהוא  לדעתי  הדברים  ועיקר  ממון, 
מעשה המיוחד לעמלק כמו שאמרו בהגדה שהיה מסרס ומשליך 
ויזנב בך,  ענין  וזהו  ערלותיהם כלפי מעלה לבזות מצות מילה. 
חשילאתא,  ביעי  מלשון  אחריך  הנחשלים  אמרו  לדעתי  וזהו 

עכ"ל.
של  שותפו  פב/א:  דף  קידושין  מסכת  על  הרא"ש  תוספות 
עמלק - במדרש דריש, עמלק עם לק שהיה להוט אחר ישראל 
בהמותיו  על  שחס  לטבח  ליה  מדמי  להכי  הנבילה  אחר  ככלב 

להכשיר נבלות.



והרצים  יתקע,  גדול  ובשופר  המלך,  בטבעת  חותם  כרחך  ובעל 
יוצאים דחופים להכריז בקול גדול, פלוני הרב נזקק ליתן הכשר 
להאכיל  כבושה  זו  ודרך  לבם,  כתאות  וישבעו  ענוים  ויאכלו 

רבבות מישראל במאכלות האסורות בעונותינו הרבים.
בין בדיני  יקום דבר  פי שנים עדים  ועוד דהרי אמרה תורה על 
מן  מצווין  דין  בית  כן  פי  על  ואף  נפשות,  בדיני  ובין  ממונות 
והנוגעים  והקרובין  עדותן,  אמיתת  על  ולדרוש  לחקור  התורה 
בעדותן פסולים לעדות, ועל כל פנים החיוב לחקור ולדרוש מי 
הוא העד המעיד ואם נאמן הוא, או שמא מחמת נגיעת הממון 
מזייף עדותו, ומעיד על האסור שהוא היתר, ועל הטרפות שהוא 
בעונותינו  מספר  אין  פעמים  כזה  ונתברר  אירע  כאשר  כשרה, 
הרבים, על כן האיש אשר יראת ד' נוגע בלבבו, לא יקל לסמוך על 
הכשרים של מאן דהו, כי אם יודע ברור שאפשר לסמוך עליהם, 

ולא יוציאו מכשול מתחת ידיהם בשום אופן.

טוב  יד:  משנה  ד  פרק  קידושין  מסכת  על  טוב  יום  תוספות 
שברופאים לגיהנם. אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים 
ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות, ויש בידו לרפאות 
העני ואינו מרפא. טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס 
לא  עמלק  של  ושותפו  רש"י.  לשון  כאן  עד  ומאכילן.  ממונו  על 
טוב  לפרש  נראה  ולכן  טרפות.  למאכיל  עמלק  ענין  דמה  ניחא. 
שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי 
שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר 
שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה 
מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו 
ועל הים אלא אכזריותו  והמכות של מצרים במצרים  לישראל 

וזדונו הכריעו לכך כמ"ש )דברים כ"ה( ולא ירא אלקים.



קונים  עמנו  מבני  שרבים  שערורי'  ראיתי  ישראל  בבית  לזה  ה. 
קופסאות של כל מיני מאכל, ומעדנים וממתקים למינים שונים 
אין  ולפעמים  ''כשר''  גדולות  ובאותיות  צבוע  בנייר  המעוטפים 
עליו חתימת הרב המכשיר כלל, ואף אם יש עליו איזה שם לא 
נודע מי הוא, ואם עדיין הוא בחיים חיותו, ומזדמן פעמים אין 
עשרות  לעולמו  נפטר  כבר  ההכשר  על  החתום  הרב  כי  מספר 
בשנים, והסוחר עדיין מוכר על כשרותו, ואין מי שימחה בידו, 
ולפעמים מדפיסים על ההכשר איזה שם בדוי, אשר מעולם לא 
הקונים  לקהל  זה  גם  לעולמים,  אור  ראה  ולא  נברא  ולא  הי׳ 
הרוצים להטעות את עצמם, באמרם כתוב עליו אשורית כשר, 
מי  ואין  לפה  יד  נותנים  הרבנים  הרבים  ובעוונותינו  בזה,  ודי 

יגדור גדר ויעמוד בפרץ.
סמכות  אחר  למזונות  הבודקים  החרדים  בבתי  אף  אמנם  ו. 
זה  בדבר  אבל  והכשר,  השגחה  הנותן  ואיזהו  זה  ומי  ההכשר, 
נפרץ הגדר במילואו, ורבים מדמין אותו להיתר גמור, להאכיל 
כל מיני מטעמים שנמכרים  ושלש  בני שתים  עד  ילדים קטנים 
תערובת  חשש  גם  בו  שיש  עכו״ם  חלב  ולהשקותם  בקופסאות 
אף  ולפעמים  ושאקאלאד״,  ״קענדי  מיני  לרבות  וגם  איסור, 
מסופקת,  כשרותן  סמכות  המאכלים  אלו  ורוב  אופה,  מעשה 
הוודאי  צד  אל  יותר  וקרובה  הספק  בגדר  אפי׳  אינם  ולפעמים 
בלתי כשר, ובפרט בענין הסימילעקס וכדומה שנותנים לילדים, 
אשר חקרתי בזה על פי רבנים מפורסמים יודעי דבר, ואמרו שיש 
גם כן בזה חשש נבלות וטרפות ובשר בחלב, וכן בענין הצלוחיות 
וכו',  חברות  מיני  מכל  )סיריעלס(  דגן  ומיני  )דזשארס(  לילדים 
הרבה,  חששות  עליהם  שיש  אומרים  מפורסמים  רבנים  אשר 
ודבר זה צריך לפנים ולראי', מאחר שרובם ככולם נעשים בבתי 
כלל,  והשגחה  פקוח  ובלי  ומצוות,  תורה  אי שומרי  חרושת של 



כי  ובפרט  איסור,  תערובת  חשש  על  בהם  להסתפק  שיש  ברור 
דבר ידוע וגלוי לכל, דעל פי הרוב באלו המאכלים הנעשים ביחוד 
לחזק  ומשונים  שונים  וויטאמינים  בהם  ניתן  קטנים,  לילדים 
בריאות הילדים, וגם דברים העשויים לטעמא, להטעים המאכל 
אלה  כל  של  כשרותן  ולברר  להבחין  יודע  ומי  אוכליהם,  לחיך 
הדברים שהם מעשה רוקח, וכל סוג וחלק מהם מרוקח בכמה 
על  לעמוד  אפשר  אי  אשר  למיניהן,  שונות  ותוצרות  רפואות 
מקורן ותכליתן, זולת בנבואה או ברוח הקודש, ובפרט שבעלי 
בתי החרושת אינם מגלים פרטי החלקים כי אם שמות כלליים, 
אשר יקראו אותם דרך משל וויטאמין 12 ועוד מספרים כאלה, 
ניתן להתגלות, אם כן  ולא  אבל שמם הפרטי הוא סוד מסחרי 
איפוא האיך יתכן לסמוך על כשרותם בלי ידיעה בתחלה וסוף 

מה הושם בהם.
למרות כל אלה נוכל לומר בבירור, שמסתפקים מאלו המאכלים 
מאיסורי  לילדיהם  ומאכילים  ביותר,  החרדים  בבתי  אף 
המאכלות רחמנא ליצלן, בלי שום שאלה והתבוננות כלל ונעשה 
אצלם כהיתר גמור מטעם עבר ושנה, וגם שהוא מילתא דדשו בי׳ 
רבים, ורבים עברו ונכשלו ואין פוצה פה ומצפצף, ומדשתקו רבנן 
ולפרוש  להתרחק  לב  על  שם  איש  ואין  להו,  דניחא  מינה  שמע 
אדם  ובני  עולם,  של  ברומו  העומדים  דברים  והם  האיסור,  מן 

מזלזלים בהם.
ז. על כן ראיתי להעתיק מה שכתב הרמ״א ז״ל ביורה דעה )סי׳ 
דברים  ישראלית  אפי׳  המינקת  תאכל  לא  וכן  וז״ל:  ס״ז(  פ''א 
אסורים, וכן התינוק בעצמו, כי כל זה מזיק לו בזקנותו, וכתב 
על זה בפרי חדש )ס״ק כ״ו( וז״ל: ולפי שבזמננו זה אין נזהרים 
בענינים אלו, על כן רוב הבנים יוצאים לתרבות רעה חס וחלילה, 
אם  ואף  ללבבם,  נוגע  ד׳  יראת  ואין  שבדור,  פנים  עזי  ורובם 



בזה  להזהר  צריך  ולפיכך  מוסר,  יקבלו  לא  פניהם  על  יוכיחו 
זה אף  על דברי הרמ״א הנ״ל דכל  והש״ך כתבו  והטו״ז  עכ״ל. 
במינקת שמכח סכנה צוו לה הרופאים לאכול דברים האסורים, 
מפני  ישראלית,  אחרת  מינקת  לשכור  האב  מחויב  מקום  מכל 
רעה  לתרבות  שיצא  זקנותו  בעת  לילד  מזיק  האיסור  שאכילת 

ומטמטם את הלב וגורם טבע רעה עכ״ל.
אגרא  בספרו  יששכר  בני  הקדוש  הגאון  עוז  הרעיש  כן  וכמו 
מה  על  זלל״ה,  מרמ״מ  ורבו  מורו  בשם  קכ״ו(  )אות  דפרקא 
בעת  שהילדים  פעמים  כמה  רואים  שאנחנו  התימה  מן  שהוא 
שהם קטנים הולכים לבית רבם ומתמידים בלימודם ומתפללים 
בכוונה ועונין אמן יהא שמי׳ רבא, ומיישריים אורחותיהם, ואחר 
כך כשמתגדלים מתהפכים חס וחלילה למדות גרועות ומבטלים 
מתהוים  מאין  כאלו,  הרעים  בדברים  וכיוצא  והתפלה  התורה 
חטא,  בו  שאין  בהבל  בקטנותם  שלמדו  התורה  הלא  זה,  דבר 
יוסיפו  שלא  להם,  למשען  זקנותם  בעת  שיעמוד  הראוי  מן  הי׳ 
לחטוא, כי מצוה גוררת מצוה. ואמר הוא ז״ל בעבור שאבותיהם 
שב  וזה  אסורות,  במאכלות  ונתפסו  גזל  ממין  אותם  האכילו 
ומידות  נולד בהם תאוות רעות  זה  ידי  ועל  להם בשר מבשרם, 
גרועות רחמנא ליצלן, וכך כתוב בספר הקדוש מחזיק ברכה על 
דברי הרמ״א הנ״ל וזה לשונו: וצריך אביו ואמו להפריש התינוק 
דור  וזה  רעה,  לתרבות  שיצאו  גורם  וזה  אסורות,  ממאכלות 
דור שוא שאינם נזהרים בזה וכיוצא בזה, ומשום הכי יוצאים 

תולדות הבנים עזי פנים ואין יראת ד׳ על פניהם עכ״ל.
את  תשקצו  אל  ויקרא,  פרשת  התורה  על  יעקב  ויגד  בספר  ח. 
נפשותיכם, יש לומר לרבות בניכם, כמבואר בזוהר הקדוש שמות 
)דף קכ״ח( לענין בב״ח, דפגם של מאכלות אסורות נמשך גם על 
הבנים רחמנא ליצלן, ועיין באור החיים דמייתי כאן לשון הגמ׳, 



דעמי הארץ הם שרץ ובניהם שקץ, ופירש האור החיים הקדוש 
פי  ועל  עיין שם  נעשה הוא עצמו שרץ,  ידי אכילת שרצים  דעל 
הזוהר הקדוש יובן גם הא דסיימו בגמ' עלה ובנותיהם שקץ, ה׳ 

ישמרנו. 
ומובא בירושלמי דחגיגה )פ״ב ה״א( דאלישע )אחר( יצא לתרבות 
רעה, על כשהיתה אמו מעוברת בו, היתה עוברת על בתי עכו״ם, 
והריחה מאותו המין, והי' אותו הריח מפעפע בגופה כארס של 
נחש, וכתב הקרבן עדה שמאותו ריח נפסק מזגו והי' מתאו' לדבר 
עבירה, וכתב הגהות האשר״י )בפ״ב דמס' ע״ז( וז״ל: להזהיר את 
וכל שכן שאין להאכילם  וחזיר,  נבילות  יאכלו  המיניקות שלא 
דברים טמאים, וראי׳ מאחר, שאמו אכלה ממין עבודת כוכבים, 
וזה גרם לו לעת זקנתו שיצא לתרבות רעה )מא״ז ע״כ( התבונן 

מזה עד היכן הדברים מגיעים.
יכול יאכילם  ט. ובמדרש הגדול )שמיני י״א מ״ב( לא תאכלום 
לקטנים תלמוד לומר לא יאכלו כל שקץ שמשקצים את הנפש, 
ואני מזהיר אתכם אל תשקצו את נפשותיכם עכ״ל, גם דרשו ז״ל 

בספרא לא יאכל לחייב את המאכילן כאוכל.
והנה להעתיק כל מה שנמצא בדברי רז״ל בענין הזהירות באיסורי 
לסיום  אמנם  מקצתם,  אפי'  מהכיל  היריעה  קצרה  המאכלות, 
הענין ראיתי לנכון להעתיק עוד מה שכתוב בספר מסלת ישרים 
)פרק י״א( וז״ל: הנה כל בר ישראל שיש לו מוח בקדקדו, יחשוב 
איסורי המאכל כמאכלים הארסיים, או כמאכל שנתערב בו דבר 
לאכול  עצמו  על  אדם  היקל  יארע,  זה  דבר  אם  הנה  כי  ארסי, 
קטנה,  חששה  ואפי׳  מיחוש,  בית  איזה  בו  לו  ישאר  אם  ממנו, 
ודאי שלא יקל, ואם יקל לא יהי׳ נחשב אלא לשוטה גמור, אך 
איסור המאכל כבר ביארנו שהוא ארס ממש ללב ונפש הישראלי, 
אם כן מי איפוא יהי' המקיל במקום חששא של איסור אם בעל 



שכל הוא, עד כאן לשון המסילת ישרים.
ועתה עורו נא והתבוננו בנפשכם, מי הוא אשר יהין עוז בנפשו 
להאכיל לבניו ובנותיו הקטנים יוצאי ירכו החביבים עליו יותר 
מנפשו, ממאכלים אשר מעורב בהם ארס מדברים הממיתים, או 
אפי׳ ספק וספק ספיקא של ארס וחשש סכנה כל דהו, ובודאי כל 
אשר לו יתן האדם בעד נפש בניו להצילם מחשש סכנה, ויברח 
להמלט מכל אלה יותר מהבורח מן הארי, ואם כן איפוא איך לא 
נשמר להציל את בניו וילדיו ממאכלות האסורות ומחלב עכו״ם, 
אשר רז״ל העידו והגידו שהוא מאכל ארסיי לנפשם הנקי', מוליד 
תאות רעות ומדות מגונות ורוח הטומאה ורוח זנונים וכו׳ וכו' 
ודבריהם הקדושים אמיתיים, ונאמנים עלינו דבריהם, ובודאי 

צריך לשמור מאד ולהזהר בזה.
סרנו  בוידוי,  שאומרים  מה  דזהו  לפרש  בספרים  וראיתי 
ליצלן  רחמנא  לנו,  שוה  ולא  הטובים  וממשפטיך  ממצותיך 
שמצותיך ומשפטיך טובים לא היו שוים ודומים אצלינו בערך 

צרכי גופנו.
תעוררו  נא  עורו  אנא  מלתי,  אטיף  החשובים  הרבנים  ואליכם 
נא להשיב רבים מעון בענין זה הנפרץ במילואו, וברור כי הרבה 
הלב  מן  היוצאים  דברים  על  כרותה  וברית  בזה  לתקן  אפשר 

שיתקבלו על לב שומעיהם.
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 לפ"ק שע"טת ניסן ג, יום כ"ית שמשב"ה, ב

 מכתב חלק א'
רבנים שחתמו על דבר המכשול הגדול, נגד הפאה העשויות משיער אדם  200-גם אנכי מצטרף לקרוב ל

שאסורה בתקרובת עבודה זרה, ובנות ישראל הכשרות נכשלות בשגגה בחמורות שבחמורות, ורק יודע 
שרות אלפים שיצאו לתרבות רעה נגזרים גם מרעה זו רח"ל, וראיתי כל המסמכים, תעלומות יעיד באם כל ע

ועשרות הקלטות שרואים בעליל שכל ההכשר של הפאות הוא מזויף מתחילתו ועד סופו, והגר"ם שטרנבוך 
 שליט"א כבר אמר על ההכשר זה שאין לו שום ערך, ופחות מכלום.

 .₪אלף  100ועה ולא צודק אני מוכן לשלם ומי שיוכל להוכיח אותי ולהראות לי שאני ט
ולכן רציתי לבקש מכל הרבנים, שחוב קדוש לכל אחד לחתום על הקול קורא'ת האלו של הרבנים מכל רחבי 
העולם שאסרו ללבוש שום פאה משערות אדם, כי כולם אסורים בתקרובת עבודה זרה. ואגב אותן נשים 

מהודו, ]הגם שכל גדולי ישראל אסרו את השייטלך, מפני  הלובשות שייטלך סינטטי בלי שום תערובת שער
עבירה של חוסר צניעות ועריות[, כי אז בזמניהם לא היה הנגע של תערובות עבודה זרה אחוז בפאות, וכיום 
מי שרוצה להקל על עצמה, לכל הפחות שלא תלך עם פאה שנגועה בעבודה זרה, אז רק לבינתיים כשלב 

ר( שתלך בפאה סינטטית )שניכר יהיה שזה לא שערה הטבעי( כמו שנהג ומחמת ביניים )כי גם זה לא הות
האנטשימיות צדיקים גדולים אחרי מלחמת העולם, כ"ק האדמורי"ם מבלזא, מסאטמאר, מצאנז, זי"ע, 
ועוד, שחילקו אז פאות שלא ילכו בשערות גלויות, ואז היה ניכר שזה לא שיער הטבעי של האישה, וממילא 

מבחינת חומרת העבירה של גילוי עריות[ וישתמשו בינתיים רק בסינטטי שייטלעך וזאת רק פחות חמור 
]ולפי מה  -אחוז שום תערובות שיער אדם,( .  100לאחר שעשו בירור מעמיק ורציני שאין בפאה הסננטטית 

נו שבדקנו במעבדות מתברר שהרבה פאות סינטטיות מעורבים בהם שערות מהודו[, וידעו האמת ]ויש ל
ספרים על צניעות, וכל אחד יכול לקבלם בחינם[ כי על פי הלכה אסור  80מסמכים מכל גדולי ישראל ו 1000

ללבוש שום סוג של פאה העשויה בצורה שאי אפשר לזהות אם היא נשואה או לא, שנאסרו על ידי מאות 
הקדושות )כמו  ומותינגדולי ישראל, והנשים הצדקניות יתקדשו ויעברו ישירות למטפחת צנועה כמנהג אי

 ובפרט במותר לך( -"קדושים תהיו" -שנאמר בפרשת קדושים
הנשים שרוצות לעשות תשובה על שהלכו עד היום עם פאה הנגועה בעבודה זרה בשוגג, אני מייעץ להם 
שיעברו למטפחת, כי הזריזות מקדימות למצוות, כמו שכתוב באורחות צדיקים )שער הזריזות שער חמישה 

'(: "זריזין מקדימים למצוות". והנה ראו את פסחים ד' אז"ל: ואמרו רבותינו זכרונם לברכה )עשר(, ו
(: "וישכם אברהם בבוקר..."; ואף על פי שהיה קשה לו בראשית כב גאברהם אבינו בעניין עקדה, שנאמר )

עשה רצון הבורא יתעלה בזריזות להשכים בבוקר. ומי שעושה מעשיו בזריזות, בזה  -לשחוט את בנו יחידו 
א אוהב את בוראו, כעבד האוהב את אדוניו ומזרז בעצמו לעשות רצונו. כי הזריזות הוכחה גדולה שהו

אז הוא  -תלויה בלב האדם, כשאדם מפנה לבו מכל המחשבות האחרות שיש בו, ותופס מחשבה אחת 
מזדרז בלי ספק. כמו כן עשה אברהם, שהסיר מלבו אהבת בנו ואחז רצון בוראו, וביטל אהבת בנו מפני 

א יתברך. ועל כן נזדרז להשכים, כי היתה דעתו קשורה באהבת הבורא יתברך בחשק גדול; על אהבת הבור
כן נשבע לו הקדוש ברוך הוא לזכור העקידה. כי יש בן אדם העושה עבור אוהבו דבר קשה לו מאוד, ולבו 

ם; נוקפו לעשות. אבל אברהם ויצחק שניהם עשו מחפץ לבם, כי מדרגת האהבה היתה גדולה מאוד בלב
ושניהם נתדבקו עם השם יתברך בידיעתם, עד שנתייחדו בייחוד גדול. כי כל כוונתם היתה לפרסם ייחוד 

נתבטל  -הבורא יתברך בעולם, וליישר בני אדם לאהבתו. ובעת שעשו באהבה עבודת השם יתעלה ומצוותיו 
ות, עכ"ל. ואז הקב"ה כוח גופם, ונתדבקה דעתם באהבת הבורא יתברך יוצר עולם. לכן עשו שניהם בזריז

 ימחול להם על כל העבירות שעשו בשוגג.
ב"ה שמעתי שכבר עוסקים בייצור פאות מסינטטי נקי, ואני מוכן לעזור להם, שיש לי הרבה ידיעות בענינים 

 אלו.
גם שמעתי שכמה מגדולי ישראל שרצו לעשות פאות לנשים שיהיו כשרות ולא מעבודה זרה, והרימו ידיהם, 

בירורים שאנחנו יודעים וכל אחד יכול לשמוע כל ההקלטות, ולראות כל המסמכים, אי אפשר ולפי כל ה
 לתת הכשר.

  

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%93_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%92
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ולכן אני רוצה להזהיר אזהרה חמורה שכל אחד שרוצה למצוא ערוץ של התעשרות ואפילו בכוונה טובה 
ש הכשר לפאות לשם קדושה כמו להגדיל תורה ולהאדירה ולבנות בתי כנסיות מדרשים וכו ולשכנע עצמו שי

של נשים שבאות משיער אדם, בתירוצים עצמיים כביכול שבין כך יש הכשר, ו"למה שאנו לא נעשה כסף?", 
ועוד תירוצים בהלכה שאומרים שמותר להם לעשות כסף, ולמה נגרע, למה שרק אחד יעשה מיליונים ויגרוף 

שאנו נעשה מיליונים כמו ההוא!  את כל הקופה? ואנחנו נשב בחיבוק ידים? אלא באמת לשם קדושה, שגם
בוודאי שיכתבו תירוצים כדי להשקיט את היצר הרע שהם עומדים שם בגזיזה, כמו שרימו אותנו עד היום, 
שידעו שזה מכשול גדול וידע נאמנה שכל מי שמתעסק במכירת פאות של שיער אדם משחק באש של 

 הגהינום עד סוף כל הדורות:
וז לא מעבודה זרה, ואנחנו נתפוס אותם בכל מה שהם יעשו, כי יש לנו אי אפשר שיהיה )פאה( מאה אח

אנשים ב"ה אנשים בכל העולם, ונדע הכל מה שנעשה שלא יוכל להתחבאות מאתנו. ונצא בחרב ובחנית נגד 
גדולי ישראל שפסקו ללכת רק בסינטטי שברור במאה  180אלו שרוצים להכשיל את הרבים ולצאת נגד 

 זה שער הודו.אחוז שלא מעורב ב
המכניס ראשו בסכנה הזאת יהיה נחשב מגדולי מחטיאי הרבים שנפסק ברמב"ם שאין להם חלק  .א

 לעולם הבא.
שידע נאמנה, שהיום כולם יודעים שהכל עבודה זרה, ובע"ה כל אשר בשם  -זה שרוצה לתת הכשר  .ב

 ישראל יכונה יקנה רק פאה סינטטית, ואם רוצה לתת הכשר יעשה רק סינטטי נקי.
ואם אחד יעיז לתת הכשר על שערות של אדם, יש כבר בית דין שמוכנים להכניס אותו בחר"ם  .ג

 חמור. ואכמ"ל. 

 התחרות גדולה -כי השוחד יעוור עיני צדיקים  .ד
 !, סוד מסחרימחדרי חדריםאגלה לכם סודות גדולים 

ית בגלל שראו של הפאה הנכרוהמפתה  ישנם שני רבנים חשובים שכבר החליטו להיכנס לעסק הגדול 
בע"ה להגדיל תורה  ורוצים שמדובר בעסק מצליח שמגלגל כספים של  עשרות ומאות מיליונים  שקלים 

, שבעוונותינו לבנות הרבה בנינים ולעשות בתי דינים שיהיו גדולים כמו הבית דין בבני ברקולהאדירה, 
ת האסיפות אמר אחד מהבית באחששהכול עבודה זרה, ונספר לכם ן ביודעי ,מכשירים עבודה זרה ממש

 "?לנו פרנסהתהיה אם נבטל את ההכשר מאיפה " :דין מבני ברק
למיד חכם גדול והתחשק לו להיות בדיוק כמו רב המכשיר של ת ,אחד הרבנים הרוצים לתת הכשר

 ,'בנינים ובתי דינים וכובקדושה  ולבנות  ,העבודה זרה
היא  שפע עצום מהקב"ה שטמון בו כח עוצמה ! כסף כסף אפשר לעשות הכלבכל העולם שעם וידוע 

בנין גדול של בית אם חשבתם שראיתם בחייכם  אם : , והרב הזה אמר לחבר שליושליטה אדירים . 
לכל אלו שיבואו  בזול  הדירות אתן קומות ואני  40של  בניןעוד כמה שנים  , אז  בואו וראו הכנסת

דים והבחורים למוסדות שלי וכך תראו עין בעין שאני את היל שישלחו להתפלל, וכל אלו אצלי  בביה"כ
 .בישראל. וכל הכסף הזה יכנס ויעשה פירות כאלו שלא חלמתם 1היה מספר א

)של בניינים והרבה  גדולות כאלו  הצלחותאין לו  -הרב השני לא מגיע למדרגה של הרב הראשון 
בתי כנסיות  לבנותהראשון ולהעתיק את ההצלחה  של הרב  אבל הוא רוצה פשוט חסידים וכו ( 

ושמו לא הולך לפניו " ) כלומר אין לו את  ממנו "מחזיקיםלא כרגע כי . ולהיות משהוא גדול  וביניניים 
כמו  - מבחינת מעמדו, אין לו כלוםמרגיש ש  - המעמד והכבוד של בעל  בתי מדרשות וישיבות  כביכול 

שאמרתי כבר מזמן בדרשות, אם החפץ חיים היה בדור שלנו עם כל הספרים שעשה ולא היה לו בית 
אנחנו גרים בדור של שקר כזה גדול שלא היה מעולם כמבואר  -מי היה מסתכל עליו  על שמו, הכנסת

 .בסוף מסכת סוטה ואכמ"ל
 '.וכל אחד יגיד עליו מי הוא בכלל? האם יש לו בית הכנסת? וכו

להבנת הענין נספר לכם מה ששמעתי מהגאון הצדיק רבי אלטר אליעזר הורויץ שליט"א חסיד בעלזא 
 שסיפר לי לפני יותר מארבעים שנה:

לאברך אחד ילדיו הגיעו לגיל שידוכים , והוא היה חפץ מאד למצוא להם שידוך הגון מאד, הוא הרהר 
וס?ואז  נפלה עצה במוחו, שהוא יבנה בית המדרש רבות כיצד  הוא יכול להגיע לשידוך טוב ויפה עם יח

וכך יהיה רב גדול, הוא יודע טוב  ללמד ויתן שיעור בדף היומי וכו', וכך ימצא  לבניו/בנותיו   את 
 השידוך הכי הטוב.

וכך התחיל עם  –השקיע בבנין בבארא פארק אחד וחצי מיליון דולר, וב"ה השם שלו עלה מעלה מעלה 
וברור היה לו שהוא צריך לבוא בקשרי  חתונה  לכל הפחות עם מי שיהיה גדול מערכת השידוכים, 

 כמוהו!
 מיליון דולר עם בית המדרש יפה מאוד וכו'. 2עוד אברך חשב  בדיוק בסגנון דומה לשלו, וגם השקיע 

מה עושה הקדוש ברוך הוא? משדך את שניהם חולמי החלומות האלו. והרב הורוביץ שליט"א, אמר:  
 היו יכולים להשתדך בלי להשקיע את הכסף הגדול הזה ולשלם כל ימי חייהם לבנקים, וכו'. שניהם



 

 

 ג
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זה מוסר השכל,  כי כל אלו שחושבים כך, הקב"ה  כבר יסתדר איתם, אבל תחשבו : אם אתם הולכים 
אפילו שאתם חושבים שבין כך כבר כולם  הולכים עם עבודה  –להכשיל את כל עם ישראל בעבודה זרה 

אז למה שאני  –ה  )הרי אתה חושב אני  הרי לא מחדש כלום, רק ממשיך את הקיים שכבר הוכשר,(זר
 לא אעשה כמעשה המכשיר השני?

נסביר לכם את הענין! היום כמאתיים רבנים יצאו נגד שיער אדם שזה עבודה זרה, ואם יהיה עוד 
ת או אפילו עם סינטטי יחשבו:  הכשר, אז  כל אלו שכבר היו  מוכנות  לעזוב הפאה  וללכת עם מטפח

עליו כל אחד יכול לסמוך .. אז יחשבו למה שלא  –שזה של  רב וחכם צדיק נאמן –רגע, יצא הכשר חדש 
יש הכשר של צדיק נאמן! ...  וזה יהיה בדיוק כמו  ההכשרים  של  -נעזוב המטפחת  ונחזור לשים פאה 

ים אומרים שזה ממש נבילה וטריפה, אבל יש הבשר ! אחד סומך על הכשר הזה, ואפילו שהרבה צדיק
לנו היתר כיון שעבר ושנה, נעשה לו כהיתר, כמו שתראו באריכות בביקור שהייתי אצל כ"ק מרן 
האדמו"ר מבעלזא שליט"א מה שסיפרתי שם ותבינו הכל אשר לכל. וכך תהיו מהמכשילים הכי 

"ם שאין לו חלק לעולם הבא, ואין בעולם, וכל המחטיא את הרבים כבר פסק הרמב 2הגדולים מספר 
הבא לטמא פותחין לו, )אבות  –מספיקים בידו לעשות תשובה, ואם אתם רוצים להיכנס לחברא האלו 

ד ב( שהש"י מניחו ביד טבעו הרע. אבל לא שיסייעהו מן השמים כמ"ש הרב בשכר מצוה, דהא אמרינן 
 . רבינו יונה.]יומא ל"ח[ הבא ליטהר מסייעין לו, הבא ליטמא פותחין לו

הנני להודות לכל גדולי ישראל שליט"א על כל פעולותיהם הגדולים בדורינו למען הסרת עבודה  .ה
, הגם שישנם רבנים שאומרים שכל העבודה זרה כשרה, והמכשירין לפי האמת זרה במחנינו

עונש נקראים מומרים לתיאבון, שמקבלים הון תועפות על זה, ולפי עניות דעתי לא מאמינים בשכר ו
שלכל בן אדם שמכשילים אותו בעבודה זרה ואומרים לו שזה כשר, הוא יקבל את הגהינום עד סוף 

מיליון אנשים  58כל הדורות, זאת אומרת שכל בן אדם מחשבים לו בשמים כאילו נתן לאכול ל 
 ]ראה בחשבון המצורף בע"ה[. 

" וישמע' איש אל רעהו ויקשב ה' אז נדברו יראי ה "שנאמרחז"ל אמרו בברכות )דף ו' ע"א(, וז"ל:  .ו
אמר רב אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב  ,מאי ולחושבי שמו ,וגו'

כל המקיים נפש אחת , וידוע מחז"ל )סנהדרין כג א', אבות דרבי נתן פרק ג', ועוד(: כאילו עשאה
חלקם של כמאתיים גדולי ישראל , לכן אשרי מישראל )מעלה עליו הכתוב( כאילו קיים עולם מלא

 שמוחים נגד הפירצות הגדולות של עבודה זרה.

 כל ישראל ערבים זה בזה - המציל נפש אחת מישראל מהו?

במשך )בחישוב של חמש ילדים למשפחה( חשבון מספר הצאצאים היוצאים מאדם אחד 

 שנה(. 25)בעצם כל דור הוא רק  שנה(, כשכל דור הוא שלושים שנה 300) דורות 11

הוא  - לשרוף את העבודה זרה ממחנינוצא וחשוב, כשיהודי מעורר יהודי אחד בלבד 

 מיליון יהודים, שיישארו יהודים. 58הציל בכך 

חמש ילדים שכל אחד מביא חמש ילדים  )כל אחד יכול לבדוק במחשבון( חשבון פשוט:

 מיליון ילדים 48דורות ל  11מגיע לאחר 

1 .  5 

5 

2. 25 

5 

3. 125 

5 

4. 625 
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5. 3125 

5 

6. 15,625 

5 

7. 78,125 

5 

8. 390,625 

5 

9. 1,953,125 

5 

10. 9,765,625 

5 

1. 48,828,125 

 המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא 

היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה עה"כ ויצא מבת ציון, וזל"ק:  -ומה נוראים דברי המדרש רבה איכה 
מפני ובאדר"נ )פכ"ט( וז"ל:  , עכ"ל.מר להם הקב"ה תבא שעה ואני עושה לכם כןוהופכים פניהם ממנו, א

מה מתים ת"ח בלא זמנם מפני שהם בוזים בעצמם שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על דברי תורה ויראת 
ולסיום הדברים: אעתיק מ"ש הלוחם הגדול מוהר"ר חיים סופר זצ"ל בספרו הבהיר שערי  , עכ"ל.שמים

אוי מיום הדין ואוי מיום התוכחה בבוא עת מועד לכל חי, וכי יפקוד ד' על מעשי  ע"ב, וז"ל: חיים דף ו,
צדיק זה חלל שבת, חסיד זה עבר על נדה, ירא אלקים זה  אנוש ועל פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב:

הלא הצור , וישתוממו כל אנשי אמונה וישאלו שת אישעבר על נבילה וטריפה ושעטנז, קדוש זה עבר על א
תמים פעלו, ויענהו ד' בסערה: הלא הי' בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע. מדוע לא זכרת אותו ולא 

 ונוסיף על זה שעכשיו קדוש זה הרג שש מליון יהודים. פקדת עליו אשמו וכו' עכ"ל.
מר לחוה שא :)ב – 'יח רבה בראשית( של הקדוש ברוך הוא על הציווי הראשוןובזכות שנמסור נפשינו 

 קוכמו שאמר מרן כ"ק אדמו"ר רבי יעקב מפשעווארס על כל אבר ואבר תהא אשה צנועה, פעמים 252
זיע"א תלמיד כ"ק מרן הרה"ק מקאלשיץ זצוק"ל אשר דוה לבו מאד על לבישת פאה נכרית, אף שמנהג 

איסור גמור!", לא זזה דעת הרה"ק מקאלשיץ זי"ע ואחז שזהו  –זה נתפשט ונפרץ אף בקרב יהודי חרדים 
עוד אמר בשם רבו הרה"ק מקאלשיץ זיע"א שאמר  -ואמר מי יזכה להיות במנין של משיח צדקנו?

שהמניין של המשיח יהיו אלו עם מטפחת, וסיפר על רבו הרה"ק מקאלשיץ זצוק"ל שכאשר שמע על 
משיח שמח מאד ואמר: "ברוך השם! שכשיבוא  –חתונה שהכלה כיסתה ראשה עם מטפחת כדת וכדין 

יהיה לו את המנין שלו!" )היינו שעוד יהיו כמה יהודים, שיזכו לקבל את פניו, בהיותם לבושים כרצון 
השם יתברך!(, ומרן כ"ק אדמו"ר הדברי חיים מצאנז זיע"א כתב: "בוודאי אסור ללכת בפאה נכרית והוא 

 דת יהודית" )שו"ת דברי חיים ח"ב, יו"ד סימן נט(.
  שכר גדול להמוחים

והקב"ה כורת  - שמוחה לכבוד שמים אין מלאך המות שולט בו כשאר בני אדם )זוה"ק ח"א כט:(.מי 
וזוכה לחלקו  - עמו ברית ולזרעו אחריו כמו שעשה לפנחס )ראשית חכמה שעה"ח פי"ב בשם מהר"י אבוהב(.

)ויקרא רבה ויוצא מכלל ארור לכלל ברוך  - וממשיך ברכות וטובות לעם )שם(. - של הקב"ה )תמיד כח.(.
זוכה לבלות שנותיו בנעימים )אדר"נ  - ניצול מכל גזירות קשות )ילקוט רות עה"כ וימת אלימלך(. - כה(.

 .וזוכה למלכות )סנהדרין קא:( - כשיש גזר דין על הכלל הוא ניצול )חומת אנך פ' נח(. - פכ"ט(.
נא אמרינו לרצון לפני אדון כל. בתפלה להשי"ת שאל יאמר פינו דבר שלא כרצונו, ויהי  מאמרינוונסיים 

דבריהם הטהורים, זכות צדקתם תצהיר כאור שבעת  זכות כל הצדיקים, גאונים וקדושים, שהבאנו 



 

 

 ה

 ה

 הימים, ויהיו עבורינו מליצים ישרים, וה' אלוקי ישראל אהבת תמים, יעזור שנושע תשועת עולמים.
, ובזכות זה תתקרב כל גדולי ישראלם זכה להעמיד הדת על תילה, ויהי חלקי ענויהא רעוא משמיא ש

גאולתינו ופדות נפשינו ונזכה מהרה לרגלי מבשר משמיע "שלום" על הרי "יהודה" וערבה לד' מנחת 
  בבהגוא"צ בב"א. -"יהודה" מנחת "שי" 

 הכו"ח למען קדושת ישראל
 הרב שלום יהודה גראס

 אבדק"ק האלמין
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 שלום יהודה גראס
 למיןהא  אבדק"ק 

 

קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל', קובץ ספרי כשרות ג"ן חל', קובץ ספרי שחיטה כ"ו  בעהמח"ס:
 ת ז"ח,, קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח, קובץ ספרי מקוואות ח"ח, שמירת הברית י"ח, דברי תורה עה"’חל' קובץ ספרי ניקור ל"ג חל

 , שכר ועונש ו"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח, אור הזוהר ה"ח, ועוד.’, קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל 

 רמת בית שמש  24/8רחוב נחל לכיש  קהל עטרת ישעי' האלמין 
CONG, OF HOLMIN ,NACHAL LACHISH 24/8 RAMAT BEIT SHEMESH, 99093 ISRAEL , TEL: 02-995-1191 

 לפ"ק שע"טת ניסן ג, יום כ"ית שמשב"ה, ב
 חלק ב'

 המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא
 ,וגו'" וישמעאז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה'  "שנאמרחז"ל אמרו בברכות )דף ו' ע"א(, וז"ל: 

מעלה עליו הכתוב כאילו  אמר רב אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה ,מאי ולחושבי שמו
כל המקיים נפש אחת מישראל , וידוע מחז"ל )סנהדרין כג א', אבות דרבי נתן פרק ג', ועוד(: עשאה

, לכן אשרי חלקם של כמאתיים גדולי ישראל שמוחים נגד )מעלה עליו הכתוב( כאילו קיים עולם מלא
 הפירצות הגדולות של עבודה זרה.

בעיירה לא רחוק מראדין נפסלה  נסיים בסיפור מהחפץ חיים: זצ"ל סיפור נורא ומבהיל מהחפץ חיים
המקוה ולא היה איכפת לאף אחד לתקנה. החפץ חיים נסע לאותה עיירה, בהגיעו לשם שלח לאסוף את כל 
תושבי העיירה בהכרזה שהחפץ חיים נמצא כאן והולך לשאת דרשה בבית הכנסת בשמוע אנשי העיר את 

תנוחם על מנעול ובאו לביהכנ"ס לשמוע דרשת החפץ חיים, אז אמר החפץ  ההכרזה נעלו התושבים את
 חיים: רבותי! כשאגיע לעולם העליון ישאלו אותי: מה שמך?

 אשיב: ישראל מאיר.
 אז ישאלו אותי: האם ידעת שבעיירה אחת המקוה פסולה? 

 אומר: כן.
 ישאלו אותי: ומה עשית בקשר לזה? 
 והם לא רצו לשמוע בקולי. אשיב: נסעתי אליהם ואמרתי להם 

 תנו לי בכתב שהתריתי בכם!

 כל ישראל ערבים זה בזה - המציל נפש אחת מישראל מהו?

במשך )בחישוב של חמש ילדים למשפחה( חשבון מספר הצאצאים היוצאים מאדם אחד 

 שנה(. 25)בעצם כל דור הוא רק  שנה(, כשכל דור הוא שלושים שנה 300) דורות 11

הוא  - לשרוף את העבודה זרה ממחנינוהודי מעורר יהודי אחד בלבד צא וחשוב, כשי

 מיליון יהודים, שיישארו יהודים. 58הציל בכך 

חמש ילדים שכל אחד מביא חמש ילדים  )כל אחד יכול לבדוק במחשבון( חשבון פשוט:

 מיליון ילדים 48דורות ל  11מגיע לאחר 

1 .  5 

5 

2. 25 

5 

  



 

 

 ב

 ב

3. 125 

5 

4. 625 

5 

5. 3125 

5 

6. 15,625 

5 

7. 78,125 

5 

8. 390,625 

5 

9. 1,953,125 

5 

10. 9,765,625 

5 

1. 48,828,125 

 המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא 

היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה עה"כ ויצא מבת ציון, וזל"ק:  -ומה נוראים דברי המדרש רבה איכה 
מפני ובאדר"נ )פכ"ט( וז"ל:  , עכ"ל.ה ואני עושה לכם כןוהופכים פניהם ממנו, אמר להם הקב"ה תבא שע

מה מתים ת"ח בלא זמנם מפני שהם בוזים בעצמם שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על דברי תורה ויראת 
ולסיום הדברים: אעתיק מ"ש הלוחם הגדול מוהר"ר חיים סופר זצ"ל בספרו הבהיר שערי  , עכ"ל.שמים

ם הדין ואוי מיום התוכחה בבוא עת מועד לכל חי, וכי יפקוד ד' על מעשי אוי מיו חיים דף ו, ע"ב, וז"ל:
צדיק זה חלל שבת, חסיד זה עבר על נדה, ירא אלקים זה  אנוש ועל פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב:

, וישתוממו כל אנשי אמונה וישאלו הלא הצור שת אישעבר על נבילה וטריפה ושעטנז, קדוש זה עבר על א
ויענהו ד' בסערה: הלא הי' בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע. מדוע לא זכרת אותו ולא  תמים פעלו,

 ונוסיף על זה שעכשיו קדוש זה הרג שש מליון יהודים. פקדת עליו אשמו וכו' עכ"ל.
אעתיק בקיצור נמרץ מה שכתבו הספרים הק' בענין המצוות חוכחה מחאה וערבות, כדי להבין 

 ולים ליפול ח"ו ברגע אחד ברשת הס"מ, ואח"כ יהיה בכיה לדורותגודל האחריות מה שיכ
ואמרתי לו בשבירת לב מה נענה על זה ביום הדין הגדול .... ]אני אמרתי פעם למשגיח שלנו, שאמר 

כי ישנו גיהנום מיוחד לרבנים אני שואל אותו מה אני לא יודע??? וענה לי:  אתה לא יודע?והנורא, וענה לי 
רב ולא להיות לא  - , ומי שאינו רוצה להיות בגיהנום הזה שילך להיות צנחן בצבא!!!יחיםומוכ משגיחים

 ולא משגיח ולא מעורר את הרבים ומחזיר בתשובה.
במדינות שעל ידי מכשול שוחטים הקלים זי"ע ה'דברי חיים' זה שהרבנים אשמים על הכל כבר כתב 

א ליצלן, זאת אומרת שהבעיה העיקרית שלנו שיורדים מיליאן יהודים רחמנ 3.5יצאו לשמד לוע"ז בגרמניה 



 

 

 ג
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אך ורק האשמה הוא הקיבוצים והכומרים המיסיאנערן של הארץ, לא אשמת זה  1מהדת והולכים לשמד
מיליון  3.5, ואיפו היו כל הרבנים שרואים בעינם איך שמשמידים השוחטים והמשגיחים עם הרבנים ביחד[

 יהודים ולא עשו כלום, 
 , מש"ס ופוסקיםמצות מחאה כהלכתהאת נבאר בס"ד 

מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, עד כדי כך שהוא כאילו הוא עצמו חז"ל הפליגו מאוד בעונש : פרק א
 .חטא באותו עון, ונתפס ונענש על העון של הזולת באם לא מיחה בו

ולה ודבריו נשמעין דרגות המחאה תלויות לפי גודל כח ההשפעה שיש ביד המוחה, וכל שסמכותו יותר גד
יותר כן הוא גודל חלקו בעוונות הזולת, ותולין בו כאילו עשאם ונתפס ונענש על יותר אנשים החוטאים. 
כלומר מי שיש בידו רק למחות באנשי ביתו זוקפין עליו רק עוונות אנשי ביתו, מי שיש בידו למחות באנשי 

ל אנשי חצירו, ומי שיש סיפק בידו למחות על אנשי חצירו זוקפין עליו עוונות של יותר אנשים דהיינו גם ש
שכונתו נתפס גם על אנשי שכונתו, וכן הלאה, עד שמי שבידו למחות על כל העולם נתפס על עוונות של כל 

על כל פנים כל אחד ואחד מישראל נצטווה בחיוב המחאה למחות כשרואה או יודע שהזולת  - אנשי העולם.
ה עד שיצא ידי חובת מחאה, ואין מי שיכול לומר שמילא חובתו לקיים מצות עובר עבירה, ואין להפטר ממנ

כמו כן מי שיש בידו יותר אפשרות, דהיינו שה' חננו בממון בעשירות, ועל ידי כך בכוחו להגיע  - מחאה כדין.
במחאה גם לאנשים מרחוק, גם נקרא מי שיש סיפק בידו למחות, וחיובו יותר משאר בני אדם שאין 

 ם מסיבה שאין יכולים להוציא ממון על זה כי אין להם.ביכלת
בו יבואר מחז"ל על גודל מצות המחאה על כל אחד ואחד מישראל והחומר שבדבר, התועלת  :פרק ב

לקטנו מש"ס בבלי ירושלמי מדרשים זוה"ק ספרי  הרבה להנזהר למחות ביד עוברי עבירה בזה ובבא.
 רוניםחהראשונים וגדולי א

 ונענש עליה כאילו עשאה בעצמו -למחות ואינו מוחה העבירה נקראת על שמו מי שבידו : א
וחדא פרה  פרתו של ר' אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ]בשבת[ ברצועה בין קרניה שלא ברצון חכמים.

והא אמר רב ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב תריסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן  הויא ליה?
תנא לא שלו היתה, אלא של שכינתו היתה, ומתוך שלא מיחה בה נקראת על  ל שתא ושתא?עזריה מעדריה כ

 .)שבת נד(. שמו
תני ר' יודא בר פזי דברדלייה אמרו לו או עמוד מבינותינו או העבר רצועה מבין קרניה, א"ר יוסי ב' ר' 

ידי דחוטריה אשתו הוית א"ר א בון שהיה מתריס כנגדן א"ר חנינא פ"א יצאה והשחירו שיניו מן הצומות.
 ---- .)ירושלמי שם(. ומנין שאשתו קרוי עגלה, ]שופטים י"ד[ לולי חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי

ומנין כו'. פי' א"כ דשל אשתו היתה למה  אשתו הוית.הפרה הזאת היתה של אשתו: דחוטריה. שם מקום:
, גלתו כ"ש שפרת אשתו נקראת פרתוקאמר פרתו של ר' אלעזר ב"ע לכך משני כיון שגם אשתו נקראת ע

ובירושלמי שם וז"ל: תמן אמרין שכינתו היתה, ויש אדם נענש על שכינתו, .ש ]ופי' בקרבן העדה,  - .)שם(
אמר רבי  ופריך וכי יש אדם שהוא נענש על עונות שכנתו דכיון דקרו לה על שמו משמע שהעון תלוי בראשו[.

בידו למחות ואינו ממחה קלקלתו תלוי' בו, עכ"ל. ופירש בקרבן  קיריס דידמא ללמדך שכל מי שהוא ספיקא
 העדה, כאלו הוא עשה העון בעצמו לכך נקראת על שמו. עכ"ל[.

העונש שמקבלים על עבירות הזולת באם אין מוחים בהם, תלוי לפי גודל ההשפעה והאפשרות : ב
 למחות

ל כי האי זוגא חלופי ר' יוחנן ומעיילי ר' "רב ור' חנינא ר' יוחנן ורב חביבא מהני בכוליה סדר מועד כ
יונתן כל שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל 

חלופי ר' יוחנן. יש שמחלפין ר"י  האי זוגא. ארבעתן יחד: .)שבת נד:(. העולם נתפס על כל העולם כולו"
בכל העולם. אכל ישראל כגון במלך ונשיא שאפשר לו  ש על עבירות שבידן:נתפס. נענ ומעיילי רבי יונתן:

 למחות שיראין מפניו ומקיימין דבריו:
 ראשי הגולה שהשפעתם מגיעים לכל העולם נתפסים על כל העולם מפני גודל כח השפעתם במחאה: ג

ה' במשפט יבא עם "אמר רב פפא והני דבי ריש גלותא נתפסים על כולי עלמא. א"ר חנינא מאי דכתיב 
, זקני עמו ושריו אם שרים חטאו זקנים מה חטאו, אלא אימא על זקנים ]פי' סנהדרין[ שלא מיחו בשרים"

 .)שבת נד:(
 שהיה בידם למחות ולא מיחו. -מפני מה נענשו? : ד

י א"ל ר' זירא לר' סימון לוכחינהו מר להנהו דבי ריש גלותא א"ל לא מקבלי מינאי, א"ל אע"ג דלא מקבל
לוכחינהו מר, דא"ר אחא בר חנינא מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעה חוץ מדבר זה 
דכתיב "ויאמר ה' אליו עבור בתוך העיר וגו' והתוית תיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל 

יו שלא ישלטו בהם התועבות הנעשות" וגו' א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של ד
מלאכי חבלה ועל מצחם של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה. אמרה מדת הדין לפני 
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הקב"ה רבש"ע מה נשתנו אלו מאלו א"ל הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים, אמרה לפניו רבש"ע 
לו מהם א"ל רבש"ע אם לפניך גלוי היה בידם למחות ולא מיחו, א"ל גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקב

להם מי גלוי והיינו דכתיב זקן בחור ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התיו אל 
תגשו וממקדשי תחלו, וכתיב ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. תנא רב יוסף אל תקרי ממקדשי אלא 

חוץ מדבר זה. . ד תי"ו, ומיד והנה ששה אנשים וגו'ממקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה מאל"ף ע
 שנאמר במקרא זה שהוציא דבור לטובה ומפני עונש תוכחה חזר בו:

היינו דכתיב. מעיקרא ועל כל איש אשר עליו התיו אל תגשו.  האנשים הנאנחים והנאנקים. אלו צדיקים:
 .)שבת נד:( מן הטוב.ממקודשי. שהודה לקטרוג מדת הדין וחזר בו  ולבסוף וממקדשי תחלו:

 מתוך שהיה לו לפנחס למחות ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא: ה
פנחס לא חטא, שנאמר ואחיה בן אחיטוב וכו', אפשר חטא בא על ידו והכתוב מייחסו, והלא כבר נאמר 

יהיה לו בן "יכרת ד"' וכו', אם ישראל הוא לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים, ואם כהן הוא לא 
מגיש מנחה, אלא ש"מ פנחס לא חטא וכו', והכתיב בני בליעל, מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחפני ולא 

 .)שבת נה:( מיחה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא עכ"ל.
 מי שיש בידו למחות ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא ועונשו קשה מאוד: ו

כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה שנאמר "ולא היה לבבו  אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן
שלם עם ד' אלקיו כלבב דוד אביו", כלבב אביו דוד הוא דלא הוה, מיחטא נמי לא חטא, והכתיב ויעש שלמה 
הרע בעיני ה'? אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא, אמר רב יהודה 

לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה', וכתב רש"י וז"ל אמר שמואל נוח לו 
שמש, לחטוב עצים ולשאוב מים בשכר לע"א, ואל יכתב בו דבר זה, ללמדך שקשה התוכחה במי שבידו 

 .)שבת נו:( למחות עכ"ל.
 עונש על שאין מוחין שנכסו בעלי בתים נמסרין למלכות. ז

ועל שהיה ספק  ועל מלוי בריבית. תים נמסרין למלכות על משהי שטרות פרועים.ד' דברים נכסי בעלי ב
 )סוכה כט.( ועל שפוסקים צדקה ברבים ואינם נותנים עכ"ל. - בידם למחות ולא מיחו.

 העונש החמור שנענשים למי שיש בידו למחות ואינו מוחה. ח
ולא מיחה, ודרשו מקרא דכתיב  אמר ר"י אמר רב מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות בשאול

"ויקונן המלך אל אבנר ויאמר הכמות נבל ימות אבנר ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתים הוגשו", והכי 
קאמר ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתים הוגשו מ"ט לא מחית, כנפול לפני בני עולה נפלת, וכתב רש"י 

שאול, והיה לך למחות, ולפי שלא מחית, כנפול לפני בני עולה שם וז"ל: ידיך לא אסורות, אדם חשוב היית ל
 .)סנהדרין כ.( נפלת עכ"ל.

 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכולן ערבים זה בזה, התם שהיה בידם למחות ולא מיחו ח*
 .)סנהדרין כז:(

בקש הקב"ה להחזיר  .אפילו על צדקיהו נאמר ויעש הרע בעיני ה', מפני שהיה בידו למחות ולא מיחה. ט
את העולם כולו לתהו ובהו בשביל דורו של צדקיהו, נסתכל בצדקיהו ונתקררה דעתו, בצדקיהו נמי כתיב 

 )סנהדרין קג.( ויעש הרע בעיני ה', שהיה בידו למחות ולא מיחה עכ"ל.
ל בשר על זה נענשו אנשי פילגש בגבעה, אמר להן הקדוש ברוך הוא בכבודי לא מחיתם, על כבודו ש. י

 ודם מחיתם
בסנהדרין )דף ק"ג ע"ב( תניא ר' נתן אומר מגרב לשילה ג' מילין והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה 
מתערבין זה בזה בקשו מלאכי השרת לדוחפו, אמר להן הקב"ה הניחו לו שפיתו מצויה לעוברי דרכים, ועל 

 על כבודו של בשר ודם מחיתם עכ"ל. דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה, אמר להן הקב"ה בכבודי לא מחיתם
ונקה לא ינקה, כל עבירות שבתורה נפרעין ממנו, וכאן ממנו  בשבועות )דף ל"ט ע"א( וז"ל: י*

וממשפחתו, וכל עבירות שבתורה מכל העולם לא, והכתיב "וכשלו איש באחיו" איש בעון אחיו, מלמד שכל 
 עכ"ל הגמ'.ישראל ערבים זה בזה, התם שיש בידם למחות ולא מיחו 

בגמ' ע"ז )דף ד' ע"א( אמר ר' אבא בר . צדיק גמור שאינו מוחה הרי צדיק שאינו גמור ונענש בעון זה. יא
כהנא מאי דכתיב חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע, ולא והכתיב והכרתי ממך צדיק ורשע. 

י ר' יוסף אל תקרי ממקדשי אלא בצדיק שאינו גמור אבל צדיק גמור לא, והכתיב וממקדשי תחלו, ותנ
ממקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה מאלף ועד תיו, התם נמי כיון שהיה בידם למחות ולא מיחו הוי 

 להו כצדיקים שאינם גמורים עכ"ל.
על ידי מניעת מחאה לומדים הכשרים לעשות כמעשה הרשעים . המונע עצמו מלמחות יקבל העונש. יב

 ראל תורה( נמצא שענש עוברי עברות המחריבין על חשבון הרבנים שמונעין המחאה)ונעשה כעין מנהג יש
 )רש"י סוטה מא:(

מי שבידו למחות ולא מיחה נתפס על חטאו, וזה דבר ברור . ראה מש"כ החינוך בענין חיוב המחאה. יג
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 ים שעושין כן.מדברי רבותינו גם מן הכתוב וכו' והעובר עליה ולא הוכיח בטל עשה, ועוד שהוא מכת הרשע
 )חנוך מצוה רלט, ועין עוד בשל"ה תחלת ספרו(

וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעון אלו כיון שאפשר לו . הלכה פסוקה ברמב"ם. יד
 .)רמב"ם פרק ו' מהלכות דעות הלכה ז( למחות בהם.

 דו למחות נתפס באותו עון.חייב אדם למחות בעוברי עברה וכל מי שאינו מוחה ובי וכן פסק הרמ"א:. טו
 )רמ"א ביורה דעה סימן שלד סעיף מח(

 חייבין למחות -בוודאות  אהיכא דלא ברי הזיק. טז
במה שכתב הרמ"א ביורה דעה )של"ד בסופו( ובחשן המשפט )סימן יב( מתשובת מהר"י וייל )סימן קנ"ז( 

חי תשובה שם, בשם הבכור שור, דנהגו עכשיו שלא למחות בעוברי עברה משום שיש סכנה בדבר, כתב הפת
מזה דשו רבים וכהתירא דמי להם לחנף לאשר לו שם ויד קצת אצל שום שררה או שאר תקיפות אף על גב 
דלא ברי הזקא, על כן תפוג תורה. ולעניות דעתי טעות גמור הוא זה ודברי מהר"י ויל לא נאמרו אלא בברי 

דאי לא נאמר לא תגורו כי אם בדאיכא מקום לירא הזקא דאי לא תימא הכי בטלת לא תגורו מעיקרא דו
וכו', ושופט  ,וכעין זה בשו"ת הרשב"א )הובא בביתיוסף חשן המשפט יב( ,כמו שכתוב בנדה )דף סא(

הממונה על ישראל לרדות העוברים ומקיים לא תגורו יזכה למחיצת פינחס המקנא, ורעה אליו לא תאונה, 
 ור.עד כאן לשון פתחי תשובה בשם בכור ש

)זהר  מי שרואה עוברי עבירה ואינו מוחה עובר בשלשה לאוין.: עובר על ג' לאוין -מי שאינו מוחה . יז
 .הקדוש, חלק א, דף רלט:(

הצדיק אינו נותן שינה לעיניו ביום ובלילה עד שמוכיח הרשעים ומביאם . צדיק אינו נותן שינה לעיניו יז*
 .()זהר הקדוש, חלק א, דף כ' שישובו בתשובה.

)זהר  מי שבידו להוכיח ואינו מוכיח נלקה בצרעת. ענשים ופגעים קשים ומרים למי שאינו מוחה יז**
 .הקדוש, חלק ג, דף מו:(

איש כל  בבראשית רבה )פרשה ל' פסוק ז' וז"ל:. נח היה מוחה בדור המבול לכך נקרא איש צדיק. יח
' וקצצן אמרו למה כדין, אמר להון כן אמר מקום שנאמר איש צדיק, מומחה, שכל ק"כ שנה הי' נוטע ארזי

מארי דעלמא דהוא מייתא מבולא על עלמא א"ל אין איתא מבולא, לא אתא אלא על ביתי' דההוא גברא, 
הה"ד לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל, אמר ר' אבא בר כהנא כרוז אחד עמד לי בדור המבול זה נח 

היו מבזין עליו, והיו קוראין ליה ביזיא סבא עכ"ל הרי שרבותינו אמרו תמן אמרין כרוז ליה לפיד ליה בוז, ש
 שהי' מוחים בדורם.

ברבה פרשת וירא )סי' נ"ב( על הפסוק . הקב"ה העמיד את שם ועבר שיהיו מוחין ומתרין בדורם. יט
יפוק ידוי א"ר חנין הלואי נדרוש הדין קריא בתלת אפין ונ "ויהי כאשר התעו אותי אלקים מבית אבי" וז"ל:

בשעה שבקשו או"ה לזדווג לי עד שאני בבית אבי נתקיים עלי הקב"ה ובשעה שבקשו אוה"ע להתעות אותי 
נגלה עלי הקב"ה ואמר לי לך לך ובשעה שבקשו אוה"ע לתעות מדרכיו של הקב"ה העמיד להם שני גדולי' 

א( כתב וז"ל: ובשעה שבקשו ובילקוט עה"פ הנ"ל )סי' צ" משל בית אבא שם ועבר והיו מתרין בהן עכ"ל.
אוה"ע להתעות אותי מדרכיו של הקב"ה העמיד להן הקב"ה שני גדולי' משל בית אבא כגון שם ועבר והי' 

 מתרין בהם עכ"ל
למד . מי שהיה בידו למחות ולא מיחה הגם שלמד ולומד ושמר ועשה הרי זה בכלל ארור ונקרא רשע. כ

לא למד  -למחות ולא מיחה הרי זה בכלל ארור אשר לא יקים וגו' אדם ולימד, ושמר ועשה, והיה סיפק בידו 
)ויקרא  אדם ולא עשה ולא שמר ולא למד לאחרים ולא היה סיפק בידו למחות ומיחה הרי זה בכלל ברוך.

תלמידי חכמים מתים בקצירת ימים על שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על דברי תורה ויראת  כ* - .רבה כה(
 .נתן פרק כט( )אבות דרבי שמים.
אם אין מוחין מיד כשרואין שעוברים עבירה בסתר מתדרדרין והולכין עד שעושים העבירה בבית . כא

רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי פתח הוי מגיעי בית בבית עד אפס מקום מי גרם למקום . קדשי הקדשים
ת הה"ד "ויאמר אלי הראית בן ליחרב על שלא הניחו מקום שלא עבדו בו ע"ז, בתחלה הי' עובדין במטמוניו

אדם" וגומר וכיון שלא מיחו בידם חזרו להיות עושין אחר הדלת שנאמר "אחר הדלת והמזוזה שמת 
זכרונך" וכיון שלא מיחו בידן חזרו להיות עושין על הגגות שנאמר "ואת המשתחוים על הגגות לצבא 

זובחים בגנות וכיון שלא מיחו בידן חזרו השמים" וכיון שלא מיחו בידם חזרו להיות עושין בגנות שנאמר 
להיות עושין בראשי ההרים שנאמר "על ראשי ההרים יזבחו" וכיון שלא מיחו בידן חזרו להיות עושי' 
בשדות, דכתיב גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי, וכיון שלא מיחו בידן חזרו להיות עושין בראשי הדרכים, 

ון שלא מיחו בידן חזרו להיות עושין בעיירות שנאמר "כי מספר שנאמר "אל כל ראש דרך בנית רמתך" וכי
עריך היו אלקיך יהודה" וכיון שלא מיחו בידן חזרו להיות עושין בחוצות שנאמר "ומספר חוצות ירושלים 
שמתם מזבחות לבושת" עד אימתי עד שהכניסוה לבית קדשי קדשים שנאמר "סמל הקנאה הזה בביאה" 

 )רבה איכה בפתיחה סי' כ"ב( א בייא בייא תותבא מפני מארי ביתא עכ"ל.מהו בביאה אמר רב אחא ה
וממקדשי תחלו, ומאי . אפילו צדיקים גמורים נתפסים על הדור וכו' על שלא מיחו ברשעים. כב



 

 

 ו

 ו

ממקדשי תחלו, תני רב יוסף אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי, אלו בני אדם שקבלו ושקיימו את התורה 
א למדת שאפילו צדיקים גמורים נתפסים על הדור, וכן הוא אומר והכרתי ממך צדיק כולה מאלף ועד תיו, ה

 )תנחומא משפטים( ורשע, צדיק על שלא מיחה ברשע עכ"ל.
ראה אנכי נותן  בתנחומא פ' ראה וז"ל:. אחר מתן תורה מי שיש בידו למחות ולא מיחה נענש. כג

ר' אבין בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני נתן להם לפניכם זש"ה "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב", אמר 
הקב"ה את התורה, באותו שעה, כל מי שחטא הקב"ה פורע ממנו, לשעבר כל מי שחוטא הי' הדור משלם 

דור המבול אמרו רבותינו ז"ל הרבה כשרים היו בהן כגון נח, ונמחו עם הדור, בדור הפלגה הי'  חטאו.
עמדו ישראל בסיני ונתן להם הקב"ה את המצות אמר לשעבר הי' חוטאין, אפי' התינוקת משתלמים, כש

הדורות לוקין על עון של אחד מהן, מכאן ואילך אין הדור לוקה על אחד, הוי מפי עליון לא תצא הרעות 
הכוונה גם מי שלא הי' בידו למחות נלקה בעון חבירו. ומסיני מי שאין בידו למחות לא נענש  והטוב עכ"ל.

 )שערי חיים( .)וע' סוטה מ"ז(
מה שכתוב בתנחומא ראה, דהרבה כשרים . מפני שלא מיחו -הרבה כשרים היו בדור המבול ונמחו . כד

היו בדור כמו נח ונמחו עם הדור, הטעם שנמחו אותם הכשרים משום שלא מחו, מה שאין כן נח שמחה 
)החיד"א בחומת  כיח.בהם כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בבראשית רבה על הכתוב שנאו בשער מו

 .אנך פרשת נח(
יען שאהרן לא מיחה במשה )במי המריבה( . כשצריך למחות כשיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב. כה

כי נהג בו כבוד כתלמיד לרב, ואין חולקין כבוד לרב במקום שיש חילול השם, ולא שלא מיחה נלקה כיוצא 
 )מדרש תנחומא, חקת( בו.

בתנחומא פ' תזריע כתב  ם שבדור צריכין למחות ולהתבזות ולסבול הכאות מישראלצדיקים ומנהיגי. כו
אמר לו הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו כדי שלא ישלטו בהם מלאכי  וז"ל:

חבלה וימותו מיד ועל מצחם של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה נכנסו קטיגורי' לפני 
אמרה לפניו רבש"ע מה נשתנו אלו מאלו א"ל הקב"ה הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים הקב"ה 

אמרה לו הי' בידם למחות ולא מיחו אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא היו מקבלין מהם, אמרה 
ר קדושת שמך לפניו רבש"ע אם לפניך גלוי וידוע, לפניהם מי גלוי, לפיכך הי' להם למחות ולהתבזות עבו

ולקבל על עצמם ולסבול הכאות מישראל כמו שהיו הנביאים סובלין מישראל שהרי ירמי' סבל כמה צרות 
מישראל וישעי' כמו כן דכתיב )ישעיה נ'( "גוי נתתי למכים ולחיי למורטים" ושאר הנביאים, מיד חזר 

 לקוט יחזקאל מוסיף על זה:בי הקב"ה ואמר למלאכי חבלה זקן ובחור ונשים וטף תהרגו למשחית עכ"ל.
קפצה קטיגורי' לפני הקב"ה ואמרה רבש"ע מפני מה אתם חס עליהם, איזה מהם נפצע מוחו עליך, איזה 
מהם נתן נפשו על קדושת שמך, באותו שעה אמר הקב"ה יפה למדה קטיגוריא הה"ד "וממקדשי תחלו" 

 )ילקוט יחזקאל קפיטל ט' סימן שמ"ט( עכ"ל.
מובא בזוהר הקדוש: מי שהקב"ה מיסרהו בנגעים  .עון הדור הנגעים באים על פניוהצדיק שנתפס ב כו*

לא של אהבה הם, זולת אם נתפס בעון הדור,  -הם יסורים של אהבה, אך אם הם בפניו  -שתחת בגדיו 
שהיה בידו למחות ולא מיחה, אז אף אם הוא צדיק גמור מייסרו הקב"ה בעוון הדור, שהנגעים באים על 

 פניו.
 )תנחומא בלק יט( .קח את כל ראשי העם והוקע אותם, בראשי העם תלה על שלא מיחו בבני אדם. כז

יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי  דרב. לעתיד התלמיד גבוה מרבו -אם תלמיד מוחה ורבו אינו מוחה . כח
בידם רב  שראה עולם הפוך עליונים למטה ותחתונים למעלה, פירש רבנו חננאל דאמרו הגאונים שקבלה

מפי רב דעולם הפוך היינו שראה שמואל דהוה יתיב קמיה דרב יהודה תלמידו משום דמיחה ברבו שמואל 
בפרק במה בהמה )שבת דף נה.( גבי ההיא אתתא דאתיא קמיה דשמואל ולא אשגח בה, אמר לה רב יהודה 

וס' בבא בתרא דף י: ד"ה לית ליה למר אוטם אזנו מזעקת דל וגו', עד כאן לשונו, והוא איום ונורא. )ת
עליונים( ראה עד היכן הדברים מגיעים ששמואל שהיה גדול הדור הוצרך לסבול עלבון בעולם הבא שישב 

 לפני תלמידו רב יהודה כתלמיד לפני רבו רק משום עובדא יחידית זו שמיחה רב יהודה בשמואל רבו.
ומי הרג אותם? פנחס, שהיה ספק . הם כל הדמים שנשפכין על ידו -כל שבידו למחות ואינו מוחה . כט

בידו למחות ולא מיחה, וכל מי שסיפק בידו למחות ואינו מוחה להחזיר ישראל למוטב כל דמים שנשפכין 
 .)ילקוט שופטים סח( בישראל נשפכין על ידיו.

 וכי כל בני אדם אינם מתים אלא ללמדך שאין הגזירה אלא. הגזירה חלה רק על מי שיש בידו למחות. ל
 )ילקוט רות עה"פ וימת אלימלך( על מי שיש בידו למחות ולא מיחה עכ"ל.

מפני מה נענש אבנר יש אומרים על . כל העונש שאבנר נענש הוא מפני שהיה בידו למחות ולא מיחה. לא
וכן הוא בילקוט  )ילקוט שמואל א' סי' קל"ג( ידי שהיה בידו למחות בנוב עיר הכהנים ולא מיחה עכ"ל.

במערבא אמרי לשון תליתאי דקטלי תלתא למספרו ולמקבלו  ה"פ יכרת ד' כל שפתי חלקות( וז"ל:תהלים )ע
ולנאמר עליו ר' יהושע אומר מצינו שהרג ארבעה בימי שאול, דואג שאמרו, שאול שקבלו, ונוב עיר הכהנים 

' סימאי סיפק שנאמר עליהם, ואבנר בן נר שסיפק הי' בידו למחות ולא מיחה ר' זעירא שלח ואמר לי' לר
בידך למחות למה אין אתה מוחה א"ל איני אלא מן הנאנחים והנאנקים א"ל ר' זעירא ולא מהם התחילה 
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 )ילקוט תהלים יב סי' תרנ"ו( הדין עכ"ל.
אמר ר' יצחק נפחא בעלילה גדולה בא המן . מרדכי היהודי מיחה שלא ישתתפו בסעודת אחשורוש. לב

לה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן, אין העם האמור כאן אלא על ישראל שנאמר ובמלאת הימים הא
ישראל, אמר המן לאחשורש אלקיהם שונא זמה הוא, העמיד להם זונות ועשה להם משתה וגזר עליהם 
שיבואו וישתו ויעשו כרצונם שנאמר "לעשות כרצון איש ואיש", מי שירצה יבוא, ומי שלא ירצה לא יבוא, 

 למדה"ד לומר בעל כרחם הביאום.כדי שלא יהא פתחון פה 
הניחו דברי מרדכי והלכו לאותו משתה י"ח אלף ותקמ"ד, עמד השטן והשטין  עמד מרדכי ומיחה בידם.

עליהם ואמר לפני הקב"ה רבש"ע עד מתי אתה תדבק באומה זו שהם מפרישים עצמם ממך, אבד אותם 
בעליונים, אף הקב"ה השוה דעתו  בזמן הזה, אמר לו ותורה מה תהא עליה, אמר ליה רבש"ע תסתפק

באותה שעה, אמר הקב"ה אומה זו שבשבילה רבות אנחותי בכל יום אשביתה מאנוש זכרם, מיד אמר 
הקב"ה הביאו לי אגרות ואכתוב עליהם כליה, מיד הלך השטן להביא מגילה, כשראתה התורה כך יצאת 

ה"ש, שנאמר הן אראלים צעקו חוצה, אם לפניו בבגדי אלמנות ונתנה קולה בבכי, ולקול בכייתה צעקו מ
ישראל בטלים אנו למה צריכין בעולם, כיון ששמעו חמה ולבנה כך חגרו שקים ונתנו קולם בבכי, שנאמר 
"שמש וירח קדרו", שמים וארץ נתאבלו שנאמר "אלביש שמים קדרות", ]עמד אליהו[ ואמר יבטלו ישראל 

ל השבת ועל המילה ועל המצות, מיד רץ אליהו ז"ל שיחזרו ממקום למקום ללמוד תורה ומשתעבדים ע
בבהלה אל צדיקי עולם ואל נביאים הראשונים, ואמר להם שמים וארץ וכל צבא השמים בוכים במר נפש 
וכל העולם כולו אחזתו חיל כיולדה ואתם יושבים ודוממים, אמרו לו מפני מה, אמר להם מפני שאכלו ושתו 

בח ולמחות שמם מן העולם, אמר משה לאליהו כלום יש אדם כשר ממשתה אחשורש והושלמו ישראל לט
])הערת המעתיק( י"ל דנקרא אדם כשר מפני שמיחה *. --- בדור, אמר לו יש אדם אחד בהם ומרדכי שמו*.

כדאי' בגמרא ע"ז )דף ד.( שצדיק גמור שאינו מוחה הוי כצדיק שאינו גמור. והסנהדרין היו שם ולא מיחו, 
אמר לו הודיעו שיעמוד הוא  נקרא רק הוא אדם כשר צדיק גמור שלא נתפס בעוונם[. ומרדכי מיחה ע"כ

משם ואנחנו מכאן בתפלה ותחנונים, אמר לו רועה נאמן כבר כתבו אגרות של כליה על צאנך וכבר היא 
חתומה, מיד א"ל משה לאבות העולם אם בטיט היא חתומה רחמים נשמעים, ואם בדם היא חתומה מה 

, מיד בא אליהו ז"ל אצל מרדכי והודיעו, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, מה עשה מרדכי, קבץ שהיה יהיה
את כל תינוקות של בית רבן ועינה אותם מלחם ומים והלבישם שקים והושיבם על אפר והיה צווח ובוכה 

 .)ילקוט מגילה עה"פ בלילה ההוא נדדה שנת המלך( עמהם ביום ובלילה, והמן נתיעץ באוהביו.
מה שכרו של נח שהי' עומד ומוחה . נח קיבל שכרו על שהיה עומד ומוחה ברבים מאה ועשרים שנה. לג

 ברבים כל אותן מאה ועשרים שנה עד שלא בא המבול, לפיכך העיד עליו התורה נח איש צדיק תמים עכ"ל.
 ב(¬")תנא דבי אליהו זוטא 

וזה  לטעות שהדבר מותר כדברי המאירימלבד עצם חיוב המחאה הרי מי שאינו מוחה מביא תקלה . לד
כל ת"ח שרואה באחד שהוא עושה שלא כהוגן והוא יודע בעצמו שבידו למחות  ,לשון המאירי שבת )דף כ"ט(

ואינו מוחה גורם תקלה לעולם. וכל שכן בדברים הקרובים לטעות שאדם נעזר )מל' עזר( אחר כן בעשייתן 
 הענין.מצד שכבר עשוהו לפניו ולא מיחו. ע"ש כל 

אחד מהדברים שלפי גודל החטא אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה הוא, מי שאפשר . לה
זה לשון הרמב"ם בהלכות תשובה, כ"ד דברים מעכבין את . בידו למחות ולא מיחה כדברי הרמב"ם

ודל חטאו, התשובה, ארבע מהן עון גדול והעושה אחד מהן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי ג
 )א( המחטיא את הרבים, ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה. ואלו הן:

הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה  )ג( )ב( והמטה את חבירו מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיח.
בידו למחות בידו, הואיל ובנו ברשותו אילו מיחה בו היה פורש ונמצא כמחטיאו, ובכלל עון זה כל שאפשר 

והאומר אחטא ואשוב ובכלל זה האומר  )ד( באחרים בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם.
 )רמב"ם הלכות תשובה פרק ד, הלכה א( אחטא ויום כפורים מכפר עכ"ל.

בפרק ו' מהלכות עכו"ם כתב הראב"ד כ' "והי' מהלך וקורא" וכו' עד . שם ועבר מיחו באנשי דורם. לז
יע לארץ כנען שנאמר "ויקרא שם בשם ד' אל עולם" וז"ל: אמר אברהם ותמה אני שהרי היו שם שם שהג

ועבר איך לא היו מוחין ואפשר כי מוחין היו ולא אירע להם שישברו את צלמיהם לפי שהיו מתחבאים מהם, 
 כ(. -עד שבא אברהם ושבר צלמי אביו עכ"ל. )ועיין לעיל אות יט 

ואני אומר איך היו בני דורן מתחבאין מהן  ובמגדול עוז כתב וז"ל:. ת שם ועברשיטת המגדל עוז במחא
והי' שם המלך הנקרא נמרוד לפי שהמריד בני דורו והי' עושין ביד רמה ואז הוחל לקרוא בשם ה' וכפי 
 תרגומו ואמרו רז"ל שהי' מכריזין עליהן למכרן בא וראה כי אפי' ישראל שקבלו התורה כשפרצו ופרקו עול

בימי אחאב ומנשה ושאר הרשעים היו עושים ביד רמה ולא הי' שומעין מן הנביאים והצדיקים אשר ביניהם 
ואעפ"י שהיו ערבים זה בזה ולא הי' מתחבאי' מהם וכ"ש באותו זמן אלא וודאי אין צורך לדחוק עצמנו 

ימשן יעקב אבינו אלא נאמר שהי' מוחים בקרובים שלהם ומלמדי' בבתי מדרשות לבאין לשמשן כדרך שש
ע"ה, אבל לא מסרו עצמן להריגה כאברהם אבינו ע"ה שייחד עצמו לנפשו ושילם אותו בראשו ועל כן ניתן 

 חסד לאברהם תולדות השמים והארץ עכ"ל.
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בני, הוי זהיר בבית שאתה רגיל לכנס, . אם אתה רואה בבית חבירך דבר מגונה תהא מוחה בידם לז*
תהא מוחה בידם ואל תחניף, שהקולר תלוי בצוארך, שאפשר שאינם  -ונה ותראה נוהגים בתוכה דבר מג

 .)שבר מוסר פרק ט"ז( אל תהיה ממחזיקים. -יודעים בגנות הדבר ולכך עושים; ואם יודעים ועושים 
כל מי שיש בידו למחות ומוחה ונוקם נקמות מהרשעים בעולם הזה, . שכר מי שבידו למחות ומוחה לז**

)ראשית חכמה, שער הקדושה, פרק יב,  ורת עמו ברית ולזרעו אחריו כמו שעשה לפנחס.הקדוש ברוך הוא כ
 .בשם הר"י אבוהב זצ"ל(

ג"כ נענש מטעם ערבות אם לא  -אפילו אם הוא מסופק אם ישמעו בקולו כשמוחה על עוברי עבירה . לח
ועל  ים זה לזה". וז"ל:בשו"ת מהרלב"ח )תשובה ע"ז( בפירוש מאמר לרבותינו ז"ל "שכל ישראל ערב. מיחה

ענין פירוש מה שאמרו רבותינו ז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה כבר מהמאמר שכתבתי למעלה מבואר 
האמת כי זהו דוק' במי שיש בידו למחות ואינו מוחה שכשהוא רואה לאחד עובר עבירה ויש בידו למחות 

ולא לבד נענש מי שיכול למחות ואינו מוחה, ואינו מחוה הוא נענש על אותו מוחה עון, ושורת הדין כן נותנת, 
אלא אפילו מי שיש לו ספק אם ישמעו בקולו כשמוחה בידם או לא נענש, אם אינו מוחה לראות, אם יוכל 

וכן אמרו ז"ל בשבת על פסוק "וממקדשי תחלו". אבל כשודאי אינו יכול למחות אינו נענש על עון  למחות.
ואף על פי שבסנהדרין פרק נגמר הדין חלקו רבותינו ז"ל בדבר הזה  אחרים, וכל שאינו נענש על הנסתרות

ויש מי שאומר שם, שאחר שעברו ישראל את הירדן נענשו על הנסתרו'. וראיתו מעכן. נרא' שמסקנ' התלמוד 
שלא כדעתו אלא כסבר' החולק עליו שלא ענש על הנסתרו' לעולם. ונענשו על עכן משו' דהוו ידעי ביה אשתו 

דאיתא התם. מה תאמר הרי לא ידעו בו ישראל ונענשו. נראה לי לומר שלהיות ישראל שם כלם ובניו כ
מקובצי' והיתה השגחת אלקינו יתברך דבקה בהן לעשות עמהם ניסים שלא על דרך הטבעי היה צריך שכלם 

לוני: יהיו צדיקים אמנם כשחטא אפילו אחד מהם הרי הם כמו הגוף שחלה א' מאיבריו שנאמר עליו חלה פ
])הערת המעתיק( וכעין זה כתב בספר שבט מוסר, עיין בפנים הספר פרק?[ ואין ראוי שתהיה השגחת 
אלקינו יתברך דבקה עמהם. וגם זה מדרך המשפט האמיתי הוא. ומלך המשפט יזכה אותנו לראות בבנין 

. כי יראה חרבות נאם הצעיר יושב ירושלים עיר הקודש תוב"ב נכאה לבב בית קדשנו במהרה בימינו אמן.
 בית מקדשה סביב.

 לוי בכמה"ר יעקב ן' חביב ז"ל.
]נ.ב. ועיין בשו"ת בנימין זאב סימן ש"ג, שמחיוב להוכיח בין שוגג ובין במזיד אפילו אם ברור לו שלא 
יקבלו, ואם לא הוכיח עבר על מצוה עשה של הוכיח תוכיח, ויקבל עונשו על זה, עיי"ש. וכעת בא לידי שו"ת 

 שיק ועיין שם בסימן או"ח ש"ג ותראה נפלאות[. מהר"ם
 פרק א

, אינה ה' לידי הספר הק' שו"ת מהר"ם שי"ק, ואנו מעתיקין התשובה ככתבו המאמראחר שגמרתי 
וכלשונו, רק חילקנו לקטעים, והוספנו כותרות לפני כל ענין וענין כדי להקל על הקורא. והא לך מה שכתב 

  שו"ת מהר"ם שי"ק תשובה ש"ג וז"ל:ב בענין מחאה, תוכחה, וערבות.
 לברר דין מצות תוכחה

אע"ג שחייב אדם למחות  הרמ"א ביו"ד )סי' של"ד בסופו( כתב:. לשונות פסק הרמ"א בענין מחאה. א
בעוברי עבירה. וכל שאינו מוחה ובידו למחות נתפס באותו עון. מ"מ אין אדם חייב להוציא ממונו על זה, 

 וביו"ד סי' קנ"ז כתב: בעוברי עבירה שיש לחוש שיעמדו עליו על גופו ועל ממונו. ולכן נהגו להקל, מלמחות
ובחו"מ סי' י"ב דין א'  ומכל מקום בדבר שיש חשש סכנה אין צריך למחות, וא"צ להוציא ממונו על זה.

ויש מי שכתב דמ"מ נוהגין עכשו שלא למחות בעוברי עבירה משום שיש סכנה בדבר שלא ימסרנו  כתב:
 כות עכ"ל.למל
בסי' של"ד כתב דאין צריך  והנה לשון הרמ"א משונה.. ודברי הפוסקים -סתירה בדברי הרמ"א . ב

דבמקום שיש חשש סכנה, אין  וביו"ד סי' קנ"ז כתב: ובחו"מ כתב במקום שיש סכנה. להוציא ממונו על זה.
יא בשם תיבת גומא דצריך ובפ"ת בסי' קנ"ז )סק"ה( הב צריך להוציא ממונו על זה. ויש בלשונו סתירה.

והבכור שור בסוטה )דף מ"ז(  להוציא ממונו על זה, והביא שם בפ"ת דבלבוש מבואר דא"צ להוציא ממונו.
צווח על מה שלומדין מדברי הרמ"א הנ"ל להקל מלמחות בעוברי עבירה. דכוונת הרמ"א היינו דווקא בברי 

 היזקא, עיי"ש שהביא ראיות:
וכדי לבוא לכוונת רמ"א, נקדים לבאר . רת דברי הגמ' ב"מ ל"א, ערכין ט"זקושיית הראושנים בסתי. ג

הנה בב"מ דף ל"א ילפינן מהוכח אפילו מאה פעמים ומתוכיח אפילו  מ"ע של תוכחה, והשיטות שיש בה.
 תלמיד לרב, והרמב"ן והר"ן הקשו, דבעירוכין ילפינן מתוכיח אפילו מאה פעמים.

ונראה דעלינו מצות תוכחה, משום ב'  ב. מטעם ערבות . הוכח תוכיחא חיוב התוכחה משני טעמים:. ד
והב' משום ערבות, שקבלו ישראל בהר גריזים, ובהר עיבל ב"ארור  א' משום מ"ע דהוכיח תוכיח. טעמים.

 אשר לא יקים את דברי התורה הזאת".
, כ' הרמב"ם במנין ויש נפ"מ בשורש ב' החיובים, דהנה מצוה תוכחה. הנפקא מינה בין שני הטעמים. ה

וכ'  המצות ובה' דעות הוא בנחת ובדברים רכים ונכנסי' תוך הלב, בכל פעם בריצוי אחרת ולא ילבין פניו.
מהגאון מלבי"ם( דלשון תוכחה בלה"ק כך הוא  בס' התורה והמצוה )והוא פירוש על התורת כהנים 



 

 

 ט

 ט

 דלא כתיב בלשון יסר.משמעות שלו בדרך בירור והוכחה בדברים המושכות לבות בני אדם. מ
ואפי"ה מצינו דאם לא קיבל ולא שמע בנחת ילבין . מצינו שבתוכחה מכים העובר עבירה מהלממ"ס. ז

את פניו, וכמ"ש הרמב"ם שם, וכמו שעשו כל הנביאים, וילפינן לה במו"ק )דף י"ו( מנין שמקללין ומורטין 
רשאי לחדש דבר, וע"כ גמרא גמיר לה שערותיהן, ומכים את העובר עבירה שנאמר וכו', ואין הנביא 

 מהלממ"ס.
ואם כן הוא גופי' תקשה. למה משמע קרא בהיפוך בפרט די"ל דלשון  הרי זה היפוך משמעות הקרא. ח

 תוכיח, בא למעט דדווקא בדרך תוכחה:
אמנם לפי . ורק בדרך ריצוי. לשון תוכחה נקט משום תלמיד לרב שהוא בכלל.  ישוב סתירת הגמרא. ט

דהקרא מיירי אפילו תלמיד לרבו, א"כ אצטריך למכתב דדווקא בלשון תוכחה, וכמ"ש הריטב"א  האמת,
בדרך כבוד, כמ"ש למדתנו רבינו, דאפילו בן אינו רשאי להיות שליח בית דין להכות את אביו כמבואר 

ה פעמים. במכות )דף י"ב(, וכ"ש תלמיד לרבו, ואם כן איכא למימר, דבאמת מלשון תוכיח, משמע אפילו מא
וא"כ קשה בכה"ג הא אפילו בדרך יסורין. ולמה נקט תוכיח, ועל  דאפי' עד הכאה ובאינו רוצה לשמוע.

 כרחך אמרינן דאפילו תלמיד לרב בכלל. ושם בעינן דווקא בדרך תוכחה, ושני הדרשות עולות בקנה אחד:
ויותר נראה . שיועיל מצד תוכחה די בדברים רכים ורצויים,מצד ערבות החיוב למחות בכל אופן. י

דמשום מ"ע של תוכחה, הי' סגי בדברי' רכי' ורצויי', אבל מצד החיוב הב' היינו מכח הערבות, אנו מחוייבים 
 להשתדל למחות בכל האופן שיועיל.

בירור, לאחר הערבות המצוה בדרך כפיה ובכל  -מצות תוכחה קודם הערבות נאמרה בלשון תוכחה . יא
ה עיקר שקשר וחייב הקב"ה להטיל עלינו הערבות לטובת ישראל ומצד אשר אהב ונראה שז. אופן שאפשר

אותם שכל אחד יעורר את חברו לטוב שראה והביט הק' ברוך הוא את כל הדורות וראה שהרשעים יהיו 
להם לשון מדברת גדולות. באמרם שפתינו ומעשינו אתנו. ואין אדון לנו לייסר או לקנוס אותנו, ומה לכם 

אנו עוברים על התורה. וד' נתן בחירה וחפשית לאדם ולזאת הביא הקב"ה וקשר אותנו בברית  ולנו אם
הערבות. ולא לאדם לבדו דרכו. אלא על כל העדה ולזאת הרשות והחיוב ניתן להוכיח ברוב כח ועוז בעוברי 

ריזים, ולזאת מצות תוכחה, שנאמרה קודם שבאנו בברית הערבות, בהר ג עבירה להסיר ההיזק מרבים.
 נאמרה המ"ע בלשון תוכחה.

אבל לאחר שקבלנו הערבות נהי שבתחילה, נשאר החיוב עלינו, כאשר קבלנו מן הנביאים, להוכיחם אף 
בדרך כפי', ונידוי כפי האפשר, באופן המועיל. וגם זה בכלל המ"ע של התוכחה, שגם זה בירור הדבר. 

אופן שאפשר, ומי יעיז פניו לומר, שהחיוב עלינו  שמברר לו שחטא רבים יפגיע, והחיוב לסלק הנזק. בכל
לשתוק, ולהיות כאיש נדהם, וכאלם לא יפתח פיו, בראותינו סכנה לנפשינו וזהו הוכח תוכיח את עמיתך, 

 .ולזאת החיוב עלינו למחות בעוברי עבירה בכל אופן שאפשר
 

 חיוב הערבות בהלכה
 אל על כל אחד ואחד מבני ישראלבו יבואר שחיוב הערבות הוא מכל אחד אחד מבני ישר

 כל איש ואיש מישראל ערב על כל איש ואיש מבני ישראל, וכל אחד ואחד נענש מכח חיוב הערבות. א
על כל עון ועון שכל איש ואיש מישראל עובר כמבואר ברש"י בשם התורת כהנים עה"פ "וכשלו איש 

 נכשל בעונו של זה שכל ישראל ערבין זה לזה"."ומדרשו וכשלו איש באחיו זה  באחיו" )ויקרא כו, לז( וז"ל:
ובתורת כהנים )פ' בחקותי פ' ז'( וכשלו איש באחיו, אינו אומר )אין הכוונה( "איש באחיו", אלא איש בעון 

וכן הוא הדרשא בגמרא על הפסוק וכשלו איש באחיו  אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה, עכ"ל:
 )סנהדרין כ"ז:( , מלמד שכולם ערבים זה לזה"."וכשלו איש באחיו, איש בעון אחיו

הערבות מחייבת עונש על כל אחד ואחד מישראל גם כשרק יהודי אחד עובר עבירה, וגם כשרק אחד . ב
מהן בלבד חוטא, כולן נענשין כדברי הילקוט על הפסוק בפ' יתרו "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" 

ו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש וז"ל: מכאן אמרו ראויין היו בילקוט פ' יתר )שמות יתרו( וז"ל:
ישראל לאכול בקדשים עד שלא עשו את העגל, משעשו את העגל ניטלו מהם ונתנו לכהנים שנאמר שה 
פזורה ישראל, משולין כשה, מה דרכו של שה לוקה באחד מחבריו וכולן מרגישין, כן הם ישראל אחד מהן 

ן עכ"ל, מזה נראה שהגם שלא חטאו כלם בעגל נענשו כל ישראל לקיים וכשלו איש בעון חוטא וכולן נענשי
 אחיו:

אם עבר אדם מישראל עבירה נפרעין ממנו ומכל העולם כולו מכח חיוב הערבות שנכנסו כל אחד ואחד : ג
ינקה, כל בשבועות )דף ל"ט ע"א( וז"ל: ונקה לא  מישראל על כל אחד ואחד מישראל וכדברי הגמ' שבועות.

עבירות שבתורה נפרעין ממנו, וכאן ממנו וממשפחתו, וכל עבירות שבתורה מכל העולם לא, והכתיב וכשלו 
 איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה, וכו' עכ"ל.

גם כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהן נענשין בעוונות האבות והזולת מכח דין חיוב הערבות . ד
בסנהדרין )כ"ז ע"ב( מביא הגמ' ברייתא וז"ל: אף בעונות אבותם  ייבו אחד על השני וכדברי הגמ'.שנתח

אתם ימקו כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, אתה אומר כשאוחזין או אינו אלא כשאין אוחזין, כשהוא 
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יו איש בעון אומר איש בחטאו יומתו הרי כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן, ולא והכתיב וכשלו איש באח
 אחיו מלמד שכולן ערבים זה בזה, וכו' עכ"ל.

לדעה אחת נעשה כל אחד  -על כל מצוה יש מ"ח בריתות של ערבות, של ת"ר אלף וג' אלפים ותק"נ : ה
אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שלא נכרתו עליה מ"ח בריתות של ת"ר  גם כן ערב על ערבותו של השני.

מ"ח בריתות וכו'. כמנין שהיו במדבר שכל  --- רבא וערבא דערבא איכא בינייהו.אלף וג' אלפים ותק"נ כו' ע
ערבא וערבא דערבא. אם נעשה כל אחד ערב על ערבותו של חברו או לא כו'  אחד נעשה ערב על כל אחיו:

 ע"ש:
על כל אחד ואחד מישראל לדאוג ולפעול ששום ישראל לא יחטא מפני כשישראל אחד חוטא אינו יכול : ו

בילקוט  -. לומר אתי תלין עווני הוא ומה איכפת לכם כי כולם נענשים שעל ידי כך מתעורר עוונם של כולם
משולים כשה, מה דרכו של שה לוקה באחד  ירמי' )קפיטל נ' סי' של"ד עה"פ שה פזורה ישראל( וז"ל:

בני אדם שהיו נתונים מאבריו וכולם מרגישים, אף ישראל אחד חוטא וכולם נענשים, תני רשב"י משל לשני 
בספינה נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו, אמרו לו חבריו למה אתה עושה כך, אמר להם מה 
איכפת לכם לא תחתי אני קודח, אמרו לו חבריו מפני שאתה מציף עלינו את הספינה, אף איוב אמר כן ואף 

תו פשע בינינו יספוק, אתה מספיק בינינו אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי, אמרו לו חביריו כי יוסיף על חטא
 לכן החובה על כולם לדאוג שהספינה לא תטבע על יד החוטא שגורם לכך. את עונותינו עכ"ל:

עה"פ "אל גינת  ועוד מצינו בפסיקתא שנמשלו ישראל לאגוז כשנוטלים אגוז כולם מרגישים וז"ל:. ז
טול מהם מתוך השק ואין חבריהם מרגישים בין אגוז ירדתי", למה כאגוז, אלא כל הפירות יכול אדם לי

תמרים בין תותים בין תאנים, אבל האגוז, כיון שאתה נותן ידך ונוטל מהם מעט, כולם מתרעמים 
ומרגישים. כך הם ישראל איש אחד חוטא וכולם מרגישים שנאמר "האיש אחד יחטא ועל כל העדה 

 )פסיקתא דיהודה וישראל( תקצוף".
רות שנעשות בגלוי והכל יודעים ורואים נעשו ישראל ערבים זה על זה כבר בקבלת על הנגלות העבי. ח

וכן כשעמדו ישראל על הר סיני נעשו כולם לב אחד וקיבלו עולו של הקב"ה  -. התורה ונתמשכנו זה על זה
ונתמשכנו זה על זה. באותה שעה ביקש הקב"ה לכרות עמהם ברית על הדברים הנסתרים. אמרו ישראל: 

רות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו. ר"ל על הדברים הגלוים אנו יכולים לערוב זה לזה, אבל על הנסת
הדברים הנסתרים אין אנו יכולים לערוב, שאם כן כל אחד יסתגר בביתו כדי לעשות עבירה, ואין אנו 

זה לזה, שהדבר  נביאים לדעת אותו. ואם כן מה חטא הציבור אם היחיד חוטא. אבל על הנגלות נעשו ערבים
 )מכילתא ותנחומא, ועי' רלנ"ח סי' ע"ז, מע"ל דברים( בידם לצעוק ולמחות בעושי רע.

כל ישראל ערבים זה לזה שנאמר )שמות כ"ד ג'( . עצם קבלת התורה היתה בערבות אחד על חבירו. ט
ה התורה לכך ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל ]הדברים[ אשר דבר ה' נעשה אלו היה אחד מוחה לא נתנ

אומרים ברכנו אבינו כלנו כאחד באור פניך וכו' ראתה שפחה באור שכינה בים ובמתן תורה מה שלא ראה 
יחזקאל בנבואה לכך נאמר ונזכה כלנו במהרה לאורו )שערבים זה לזה( והלכך אומרים ברכנו אבינו כלנו 

 )ספר חסידים אות רלג( י ה' דבר.כאחד וכתיב )ישעי' מ' ה'( ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פ
על העבירות הגלויות שכרתו ברית ומשכנו  -כל החיוב עלינו למחות בעוברי עבירה מחמת הערבות, . י

ר'  במדרש תנחומא פ' יתרו )אות י"ג( על הר סיני השוו כולן לב אחד לקבל וז"ל: עצמם זה על זה בסיני
ה שנאמר "ויענו כל העם יחדיו ויאמרו" ולא עוד אומר בשעה שעמדו ישראל עליהם מלכות שמים בשמח

אלא שהיו ממשכנין עצמן זה על זה באותו שעה בקש הקב"ה לכרות עמהן ברית על הסתרים ועל הגלוים, 
אמרו לו על הגלוים אנו כותרין ולא על הסתרים, שלא יהא אחד חוטא בסתר ויהא הצבור מתמשכן עליו 

 נו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת" עכ"ל.שנאמר "הנסתרת לד' אלקינו והנגלות ל
תועלת ותכלית הערבות שקבלו עליהם בני ישראל זה על זה הוא, שמאחר שהוא ערב לחבירו הוא . יא

סובל מזה שחבירו חוטא וייענש על ידו לכן ימחה בידו ויוכיחו על מה ומדוע עובר על מצוות השם או שלא 
 מקבלים ערבות אחד על חבירו לא היה איכפת לאחד מה שחבירו חוטא.מקיימם, אבל אם לא היו 

וכן נעשו ישראל  תועלת הערבות הוא שיוכיח את חבירו ביודעו שגם הוא ייענש על עבירת חבירו. יב
, שכל אחד התחייב בעד חבירו שיקיים את התורה ויוכיחו וילמדו לקח כשיעשה עבירה, ערבים זה לזה

א סובל מזה שחברו חוטא. אבל אם לא היו ערבים לא היה איכפת לו לאדם שמאחר שערב לחבירו הו
בראותו חבירו כשהוא חוטא, והיה אומר בלבו, מה איכפת לי מה שחבירי חוטא או שהוא מדבר בתוך בית 
הכנסת או שהוא מחלל שבת או נשבע בשם ה' או בתורה הקדושה, ואינו מתפלל. אבל עכשיו שכל ישראל 

מוטלת על כל אחד החובה להוכיח את חבירו כי הוא יודע שבגלל חבירו ייענש הוא. ועל כן ערבים זה לזה, 
 )שמו"ר פכ"ה מע"ל שמות( יתוקן העולם והכל ינהגו ביראת שמים.

שאלמלא הערבות, לא היה אדם מוחה ביד חברו על חטאיו,  ,כל ישראל ערבים זה לזה )שבועות לט.(.יג
י רשעה לבערם. לכן הכניסם הקדוש ברוך הוא לערבים, כדי שיעשו גדרים ולא היו נותנים לב לחקר על עוש

 וסיגים שלא יחטאו.)ספר חסידים אות צ"ג(
וכל חיוב  נמצא לפי כל הנ"ל שכל אחד נתפס בעון חבירו של כל איש מישראל מפני חיוב הערבות..יד

מיחה נתפס בעוון ההוא שלא הערבות שנכנסו בזה הוא כדי שימחו ויוכיחו לכן כל שיש בידו למחות ולא 
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מיחה בו. וכן אמרו חז"ל בסנהדרין עה"פ "וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכולן ערבים זה בזה, 
 סנהדרין כז: שבועות לט.(( התם שהיה בידם למחות ולא מיחו.

עשאה ולכן אמרו חז"ל: שמי בידו למחות ואינו מוחה העבירה נקראת על שמו ונענש עליה כאילו . טו
"פרתו של ר' אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ]בשבת[ ברצועה  בעצמו מפני חיוב הערבות שיש לו על הזולת.

שבין קרניה שלא ברצון חכמים, תנא לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה, ומתוך שלא מיחה בה נקראת על 
 )שבת נד( שמו.

תלוי במדת גודל ההשפעה והאפשרות ועל כן אמרו חז"ל גם כן שחיוב שהעונש על עוון הזולת : טז
"רב ור' חנינא ר' יוחנן ורב חביבא מתני בכוליה סדר  למחות, כל אחד לפי דרגתו ומעמדו כמו שאמרו רז"ל:

מועד כל כי האי זוגא חלופי ר' יוחנן ומעיילי ר' יונתן כל שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה נפתס על 
כל כי האי  --- )שבת נד( י עירו, בכל העולם נתפס על כל העולם כולו".אנשי ביתו, באנשי עירו, נתפס על אנש

בכל  נתפס. נענש על עבירות שבידן: חלופי ר' יוחנן. יש שמחלפין ר"י ומעיילי רבי יונתן: זוגא. ארבעתן יחד:
מפני שבאם אין  העולם. אבל ישראל כגון במלך ונשיא שאפשר לו למחות שיראין מפניו ומקיימין דבריו:

 )שם( בכוחו למחות לא שייך כלל שנכנס על כך בחיוב הערבות.
ולזה ראשי הגולה שהשפעתם מגיע לכל העולם נתפסים על כל העולם מפני שלפי גודל כח השפעתם : יז

"אמר רב פפא והני דבי ריש גלותא נתפסים על כולי עלמא. א"ר חנינא  - במחאה כך היא בחיוב הערבות.
עם זקני עמו ושריו אם שרים חטאו זקנים מה חטאו אלא אימא על זקנים ]פי' מאי דכתיב ה' במשפט יבא 

 .)שבת נד:( סנהדרין[ שלא מיחו בשרים"
שמי שיש בידו למחות ביד המנהיגים הרבנים שהם ימחו בידי  גם למידים אנו מדברי חז"ל אלו. יח

על שלא מיחו בשרים,  עוברי עבירה ואינו מוחה בידם הוא נתפס, כמו הסנהדרין שה' יביאם במשפט
 שהיה להם ההשפעה על השרים והיה להם למחות.

כתב הילמע"ל )דברים כ"ט( בשם המהרי"ט עה"פ. "אתם נצבים היום כולכם וגו' לעברך בברית ה' וכן 
, שכל "ונאמר בלשון יחד לעברך בברית וגו'.אלקיך, ובאלתו אשר ה' אלקיך כרת עמך היום" )נצבים כט, יא(

, כפי שנתבאר בפרשת כי תבא, ולכן פתח בלשון רבים וסיים בלשון עשה ערב על ששים רבואיחיד ויחיד נ
, שכל אדם ואדם מישראל שיש בידו למחות ביד הזקנים והשופטים יחיד. ונאמר כל איש ישראל

, כמו שאירע במעשה של אשת ר' חנינא בן תרדיון שגזרו עליה המתנהגים בעול ואינו מוחה נתפס עליהם
)יוסף לקח בשם מהרי"ט, מע"ל דברים פ'  על שלא מיחתה בר' חנינא שהיה הוגה השם באותיותיו".הריגה 

 .כ"ט(
בא וראה כמה גדול עונשו של מי שיש בידו למחות ולא מיחה,  כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה.יט

כדי כך שאותן  שדם החוטא שמת בעוונו. דורש הקב"ה מידו, וכל הדמים הנשפכין בישראל תולין בו, עד
כל מי שסיפק בידו למחות ולא  שבעים אלף מישראל שנהרגו בגבעת בנימין תלו בסנהדרין בדור ההוא.

שנאמר  מיחה ולהחזיר את ישראל למוטב ואינו מחזיר כל הדמים הנשפכין בישראל אינם אלא על ידו
א רשע בעונו ימות ודמו "ואתה בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם וגו' הו

מידך אדרוש" לפי שכל ישראל ערבים זה בזה ולמה הן דומין לספינה שנקרע בה בית אחד אין אומרין נקרע 
בה בית אחד אלא כל הספינה נקרעת, כך הם ישראל, שנאמר "הלא עכן בן זרח מעל בחרם ועל כל עדת 

בעת בנימין מפני מה נהרגו לפי שהיו להם ישראל היה קצף" וגו' ושמא תאמר אותן שבעים אלף שנהרגו בג
לסנהדרי גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם היה להם לילך ולקשור חבלים של ברזל 
במתניהם ולהגביה בגדיהם למעלה מארכובותיהן ויחזרו בכל עיירות ישראל יום אחד ללכיש, יום אחד 

ן לכל מקומות ישראל, וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה לבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וכ
ובשתים ובשלש עד שיתישבו ישראל בארצם כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולמות כולן שברא 
מסוף העולם ועד סופו והם לא עשו כן אלא כשנכנסו לארצם כל אחד ואחד מהם נכנס לכרמו ולזיתו 

א להרבות עליהן את הטורח, וכשעשו בני בנימין דברים מכוערין ולשדהו ואומרים שלום עליך נפשי כדי של
ודברים שאינם ראוין באותה שעה ביקש הקב"ה להחריב את כל העולם, אמר הקב"ה לא נתתי לאלו את 

 )תנדא"ר פי"א( ארץ ישראל אלא כדי שיקראו וישנו ויעסקו בתורה כל ענין בזמנו וילמדו ד"א כו' עש"
 עוונות כל אחד מקהלתו והרב של העיר על כל אחד ואחד מאנשי עירומנהיג קהלה נענש על . כ

במדרש רבה פ' יתרו על הפסוק "וישמע יתרו" וז"ל:הה"ד שמעו דבר ד' בית יעקב זה שאמר הכתוב "בני 
אם ערבת לרעך" אמר ר' נחמי' נאמרה על החברים כל הימים שאדם חבר לא איכפת לי' בצבור ואינו נענש 

בראש ונטל טלית לא יאמר לטובתי אני נזקק לא איכפת לי בצבור אלא כל טורח הציבור עליו נתמנה אדם 
עליו אם ראה אדם מעביר בייא על חבירו או עובר עבירה ולא ממחה בידו נענש עליו ורוח הקדש צווחת בני 
אם ערבת לרעך אתה ערב עליו תקעת לזר כפיך, אמר לו הקב"ה אתה הכנסת עצמך לזירה ]פי' מקום 

 נכנסים להתאבק שם[ ומי שהוא מכניס עצמו לזירה או נוצח או ניצח, עכ"ל.ש
וכן הוא בגמרא שבועות ד"כל ישראל ערבים זה בזה" ונענשין על עוון חבירו הוא רק כשיש בידם .כא

בשבועות )דף ל"ט ע"א( וז"ל:ונקה לא ינקה, כל עבירות שבתורה נפרעין ממנו, וכאן  -. למחות ולא מיחו
שפחתו, וכל עבירות שבתורה מכל העולם לא, והכתיב "וכשלו איש באחיו" איש בעון אחיו מלמד ממנו וממ
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וכן פסק הרמב"ם ז"ל "וכל .כב שכל ישראל ערבים זה בזה, התם שיש בידם למחות ולא מיחו. עכ"ל הגמ'.
 שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס בעון אלו".

ה' ז'( "וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס בעון אלו, וזה לשון הרמב"ם )פ"ו מה' דעות כב. 
והיינו משום דכל הערבות שנתחייבו הוא לתכלית המחאה, נמצא  כיון שאפשר לו למחות בהם" עכ"ל:

דהיכא שאין בידו למחות לא שייך חיוב הערבות לכן אין נתפס בעון כיון שבאופן זה לא נכנס בחיוב 
 הערבות.

י האור החיים הק' לפרש הכתובים בפרשת נצבים על פי דברי חז"ל בשבת נ"ד: אלו הם דבר. כג
אתם נצבים. צריך לדעת כוונת מאמר זה, עוד למה  - שהעונש על הערבות הוא לפי מדת ההשפעה במחאה

עוד צריך לדעת טעם הברית הזה  הוצרך לפרט ראשיכם וגו' טפכם וגו' ולא הספיק לומר בדרך כלל כלכם.
אמר אלה דברי הברית, ואם רצה לכלול גם האמור בפרשה זו בכלל הברית היה לו להקדים  הלא בסמוך

ונראה כי כוונת משה בברית זה הוא להכניסם בערבות זה על זה  הדברים ויאמר על הכל אלה דברי הברית:
אומר כדי שישתדל כל אחד בעד חברו לבל יעבור פי ה' ויהיו נתפסים זה בעד זה, והעד הנאמן מה שגמר 

הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו וגו' הרי שעל הערבות מדבר הכתוב, ואין זה הברית שאמר בסוף פרשת 
ומעתה  תבא כי אותו ברית הוא על עצמן, וזה שיתחייב כל אחד על אחיהו העברי כפי היכולת שביד כל אחד.

על הקוצרים ל' מינוי, ואומרו באנו להבין מאמר אתם נצבים שהכוונה הוא על דרך אומרו )רות ב'( הנצב 
כלכם פירוש כולם יש עליהם עול זה כל א' לפי מה שהוא על דרך אומרם ז"ל במסכת שבת )נ"ד:( כל מי שיש 
בידו למחות בכל העולם נתפס על כל וכו' וכל מי שיש בידו למחות באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, וכל מי 

והוא מה שפרט הכ' כאן ואמר ראשיכם וגו' שכל אחד יתחייב כפי  שיש בידו למחות בבני ביתו נתפס על וכו',
מה שיש בידו, ראשיכם הם הגדולים שבכולן שיכולין למחות בכל ישראל אלו יתחייבו על הכל, שבטיכם כל 
שבט ושבט יתחייב על שבטו, זקניכם ושוטריכם כל זקן יתחייב על משפחתו, כל איש ישראל הם ההמון כל 

ני ביתו, לזה הפסיק הכתוב כאן וסדר טפכם וגו' בפני עצמם כי אלו אחרים נתפסים אחד יתחייב על ב
עליהם שהם הרשומים בפסוק שלפניו כל אחד כפי מה שהוא, ואין הם נתפסים על אחרים, שהטף אינם בני 
דעה, והנשים כמו כן, הגרים גם כן אין להם להשתרר על ישראל, וכמו שדרשו ז"ל )יבמות מ"ה:( בפסוק 

לעיל י"ז ט"ו( שום תשים עליך וגו' כל משימות שאתה שם עליך לא יהיה אלא מקרב אחיך ולא גרים, אבל )
ישראל חייבין עליהם כאומרם ז"ל )נדה י"ג( קשים גרים לישראל כספחת ופירשוהו לפי שאינם מלמדים 

 אותם ככל הצורך, הא למדת שנתפסים עליהם עכ"ל.
וז"ל הנסתרות לד' אלקינו ואם תאמרו מה בידינו לעשות סוק כ"ח כ'( "י ה"ק פ' נצבים )פ' ג' פברש. כד

אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד שנאמר פן יש בכם איש וגו' ואח"כ וראו את מכות הארץ ההיא 
והלא אין אדם יודע מטמונותיו של חבירו אין אני מעניש אתכם על הנסתרות שהן לד' אלקינו והוא יפרע 

 ל הנגלות לנו ולבנינו לבער הרע מקרבנו ואם לא נעשה דין בהם יענוש את הרבים עכ"ל.מאותו יחיד אב
במס' סנהדרין )מ"ג ע"ב( פלוגתא דתנאי משעברו ישראל הירדן נענשין על הגלוי אחד על עון חבירו. כה

שלא ענש על  הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם למה נקוד על לנו ולבנינו ועל ע' שבעד מלמד
הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן דברי ר' יהודה אמר לו ר' נחמי' וכי ענש על הנסתרות לעולם והלא 
כבר נאמר עד עולם אלא כשם שלא ענש על הנסתרות כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל את 

 הירדן, אלא עכן מ"ט איענוש משום דהוו ידעי ביה אשתו ובניו עכ"ל.
 החיוב במחאה ותוכחה להלכה ובאחרונים. וכ

ברמ"א יו"ד ס"ס של"ד נפסק להלכה שחייב אדם למחות בעוברי עבירה וכל מי שאינו מוחה ובידו 
 למחות נתפס באותו עון ע"ש.

שיק או"ח סי' ש"ג שמברר דיני מצות תוכחה באר היטב, ושם בד"ה ויותר, אחר  ועי' בתשו' מהר"ם
ע של תוכחה, ובין החיוב מכח הערבות, וז"ל: "ולזאת הרשות והחיות ניתן שחילק בין החיוב מצד מ"

להוכיח ברוב כח ועוז בעוברי עבירה להסיר ההיזק מרבים וכו' והחיוב לסלק הנזק בכל אופן שאפשר, ומי 
 יעיז פניו לומר שהחיוב עלינו לשתוק, ולהיות כאיש נדהם וכאלם לא יפתח פיו, בראותינו סכנה לנפשינו וכו'

 ולזאת החיוב עלינו למחות בעוברי עבירה בכל אופן שאפשר" עכ"ל.
הא דאין ערבות ואין נענשין על הנסתרות הוא רק הציבור, אבל הדיינים והממונים נענשים גם על .כז

אע"ג דקי"ל בש"ס ובפוסקים דאין הציבור נענשים משום ערבות, כדכתיב וכשלו איש באחיו,  הנסתרות
ון אחיו, ומכאן שכל ישראל ערבים זה לזה, דזהו על הנגלות ולא על הנסתרות. עכ"ז שדרז"ל בגמרא איש בע

בדיינים וממוני העיר הם נענשים גם על הנסתרות בעבור כי היה להם לחפש בנסתרות.וכמ"ש רבינו הרב 
המאירי ז"ל בשיטתו לסנהדרין כתיבת יד והביא דבריו מרן זקני הרב הגדול אור היר"ח ז"ל בספר חק"ל 
הא"ח ח"א סי' מ"ח דפ"א ע"ד וז"ל, ושו"ר להרב המאירי בשיטה כ"י לסנהדרין לדף ע"ח בהך סוגיא 
דמדבריו נראה דס"ל כר"י שהרי כתב וז"ל לא ענש על הנסתרות, דייני ישראל וחכמיהם ומנהיגיהם צריכים 

לידם, אלא  לפשפש תמיד ולחקור על מעשה עירם, ואין להם התנצלות כשיעשו על ראוי על הנגלה הבא
צריכים לחקור ולרגל אחר הנסתרות כפי יכולתם. וכל שמתרשלים בכך הרי הכל נענשים בנסתרות של 
חוטאים, שכל ישראל ערבים זה בזה משקבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים. וכתב עוד דאף למ"ד 

ם הנסתרות לגמרי מעניש אחרים דמה ביד שמענישים על הנסתרות, אין סברא לומר שעל 
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לעשות,ולא אמרו אלא כגון שהיה בעל עבירות בגלוי ולא הוכיחו, ועל כן שלח ידו בחמורות, ועל כן נענשים 
ובכן צריכים  אף על הנסתרות, אבל אדם בחזקת כשר בגלוי, וחטא בסתר, אפשר שלא יענשו אחרים עליה.

ות ביתם ובתפלין לצאת ולבדוק בכל חצר וחצר, ובכל בית ובית, בכל הדברים בכלל ובפרט במזוז
שבראשיהם, ושיאמר שלש תפילות שחרית ומנחה וערבית במנין עשרה, גם שלא יכשלו באיסור נידה וחילול 
שבת ויו"ט ודברי כיעור אפילו בפנויה, וכ"ש באיסור אשת איש וכבר תיקנתי שיצאו בכל יום ויום שני ת"ח 

ל הנז"ל,ושאר פרטים מינים ממינים שונים, לראות בבנות הארץ בכל מבוי ומבוי ולעשות דין וחשבון על כ
ולתקן אותם כל דבר שהוא לאפרושי מאיסורא, לבקש אופן להבדילו ולהפרישו, ועניינים התלוים בק"ע 
כהוצאת למצות ציצית ותפילין ומזוזות לבקש איזה הכנסות לסייע לעניים שאין להם יכולת, וכמו כן, 

פעמים בשבוע כדי לייסר לעוברים על דברי תורה איש איש  שברורי הקנסות, ישבו במעמד אחד לפחות ב'
לפי חטאו, ובכן כשיהיו עושים כסדר הזה תשובה ומעשים טובים, אין ספק כי ה' עזרם ומגינם, אל תיראו 

)תוכחות  ואל תחפזו מכל מקריים רעים וגזירות קשות ורעות ומרעשים וכיוצא כדברי הרב מוהרש"י ז"ל.
 חיים קצ"ו קצ"ז(

ועפי"ז פירש בעל "חיים  גם על קיום מצות עשה שחבירו יקיים ויעשה המצווה ג"כ ערבים זה לזה. כח
וחסד" הפסוק בפרשת נצבים לעשות את כל דברי התורה הזאת, ולא רק על מצות לא תעשה אנו ערבים זה 

א עליה. לזה, אלא גם על מצות עשה, שכן מצינו ברב קטינא שמצא אותו מלאך ושאל אותו, ציצית מה תה
שאל אותו ר' קטינא וכי אתם מענישים גם על מי שלא מקיים מצות עשה. אמר לו, בעידנא דריתחא 
מענישים גם על עשה. ולכן כיון שכאן מדובר בעידנא דריתחא כמו שנאמר מה חרי האף הגדול הזה, גם 

תצא נפשו. וזהו מענישים על עשה, שהדין הוא מי שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה מכין אותו עד ש
שנאמר לעשות את כל דברי התורה זאת על שלא הביאו זה את זה לקיים המצות. ועוד, שקיבלו ערבות לא 
רק על כל אחד מישראל, אלא גם על כל הערבים, שכל אחד ערב גם בעד הערבים, כפי שנתבאר בבאור 

ראל יקיימו את כל דברי לפרשת כי תבא, לכך אומר הכתוב, לעשות את כל דברי התורה הזאת, שכל יש
)מעם לועז דברים דף  התורה הזאת, שלנו ולבנינו, הערבות שקבלנו, עד עולם היא, שכל העולם יעשו התורה.

 תשס"ד(
על ידי הערבות מקיים כל אחד מישראל כל התרי"ג מצוות וזה בעצם ההוכחה על זה שנתחייבו . כט

"הנסתרות לה'  י יצחק בפ' נצבים עה"פ הנסתרות.בערבות על העובר על התורה. וזהו מה שפירש בעל הפנ
אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דרי התורה הזאת" )נצבים פ' כ"ט כ"ח( ובילקוט מעם 

"שכבר נתבאר בהקדמה לבאור ספר דברים שכל אחד מישראל יכול לקיים כל התרי"ג מצות,  לועז וז"ל:
ם או בלויים, אבל כיון שכל ישראל הם נשמה אחת ורק הגופות אע"פ שיש מצות השייכות רק בכהני

מחולקים, הרי כשמצטרפים כל ישראל שהם ערבים זה לזה נמצא ביד כל אחד ואחד מישראל תרי"ג 
מצות.וזהו שאומר כאן הכתוב הנסתרות, מה שאדם עובר בסתר, לה' אלקינו, הקב"ה נפרע ממנו )כי אין 

ות, מה שנעשה בגלוי שייך לנו ולבנינו, שהרי כל ישראל ערבים זה בזה, והנגל .ערבות על דברים שבסתר(
שמא תאמר איך טוביה חוטא ויוחנא משתלמא, התשובה לעשות את כל דברי התורה הזאת, שיש בתורה 
תרי"ג מצות, ואם לא נהיה ערבים זה בזה איך יצויר שכל אחד מישראל יקיים כל המצות, וכשם שהקיום 

 כל ישראל, כך העונש אם רואה חבירו עובר חייב להוכיחו ואם לא נענש על ידו". נחשב רק בהצטרפות
 )פני יצחק, מע"ל דברים תשס"ד(

נענשים על זה שאין מוחים לכבוד ה' ותורתו, מפני שהרי במציאות על כבודו הפרטי כל אחד מוחה, . ל
ל קפיטל ו' סי' ק"ג בשם תנא בילקוט שמוא ונוצרת טענה על כבודי לא מחיתם ועל כבוד בשם ודם מחיתם

דבי אליהו וז"ל על הכל הקב"ה פורע מדה כנגד מדה לפי שהיו בני עלי מקולקלים במעשיהם יצאו למלחמה 
ונהרגו מישראל ארבעת אלפים, אמרו ישראל למה נגפנו ה', אמר הקב"ה כשהיו מכעיסים לפני בעזרת 

ברית והריעו תרועה גדולה שאין בה ממש, על ישראל ובעזרת הנשים לא אמרתם כך, שלחו והביאו ארון ה
 אותה שעה אמר נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה, מיד נהרגו שלשים אלף ונשבה ארון הברית עכ"ל.

לימוד הלכות אין הבדל בין עיירות, וכל ישראל בסקירה אחת נסקרים  -לענין עונש עבור ערבות . לא
ה לה' כי בעו"ה חרון אף ה' היה בישראל בשנה העבר ונגדע ובשנה זו יותר מוטל עלינו תפלה וצדק ונענשים

קרן ישראל בחורבן עיר ואם בישראל בלע ח' ולא חמל נאות יעקב הם בה"כ ובה"מ בפראג אשר כמוהו לא 
יהיה בכל תפוצות ישראל ומתו כמה נפשות מישראל רבים נהרגו על קידוש השם הי"ד וקצתן שמתו על 

ן ומבת ציון יצא כל הדרה בעלי תורה וחכמה ובעו"ה עוד היום חרון אף ה' מטתן שהיה ג"כ לרב צער ויגו
אשר ימים אלו שמענו ותרגז בטני אשר מתו שני בעלי תורה המופלאים אחד חכם וסופר מופלא בדורו 
כמוה"ר אברהם אוש זצ"ל ושני יניק וחכים צנוע ומעלי ממש מת בלי חטא ופשע כי מנעוריו היה עולה 

"ר אהרן ז"ל ווי ווי מישראל חסרו גבורי כח איך אבדו גבורים ויאבדו כלי מלחמה לכן עלינו תמים לה' כמוה
לבקש רחמים ולשפוך שיחה לפני ה' שיסיר כעסו ושבטו. ואל תאמרו מה לנו ולהם הלא למעלה אין הבדל 

נו מגן שלא בין עיירות וכל ישראל בכלל בסקירה אחת נסקרים ועונותינו הטו זאת ואלו היינו זכאים היי
 קרה להם כן והלא איש אחד אנחנו וכשלו איש באחיו.

העובר עבירה יחד עם חבירו ושב על עוונו וחבירו לא שב, מי ששב אינו נענש על עוון חבירו, ומי .לב
וזהו מאמר הגמרא כתיב  מכח דין ערבות -שלא שב נענש גם על עון חבירו הגם שחבירו כבר שב על עוון זה 



 

 

 יד

 יד

א ינקה הא כיצד מנקה לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים ודבר זה צריך ביאור דפשיטא דלא ונקה, וכתיב ל
ינקה לשאינם שבים וכל האומר הקב"ה וותרן יותרו חייו. אמנם הענין כנודע כי כל ישראל עריבים ואיש 

שהוא ידו בעון חבירו נתפס ובפרט מי שיש בידו למחות ולא מיחה ואין פי' של למחות כמו שחושבים העולם 
תקיפה לגעור בעושי עול ולכוף כאגמון ראשם לא כן הוא רק כל אדם שרואה שחבירו עושה דבר שלא כהוגן 
יש בידו למחות דהיינו לומר לו, |אל בני לא טוב הדבר, כלך מדרך זו, ואם הוא לא ישמע לו הרי הוא מנוקה 

דרך משל אחד גוזל  א וחטאת הקהל הוא.מעון ואפילו מערבותו, אבל אם כובש פנים בקרקע גם הוא עונו יש
וחבירו גם כן גוזל אם כן כל אחד נענש בעבור גזלתו ועבור גזילת חבירו גם כן היותם שניהם בעבירה, ועל זה 
נאמר וכשלו איש באחיו ואם אחר כך אחד חוזר בתשובה, והשני עומד במרדו וברשעתו זה השני לא זו בלבד 

בעון גזל חבירו גם כן עבור היותו ערב, ואף שחבירו שב מכל מקום הואיל שנענש בעבור עצמו אף גם שנענש 
והוא לא שב אם כן לא נתרצה למעשה חבירו, הרי למולו לא נסלח העון וחטא הגזל במ"ע להעניש אותו כי 
לזה שנמחל החטא בתשובה הוא חמלה מה' מרצון מוחלט בלי טעם ורחמים גדולים לה' שיסלח לעון כאשר 

רי זה נמחל בחמלת ה' אבל להעומדים במרדם אין כאן חמלה וחטא חברו במ"ע שיהיה נענש יתחרט, וה
בעון חבירו. זהו שאמרו מנקה לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים, הרצון אותו עון עצמו ששב עליו הוא 

ודברי מנוקה לאותו איש ששב עליו, אבל מ"מ הוא עומד להפרע לגבי חבירו בשביל ערבות, הואיל ואינו שב 
 הגמ' מדוקדקים היטב.

בכלל חיוב הערבות היא לימוד הלכות לידע איך להתנהג ולא לעבור על האיסורים והדינים . לג
ולכן ראו כמה עון גורם וכמה גדול כח התשובה והעיקר. כמ"ש לשמוח בשמחה של מצוה ואז . המבוארים

שדש בעקביו ובפרט הלכות שבת ויו"ט  יתן אל לבו מבלי לעבור פי ה' וללמד דיני תורה ולהשמר מעבירות
וברכות ברכת הנהנין מי שאינו בקי בהן ממש אינו בתורת אדם ישראלי וגמרתי בלבי בלי נדר והסכמת נדר 
ביו"ד ימי תשובה אלו אי"ה לכתובי דיני שבת בקצרה בלשון אשכנז ולחלוק לבעלי בתים שאינם כל כך בני 

ו עלי רבים ואהיה להם למשל כל היום מנגינתם, אבל מוטב שאהיה תורה וביחוד בגליל שלי וידעתי כי יצחק
 )מוסרי רבינו יהונתן דף קלט( שוטה כל ימי ולא איעול בכיסופא קמי מלכא קדישא.

מלבד זה שבני ישראל נתערבו זה על זה נתבקשו עוד ערבות, הערבות שנתנו בני ישראל בקבלת . לד
ומלבד אותה הערבות שערבו ישראל זה בזה  ים ויונקיםהתורה שיקיימו וישמרו את התורה הם העולל

)שוחר טוב סי' ח ומ' חזית פ' משכני ועי' של"ה מסכת שבועות( דרש הקב"ה ערבות אחרת: שבשעה שעמדו 
בהר סיני אמר להם הקב"ה, וכי סבורים אתם שבשבועה בלבד אתן לכם את התורה. לא די לי בכך, רוצה 

תחייבו אודותיכם שתקיימו את המצות, אמרו ישראל: אבות העולם יהיו אני שתביאו לי ערבים טובים שי
הערבים שלנו. ולא הסכים הקב"ה לקבלם כערבים לא אותם ולא הנביאים לבסוף אמרו ישראל: בנינו יהיו 

 ערבים.
אמר הקב"ה בודאי הם ערבים טובים, ועל ידם אני נותן לכם התורה. אח"כ הביאו התינוקות משדי 

הנשים המעוברות, ונעשה נס, כפי שכבר בארנו לעיל, שבטניהם נעשו שקופות כמו הבדולח  אמותיהם ואת
הזך, ודרך שם ראו כולם את מעמד הר סיני. אמר להם הקב"ה: האם אתם ערבים עבור אבותיכם שאם לא 

ם יקיימו התורה אפרע מכם. אמרו, הן. אמר להם: אנכי ה' אלהיך. אמרו הן, אמר להם לא יהיה לך אלהי
אחרים, אמרו הן. וכן על זה הדרך על כל דבר אמרו על הן הן ואל לאו לאו. וזה מה שאומר הכתוב: מפי 
עוללים ויונקים יסדת עוז )תהלים ח( ר"ל על פיהם של העוללים ניתנה התורה, לפי שנעשו ערבים עבור 

כאן, אם אחד מבטל  אבותיהם. וכן הוא הדין שאם אין ללוה ממה לפרוע נפרע המלוה ממי שערב לו. אף
התורה ואינו מקיים המצות כראוי נפרע הקב"ה מן העוללים הקטנים לפי שהם נעשו ערבים לאבותיהם. 
לפיכך צריך אדם שתהיה יראת שמים בלבו, וחובה עליו ללמד את בנו לקרוא ולחנכו במצות, למען יאריכון 

שעל ידי התורה והמצות  ,חיים. )משלי טו( ימיו על האדמה. כמו שנאמר: כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות
מתוספים ימים לאדם. וכשמת לאדם ילד, בן או בת, ידע שעונותיו גרמו לו והוא צריך למרר לבו ולחזור 
בתשובה המסוגלת לתקן כל מה שעבר. ויבקש רחמים מאת הקב"ה שיכפר הן על עצם העון, והן על שגרם 

 שמהיום והלאה יהיה יהודי כשר ושוב לא יעשה דבר נגד התורה.למיתת נפש נקי בלי עון. ויקבל על עצמו 
 )ילקוט מעם לועז שמות עמ' תקכ"ב(

בילקוט רות )עה"פ וימותו גם שניהם( וז"ל: ללמדך  וכן מצינו בילקוט רות שהקטן נענש בעוון אביו. לה
כאן ואילך איש שעין הרע מכה בבנים, אמר ר' חייא בר אבא עד שלש עשרה שנה הבן לוקה בעון האב, מ

 בעונו ימות, עכ"ל.
במדרש תנחומא פ' נצבים  מצינו בתנחומא כשאחד לוקה כל הדור לוקה גם הטף הנשים והגריםוכן . לו

על הפסוק "אתם נצבים היום כלכם לפני ד' אלקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, 
ים זה בזה, אפילו צדיק אחד ביניכם כולכם עומדים טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך" וז"ל: כולכם ערב

בזכותו, ולא אתם בלבד אלא אפילו צדיק אחד ביניכם כל העולם כלו בזכותו עומד, שנאמר וצדיק יסוד 
עולם, וכשאחד מכם חטא כל הדור לוקה, וכן אתה מוצא בעכן, הלא עכן בן זרח מעל בחרם וגו' )חטא 

רענות מועטת והדור נתפס בה, לכך נאמר כל איש ישראל, ולא גדולים מדת פו ,ישראל וגם עברו את בריתי(
 שבכם בלבד אלא אפילו טפכם נשיכם וגרך, עכ"ל.

ונאמר בלשון  "לעברך בברית ה' אלקיך. ובאלתו אשר ה' אלקיך כרת עמך היום" )נצבים כט, יא(.. לז
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ה ערב על ששים רבוא, כפי שנתבאר יחיד לעברך בברית וגו', )יוסף לקח בשם מהרי"ט( שכל יחיד ויחיד נעש
שכל אדם ואדם בפרשת כי תבא,ולכן פתח בלשון רבים וסיים בלשון יחיד. ונאמר "כל איש ישראל", 

, כמו שאירע מישראל שיש בידו למחות ביד הזקנים והשופטים המתנהגים בעול ואינו מוחה נתפס עליהם
ל שלא מיחתה בר' חנינא שהיה הוגה השם במעשה של אשת ר' חנינא בן תרדיון שגזרו עליה הריגה ע

באותיותיו. וזה שנאמר "וגרך אשר בשעריך", הוי"ו בא להפסיק, ללמדנו שאין אנו ערבים לגרים ואינם 
ערבים לכם. ויש אומרים )נח רש"י נדה פ"ב( שאנו ערבים על הגרים כי יש בידנו למחות בידם, אבל הם לא 

ו' בלשון יחיד, שרק אתה ערב לו, אבל הוא אינו ערב עליך )רא"ש ערבים לנו, ולכן נאמר לעברך בברית וג
ואע"פ שהנשים אינן בכלל ערבות )יוסף לקח( זה דוקא במצות עשה, אבל לא במצות לא תעשה,  .ברכות(

ומשום כן נענשה אשת ר' חנינא בן תרדיון. וזהו שנזכר כאן נשיכם, שגם הם בכלל ערבות דוקא לעברך 
נשים מצוות היינו ל"ת, ואם אינן מקיימות עוברות על האזהרה, ולא במצוות עשה בברית ה', במצות שה

 )מע"ל נצבים פ' כ"ט(. שאינן מצוות
בילקוט שיר השירים )על הפסוק משכני אחריך ! הערב ?כשאין ללוה לשלם מי נתפס -בנינו ערבים . לח

הקב"ה הביאו לכם ערבים שאתם נרוצה( וז"ל: ר' מאיר אומר בשעה שעמדו ישראל על הר סיני אמר להם 
שומרים את התורה ואני נותנה לכם, א"ל אבותינו ערבין אותנו, אמר להם יש לי עליהם, אברהם על מה 
שאמר במה אדע, יצחק על שאהב את עשו, יעקב על שאמר נסתרה דרכי מה', א"ל בנינו ערבין אותנו, א"ל 

ז ואין עוז אלא תורה שנאמר ד' עוז לעמו יתן, בזמן הם ערבים טובים, שנאמר מפי עוללים ויונקים יסדת עו
 שהלוה נתפס ואין לו מה לשלם מי נתפס לא הערב, הוי ותשכח תורת אלקיך אשכח בניך גם אני עכ"ל.

גם על הקטנים נתחייבנו בערבות ואם אין הגדולים מוכיחים את הקטנים נענשין על ידיהם וכמו . לט
 שאמרו במדרש

( דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם וז"ל: "דבר אל בני ישראל" אלו הנודרי' בנזיר במדרש רבה נשא )פ' י'
"ואמרת אליהם" להזהיר הבית דין על כך שלא יניחו לנזיר לעבור על נזירתו שאם יראו שירצה לבטל נזירתו 

לא יכופו אותו כדי לקיים דבריו ללמדך שהגדולים מוזהרין על ידי הקטנים והם נענשים על ידיהן אם 
 יוכיחו אותם וכן הוא אומר "וכשלו איש באחיו" איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה עכ"ל.

 מגיל הבר מצוה חלה חובת הערבות והחובה עליו לפעול גם על יהודים אחרים שילכו בדרך ה'. מ
התכללות בעם ישראל בערבות למצוות. הלכה זו העלו הפוסקים, שהתכללות האדם בחיוב וזכות של "כל 

מעלה  .ישראל ערבים זה בזה" הוא החל מגיל בר מצוה )מג"א סי' קצ"ט ס"ק ז', ע"פ הגמרא סוטה ל"ז ב'(
ה,ובנועם שיח מצוה שנזדמן ל-זו של בר המצוה, הדגישה פעם האדמו"ר הרא"ם מגור זצ"ל, בסעודת בר

עם  ,קדשו הפטיר הרבי: כעת הונח לנו קמעה מאחריות של "כל ישראל ערבים זה בזה" )שבועות ל"ט א'(
 שישא בעול ערבות זו. -הוא חתן בר המצוה  -התווספות של עוד ערב אחד 

בעקיפין היו הדברים מופנים כלפי העלם להעמידו על חובתו בהרגשת חובה גם על יהודים אחרים, 
להבהירו עד היכן מעשיו ומחדליו  -ידך נרמז לו שהרבי נכנס לעול חדש כערב על מעשיו של הנער ומא

 מגיעים.
שפיכות דמים אמרו בספרי )סו"ס שופטים( על הפסוק  גם המתים ערבים על עון שפיכות דמים. מא

דנמצינו "כפר לעמך ישראל" כפר לחיים אשר פדית למתים מגיד שהמתים צריכים כפרה וסיים המדרש 
למדין שהשופך דמים חוטא עד יוצאי מצרים וה"פ שההורג הזה מגלגל בעונו חטא ועון למפרע, אשר פדית 
ה' כלומר ע"כ פדיתנו שלא יש בינינו שופכי דמים וכדאמרינן, ד"כל ישראל ערבים זה לזה" ועל מנת כן נפדו 

ערבים עליו וצריכים כפרה )הרב שלא יהא בם ובזרעם שופכי דמים וזה עבר, על כן נענשו וגם המתים 
הלבוש בת"ח סימן רפ"ד( גם בשפיכות דמים מטמא את הארץ ומסלקת את השכינה כמו שכתוב בספרי 

 )נפש כל חי מע' ש( )סו"ס מסעי( על הפסוק "ולא תטמא את הארץ" וע"ש.
 גם באיסור ובדבר של דרבנן שייך ערבות כל ישראל אחד על חבירו להרבה דעות

ישראל ערבים זה לזה. הרב החסיד בארעא דרבנן אות תפ"ט מייתי פלוגתא דהרב מהר"ם ן' ערבות דכל 
חביב סבר דערבים אף במידי דרבנן ומורינו הרב זרע אברהם א"ח סימן י"ב חלק עליו דאין ערבות במידי 

בנן דרבנן עכ"ד ואני הפעוט עמדתי בזה ואחשבה לדעת הרב מהר"ם ן' חביב דערבות איתיה אף במידי דר
 כמ"ש בעניותי בס' הקטן ברכי יוסף א"ח סימן קכ"ד ע"ש.

 )עין זוכר מע' ז'(
ערבות עד מתן תורה כל מי  בדור המבול היו הרבה צדיקים כמו נח ונמחו במבול מפני שלא הוכיחו. מב

שחטא היה הדור משלם ודור המבול הרבה כשרים היו כמו נח ונמחו עם דור המבול, ופי' הרב ברכת אברהם 
לקו מטעם ערבות שהיה דבר קצוב ז' מצות אך ממ"ת עד ערבות מואב כל מי שחטא הקב"ה פורע ממנו ד

שלא היה ערבות כיון שלא היה קצוב כמ"ש הרמב"ם אך בערבות מואב כבר ידעו כל המצות והיה קצוב 
 ע"ש באורך.)עין זוכר שם(

עם הדור, הטעם שנמחו אותם מה שכתוב בתנחומא ראה, דהרבה כשרים היו בדור כמו נח ונמחו .מג
רבה -הכשרים משום שלא מיחו, מה שאין כן נח שמחה בהם כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בבראשית

)חיד"א בחומת אנך  על הכתוב שנאו בשער מוכיח. פרשת נח(
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לולא הערבות יהיו ישראל חוזרים לאחוריהם וישמטו מעדת  הערבות לטובותינו למען קיום העם.מד
האור החיים הק' מסביר שהתורה נותנת טעם לערבות  מעט מעט עד שיפשע ישראל מהיות עם ה' הקדושה

שהיא אינה אלה לטובותינו למען הקים אותך היום לו לעם שעם ישראל יהיה לו קיום כעם סגולה למען 
 הקים אותך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלקים וגו'.

ר אדם למה יעשה ה' כה לעבדיו להכביד עולם לחייבם עוד ירצה לתת טעם לברית הערבות, שלא יאמ
במעשה הזולת, לזה אמר כי אלקים חשבה לטובה למען הקים אותך לו לעם פירוש שזולת זה יהיו ישראל 
חוזרים לאחוריהם היום יפשע אחד בקלה ולמחר בחמורה והיו נשמטים מעדת הקדושה מעט מעט עד 

רבים עכ"ליתנו לב לעובר עבירה אחת קלה כבחמורה שיפשע ישראל מהיות עם ה', ובמה שעשאם ע
 ויתקיימו לעם סגולה, הא למדת שכל מעשה ה' אינו אלא לטובתינו להקימנו:

 פרק ד
גם הנשים הן בכלל חיוב הערבות על מה שהן נצטוו, נענשין אם לא מיחו בבעליהן, כמו שנענשה אשת 

 בותם רח"לרבי חנינא בן תרדיון, וגם בניו הקטנים נתפסים בעון א
הרמב"ם בה' עכו"ם )פ"ד ה"ו( האריך איך דנין עיר הנדחת וכתב וז"ל: ומכין את כל נפש אדם אשר .א

בה לפי חרב טף ונשים אם הודחה כולה, ואם נמצאו העובדים רובה מכים את כל הטף ונשים של עובדים 
 לפי חרב עכ"ל.

שאם הודח כולה מכין כל נפש אדם שבה וכתב הכ"מ וז"ל: ודע שמכין כל נפש אדם מתחיל ענין ואומר 
לפי חרב, ואם הודח רובה ולא כולה מכין טף ונשים של עובדים, ומ"מ צריך עיון מנ"ל שמכין טף ונשים 

 ואפשר דמהחרם אותה וכל אשר בה נפקא.
ובמגדל עוז כתב וז"ל: ועוד דאיכא למילף מעדת קרח ואנשי יבש גלעד שנהרגו נשים וטף, אעפ"י שלא .ב

נענשו בעבור הגדולים משני טעמים, חדא שהם סבה וגורמים לישיבת הגדולים, ועוד לרדות הגדולים  חטאו
בהריגתן שהן חביבין עליהם, עכ"ל,ובפר"ח בהלכותיו על הרמב"ם כותב שמה שכ' הרמב"ם טף ונשים הוא 

עות בדברי טעות סופר, ובסדר משנה להגאון ר' וואלף באסקוויטץ זצ"ל מצאתי צעק מאוד על שתלו בט
הרמב"ם, שגם הרמב"ן סובר כן בפ' ראה בפסוק החרם אותה כתב וז"ל "החרם אותה" הם אנשים 
הנדחים, ואת כל אשר בה הנשים הנגררות אחר האנשים, אבל הטף שהם קטנים בזכרים ונקבות אין 

שיטא הלא ממיתין אותן, אבל בתוספת' נחלקו בה, הרי שגם הרמב"ן כ' דנהרגין, ואלו בעדים והתראה פ
השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה, אלא וודאי דנשים הנטפלות נהרגות אף בלא התראה, וסיים 
וז"ל: סוף דבר אני תמה על הפר"ח איך חשב על רבינו ורמב"ן שיאמרו דברים אלו מדעת עצמן, בלי ספק 

נו, ואם בשביל שאנחנו לא מצאו דברים אלו מבוארין להדיא בתוספתא או מכילתא או ירושלמי החסרים ל
מצאנוהו ראינוהו, מה דמות נערוך בינינו לבין רבינו והרמב"ן, אנחנו חסרנו כל טוב ומגששים כעור בקיר, 
והמה עיניהם פקוחות ומשוטטות בכולהו תלמודא, ולהם נגלו כל תעלומות חכמה ולא נעלם מהם דבר עכ"ל 

 הזהב יקר מפז ומכתם אופיר:
ים גילה הגאון בס' המשנה שהוא ספרי פרשת כי תצא "איש בחטאו יומתו" כתב והנה על שקטנים נהרג

הספרי וז"ל: אבות מתים בעון עצמם ובנים מתים בעון אבותם דכתיב איש בחטאו יומתו עכ"ל, דוקא גדול 
מת בחטאו שנקרא איש, אבל קטן שלא נקרא איש מת בעון אבותיו, והביא דברי הרמב"ם )בפ"ו ה' תשובה 

ז"ל:יש חטא שהדין נותן שנפרעין ממנו על חטאו בעוה"ז בגופו או ממונו או בבניו הקטנים, שבניו של ה"א( ו
אדם הקטנים שאין בהם דעת ולא הגיעו לכלל מצות כקנינו הן, וכתיב איש בחטאו ימות עד שיעשה איש 

כממון של אדם  עכ"ל, רמז הרמב"ם ספרי הנ"ל, ונתן בו טעם מתוק כדבש להצדיק קדוש שבנים קטנים הם
ונכון שיומתו בעיר הנדחת שהוא בכלל כל שללה דפח"ח:והנה הראני אלקים בזכות אבותי ורבותי ז"ל 

 שדברי רמב"ם ורמב"ן שגם הנשים והטף הנגררות יהרגו הוא ממקור.)שערי חיים שער ב' אות א'(
 האשה שיש בידה למחות ואינה מוחה נענשת בעוון זה. ג

אתיוהו לר' חנינא בן תרדיון אמרו ליה אמאי קא עסקת  דף י"ז ע"ב( וז"ל:בחז"ל בגמ' במס' ע"ז )
באורייתא, אמר להו כאשר ציוני ד' אלהי, מיד גזרו עליו לשריפה, ועל אשתו להריגה, ועל בתו לישב בקובה 

והיכא עביד הכי והתנן אלו שאין להם חלק  של זונות, עליו לשריפה שהיה הוגה את השם באותיותיו,
ב האומר אין תורה מן השמים ואין תחיית המתים מן התורה, אבא שאול אומר אף ההוגה את השם לעוה"

באותיותיו, להתלמד עביד, כדתניא לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות, אלא מ"ט איעניש 
ות משום הוגה את השם בפרהסיא, ועל אשתו להריגה דלא מיחתה ביה, מכאן אמרו "כל מי שיש בידו למח

 ואינו מוחה נענש עליו" עכ"ל.
 בילקוט פ' כי תשא )סימן שצ"ח( וז"ל: בנים קטנים נענשים עבור עוונות אבותיהם רח"ל .ד

אילפא רמי כתיב "ורב חסד" וכתיב "ואמת", בתחילה ואמת ולבסוף ורב חסד, וכו' אדם עשה עבירה 
ון ושני והקב"ה חוזר ונוטלו הימנו חייב עליו מיתה, והקב"ה ממתין לו עד שישא אשה והוא מוליד בן ראש

 ונמצא זה פורע את חובו, והקב"ה נוטל את שלו והגוף במקומו שנאמר אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד עכ"ל.
 אשתו מתה בעבור עוונות בעלה רח"ל .ה
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תניא ר' נתן אומר בעון נדרים מתה אשתו של אדם, שנאמר אם אין לך לשלם  בשבת )דף ל"ב ע"ב( וז"ל:
 משכבך מתחתיך, פרש"י משכבך אשתך.למה יקח 

עוד שם רבי אומר בעון נדרים בנים מתים כשהן  בנים מתים כשהן קטנים בעבור עוונות האב רח"ל ה*
קטנים שנאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצוף האלהים 

 )שם( אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדם. על קולך וחבל את מעשה ידיך, איזה הן מעשה ידיו של
ר' יהודה הנשיא אומר בעון ביטול תורה בנים מתים, דכתיב  בנים מתים בעון ביטול תורה רח"ל ה**

ע"ש פליגי בה ר"מ ור"י, חד אמר בעון מזוזה, וח"א בעון ציצית,  לשוא הכתי את בניכם מוסר לא לקחו:
שתו של אדם הוי כקנינו, וכן בנים קטנים הויין קנינו של אדם, וח"א בעון שנאת חנם, הרי מצינו יען שא

 )שם( נלקו לפעמים בעון הבעלים והאבות.
ברמב"ן פרשת שלח )על הפסוק( ויבכו העם בלילה ההוא  בעת פקודה פוקדים עון אבות על בנים רח"ל.ו

דעתי מאיזה רמז שבפרשה ואמרו רבותינו הם בכו בכיה של חנם, ואני אקבע להם בכיה לדורות, ולא י וז"ל:
הוציאו זה, אבל מקרא מלא הוא וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו, וירגנו באהליהם לא שמעו בקול 
ה', וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות, אולי ידרש זה מפסוק וטפכם 

בבא עת פקודתם, כי אני פוקד עון אבות על  אשר אמרתם לבז יהיה, יאמר וטפכם כאשר אמרתם לבז יהיה
בנים, והבאתי אותם עתה שידעו את הארץ ידיעה בלבד, אבל לא שירשו אותה לדורות, והכתוב ירמוז 

 כיוצא בזה ולא ירצה לגזור רעה רק בענין תוכחת על תנאי עכ"ל.
תני  יד ופליט( וז"ל:במדרש רבה איכה )על הפסוק ולא הי' ביום אף ד' שר החטא מאבד הבנים והבנות.ז

ר' חייא כנגד בנים ובנות שיהיו לך יהיה החטא מאבדן, אשר טפחתי ורביתי אין כתיב כאן, אלא אשר 
 טפחתי ורביתי אויבי כלם עכ"ל, )ועיין במתנות כהונה(.

במדרש רבה קהלת )על הפסוק ושבתי אני ואראה את  בנים קטנים נגנזים בחייהן בעון אבותם רח"ל. ח
 ים( וז"ל:כל העשוק

אלו הקטנים הנגנזים בחייהן בעון אבותם בעולם הזה, לעתיד לבא הן עומדין בצד חבורה של צדיקים, 
ואבותיהם עומדין בצד חבורה של רשעים, והם אומרין לפניו רבש"ע כלום מתנו אלא בעון אבותינו יבאו 

 מדין קטיגור עכ"ל.אבותינו בזכיותינו, והוא אומר להם אבותיכם חטאו מאחריכם, וחטאתיכם מל
)עוד שם( יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו וז"ל: יש אחד, זה היצה"ר,  על ידי עוונותיו הבן מת רח"ל.ט

ואין שני, שאין לו בן זוג בעבירה, גם בן ואח אין לו, בשעה שהולך אדם לעבור עבירה אינו רואה שיש לו בן 
ש ממנו ולהתגנות בו, ואין קץ לכל עמלו, במעשיו הרעים שימות בעונותיו, ואינו רואה שיש לו אח שיתביי

 עכ"ל.
במסכת דרך ארץ זוטא )פ"ט( וז"ל: אם מנעת עצמך  העוסק בדבר עבירה אשתו מתה במגיפה רח"ל. י

 מדבר מצוה ועסקת בעבירה סוף מתה אשתך במגפה שנאמר "ואתה בן אדם הנני לוקח מחמד עיניך" עכ"ל.
בתנא דבי אליהו )ח"ב  ים בקטנותן ועוונותיהם מתכפר בעוה"ז רח"לתלמידי חכמים בניהם מת. יא

פי"א( וז"ל: מוסר ד' בני אל תמאס ואל הקוץ בתוכחתו מה כתיב בתריה "כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב 
את בן ירצה", אלו הן היסורין של אהבה אלו תלמידי חכמים הצדיקים שמתים להם בניהם שלהם בקטנותן 

עונותיהם בעוה"ז, ואח"כ הן באין בטהרה לחיי העוה"ב, ואעפ"י שאמר הכתוב "גם בכנפיך ומכפר להן על 
נמצאו דם נפשות אביונים נקיים", מכל מקום חזר הכתוב ומרצה בניהם שנאמר "וכאב את בן ירצה" 

 עכ"ל:
ה בשעת ר' יוחנן היה בוכ עוד שם )פ' כ"ד( וז"ל. גם דנין את האדם על זה שבניו מתו בחייו, רח"ל.יב

פטירתו, אמרו לו תלמידיו רבינו נר ישראל אם אתה בוכה אנחנו מה תהא עלינו, אמר להם בני היאך לא 
אבכה שמעמידין אותי לדין ומאירין לי את כל מעשי בפני ודנין אותי עליהם, ולא עוד אלא שאומרים לי 

ולם שמתין בניו בחייו, אלא שדנין מפני מה מתו בניך בחייך ולא זכית לתיקונו של עולם, ולא די לבן אדם בע
 אותו עליהם עכ"ל.

במדרש שוחר טוב )ק' ס"ב לך ד' החסד כי אתה  תחת עבירה שעבר נוטל הקב"ה אחד מבניו רח"ל. יג
 תשלם לאיש כמעשהו( וז"ל:

היאך אדם בחור דולק בעבירה וראוי למות, מה הקב"ה עושה, תולה עד שישא אשה ויוליד בנים, 
ד מבניו תחת עבירה שעבר, ונמצא הקב"ה גובה את שלו משל עצמו, יש לך חסד גדול מזה, והקב"ה נוטל אח

 הוי לך ד' החסד עכ"ל. )ואי"ה להלן יבואר אם הב"ד עונשים למעלה או בב"ד של מטה(.
בילקוט רות )עה"פ וימותו גם שניהם( וז"ל: ללמדך שעין הרע מכה בבנים,  הקטן נענש בעוון אביו.יד

 בר אבא עד שלש עשרה שנה הבן לוקה בעון האב, מכאן ואילך איש בעונו ימות עכ"ל: אמר ר' חייא
במדרש תנחומא )פ' נצבים( על הפסוק "אתם נצבים  גם הטף הנשים והגרים נענשין כשהזולת חוטא .טו

היום כלכם לפני ד' אלקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל טפכם נשיכם וגרך אשר 
כולכם ערבים זה בזה, אפילו צדיק אחד ביניכם כולכם עומדים בזכותו, ולא אתם  מחניך" וז"ל:בקרב 

בלבד אלא אפילו צדיק אחד ביניכם כל העולם כלו בזכותו עומד, שנאמר "וצדיק יסוד עולם", וכשאחד 
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עברו את  מכם חטא כל הדור לוקה, וכן אתה מוצא בעכן הלא עכן בן זרח מעל בחרם וגו' )חטא ישראל וגם
בריתי(, מדת פורענות מועטת והדור נתפס בה, מדה טובה מרובה עאכו"כ, לכך נאמר כל איש ישראל, ולא 

 גדולים שבכם בלבד אלא אפילו טפכם נשיכם וגרך, עכ"ל.
במס' שמחות )פ"א( וז"ל: כשנתפס ר' חנינא בן תרדיון למינות גזרו  גדולים לוקין על ידי הקטנים. טז

ל אשתו הריגה, ועל בתו לישב בקובה של זונות, אמר להן מה גזרו על אותה עני' אמרו לו עליו שריפה, וע
הריגה קרא עלי' המקרא הזה "צדיק ד' בכל דרכיו" אמרה להם מה גזרו על אותו ר' אמרו לה שריפה קראה 

עקת עליו המקרא הזה "גדול העצה ורב העליליה" וכששרפו אותו כרכוהו בס"ת ושרפוהו והיתה בתו צו
ובוכה ומתחבטת לפניו, אמר לה בתי אם עלי את בוכה אם עלי את מתחבטת מוטב שתאכלני אש שנופחה 
ולא אש שלא נופחה שנאמר אש לא נופח, ואם על ס"ת את מתחבטת הרי התורה אש ואין אש אוכלת אש 

ידי קטנים הרי אותיות פורחות ואין האש אוכלת אלא את הנייר שאף כל עבדי המלך גדולי' לוקין על 
 ]עיין במסכת ע"ז דף י"ז סוף ע"ב ודף י"ח ע"א[. שנאמר "על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי" עכ"ל

מכל דברי חז"ל הנ"ל יש ללמוד מוסר השכל ולקחת מזה לימוד לנפשינו איך שהאשה והבנים הקטנים או 
ם מפני עון הבעלים האבות, הגדולים צריכים להתחנן לעמוד ולבקש על נפשם ועל חייהם שישארו בחיי

ולצעוק מרה אנא אל תחטאו בעוונות לפני השי"ת, אל תכניסו דברים שאינם ראויים להכנס לבית יהודי, 
אל תביאו לתוך הבית טלביזיה, עתונים אסורים, דברי מאכל שיש עליהם פקפוק, ושלא לדבר בבית הכנסת 

ו שכתב בספר הגן שבעון זה בנים קטנים בבית המדרש בשעת התפלה חזרת הש"ץ וקריאת התורה, וכמ
מתים חס ושלום במיתות משונות. )ועי' ברכות מז, זוה"ק וילך רפ"ה ע"ב. ובספר מקדש מעט באריכות גדול 

כדומה שבכל אלו יש בהם חטא ועון ומביאים וגורמים לידי חטאים נוראים אנא ואנא רחמו עלינו  בזה(
ורתו הקדושה ואל נמות בחטאיכם רח"ל. רחמו על בניכם התנהגו כפי שהקב"ה מבקש דורש ומצוה בת

 בנותיכם נשותיכם ונפשות כל בית ישראל שנפקדים בעוונות רח"ל.
בודאי אם הגדולים ישמעו לקטנים יהיה הדור מאושר והאבות ירוו נחת רב מבניהם ויגיעו לדרגה יותר 

"ת יערה רוח טהרה ממרום לעבדו והשי גבוהה מהם כשאיפתם וחפץ לבם, כי בכל אדם מתקנא חוץ מבנו.
 באמת.

שבימים אלו שכל אחד  החפץ חיים זצ"ל כותב לא רק המנהיגים יענשו בחומרא כזו, אלא כל בן תורה.
שמופלג בתורה, ויש בידו להוכיח ולומר מוסר חייב להוכיח ולומר מוסר אפילו אם אינו גאון גדול, על כן 

עוד כותב  )בית ישראל סימן פ"ח(עתיד ליתן את הדין על כך.חייב כל תלמיד חכם לזרז עצמו ולזכור כי 
הח"ח )בספרו דבר בעתו פ"ב( איך ידע האדם אם הוא עובד ה' אמיתי או שחושב רק על עצמו על מנת לקבל 

אם הוא עובד ה' אמיתי, הינו משתוקק שכולם יעבדו את ה', וכשרואה שאחד נכשל, לבו דואג  שכר?.
 ואג ע"ע שהוא לא ילך לגיהנם ויותר מזה זה אינו ענינו ולא מעניין אותו.ומצטער על כך, ולא רק שד

ידוע שכל יהודי בשעת קבלת התורה קבל התורה לא בשבילו בלבד אלא גם לחזק וללמד התורה 
לכן אפי' המחיר והמדקדק הגדול ביותר ששומר עצמו מכל איסור הקטן ביותר לעתיד לבא  לאחרים.

ת חזיר וטריפות, ויתמה מאד היכן ומתי עבר זאת העבירה אותו מחמיר ומדקדק על אכיל רידונוהו על שעב
גדול הזה? ויענו ויאמרו לו האם אינך יודע שיש דין ערבות שכל אחד צריך להיות ערב לחבירו ובאותו מקום 

נך ואותו זמן עבר פלוני אלמוני על איסור זה ולא מיחת בידו ועמדת מן הצד ללא אומר וללא דברים לכן ה
 מתחייב על איסורו של ההוא, עד כאן תמצית דבריו.

דוגמא קטנה אנו יכולים לתת לזה, האם כבר שמעתם שאדם שקרוביו נספו בעוה"ר באוישוויץ, יתנחם 
בה בהפטירו שעוד שש מיליון יהודים נוספו בשואה, או בתאונת אוירון ינחם עצמו שעוד הרבה אנשים 

תתנחם בזה שסוף סוף אין אתה היחידי הנוהג כך וכולם נוהגים כן, כי  מיזוקו, כן הוא הדבר בעינינו שלא
 כל אחד יקבל עונשו על זה, וגם זה יהיה מספיק רע ומר.

עוד כתב הח"ח )בחומת הדת מאמר ג'(, שאדם לא יחשוב בלבו שיוכל לענות ולתרץ עמצו לפני השי"ת 
רבה פוסקים ומאמרי חז"ל שדברים רוחניים שלא יכול למחות ולהפריע ביד עוברי העבירה כי ידוע כבר מב

צריכים להיות חשובים אצל כ"א ואחד לא פחות מדברים הפרטיים שמפריעים לו, וכאשר בעניניו הפרטיים 
יש לו הפרעות ואינו הולך הכל כשורה הוא משתדל בכל הפעולות וההשתדלויות ומחפש כל מיני עצות 

ביותר שיצליח ואינו מתייאש ואינו נעשה עייף מדברים ותחבולות איך לתקן ולסדר הכל על הצד הטוב 
הוא הדין בעניני יהדות אם רצונו של  - שצריכים לעשותם בעמל ויגיעה ומטכס עצות ופעולות איך להצליח.

השי"ת הי' חשוב אצלו כעניניו הפרטיים כב היה מחפש עצות על כך והשי"ת בודאי יהי' בעזרו, אבל בעוה"ר 
בעניני יהדות רק מיד כשרק נדמה שאין עצה מתייאשים מיד, ואפילו שפוטרים עצמם אין אנו נוהגים כן 

 בכך בעה"ז אבל בשמים לא נפטור עצמינו בזה, )עכ"ד הח"ח(.
ועוד כתב )שם( שלא רק שיש עבירה ע"ז שלא מיחה בחבירו מפני שפגם חבירו זה פוגם גם בנשמתו, אלא 

בספר תנא דבי אליהו מובא  בעוונו, מידו דמו ידרש, ע"כ. עוד מצפה לו עונש לעתיד בזמן שחבירו ימות
איש שנהרגו בגבעת בנימין מדוע נהרגו מכיון שסנהדרין הגדולה שהם היו התלמידי חכמים  80,000ש

והצדיקים בדור ההוא היו צריכים לסובב כל יום בעיר ומקום אחר ללמודטיף מוסר ליהודים הגרים בכל 
 בגבעת בנימין עכ"ל. 80,000ה ילכו ומשלא עשדו זאת ע"כ נענשו ונהרגו ה מהקומות ולהדריכם בדרך ה' ב
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בעוה"ז ובעוה"ב:  -עונש הנמנע מלמחות בקיצור נצרץ גודל העונשים המעותדים למונע מלמחות  פרק ג
 מוסיף חטאים יותר מסתם בני אדם

וגדול שעושין הרי הוא  א( לפי כח השפעתו שיש לו על בני אדם להשפיע תוכחה ואינו מוכיח כל חטא קטן
ולפ"ז כל שהרב גדול יותר ומחזיקין אותו  כמי שעשאו הוא )שבת נד: חינוך מצוה רל"ט, יו"ד של"ד מח(.

למכובד יותר, או עושר גדול שיש ביכולתו להציל את הכלל ישראל, שעי"ז מתרחבת השפעתו ביותר כידוע, 
ני בני אדם מתגדל השפעתו וכשאינו מוחה כל מוסיף להרבות חטאים ופשעים כל לפום גודל הערצתו בעי

חטאתם עונם ופשעם אחד איסור לאו ואחד איסור כרת וסקילה הכל נזקפין על חשבונו ליענש בעוה"ז 
ובעוה"ב, ולפ"ז אדם פשוט והדיוטי יותר נקי מחטאים מאדם גדול ונכבד כי אף שלפי ראות עיני בני אדם, 

ודד באהלה של תורה ויר"ש ואין מסתכל ממנו ולחוץ והוא עמוס האדם הגדול והצדיק הוא מי שיושב ומתב
במצות ומע"ט ולצדיק יחשב, אבל לא מחשבות אדם מחשבות הקב"ה, והקב"ה מטיל על הצדיק והעושר 
חובת מחטה שיש בידם ביכולתם למחות וכל שלא מקיימם, חטאת ועונות אותם בני אדם שיש לו השפעה 

ונתפס עליהם כמבואר שם באר היטב, ולא די בפליטת פה שפתי תוכחה עליהם רובצים כולם על כתיפיו 
בלבד מזמן לזמן דכל שהדור פרוץ יותר, חובתו יותר, וחוב עליו להיות טרוד בה יומם ולילה ממש כמ"ש 

 בזוה"ק ח"א דף כ' ובילקוט שופטים סח.
 (.ב( לעמים נענש אפילו ליהרג )סנהדרין כ.( והוא בכלל ארור )ויקרא רבה כה.

ג( כל רציחות ושפיחות דמים שנשפכין בישראל כאילו הוא עשאם )ילקוט שופטים סח(, ומונע בניית 
 ירושלים )שבת קיט:(.

 ד( אם גם מחניף את הרשע ראוי שיבאו עליו כל הקללות שבתורה )ילקוט דברים תשצ"ג(.
משפטים, מדרש ה( בשעת הגזירה נענש עם הכלל אפילו הוא צדיק גמור )שבת נד: מדרש תנחומא 

 תנחומא חקת, אותיות דר"ע א'( ונלקה בצרעת )זוה"ק ח"ב דף מו:(.

 כל ישראל ערבין זה לזה
יוצרנו והביאנו בברית הערבות במעמד כל ישראל כולם כאחד יחד להיות כל אחד ואחד מעם  הכניסנו

הבורא בין זה לזה". "כל ישראל ערישראל ערב עבור כל אחד ואחד מעם ישראל כמו שהורו לנו חכמינו ז"ל 
יתברך הזהיר את כל אחד ואחד מאתנו על חומרת חיוב הערבות שנשמור ונשגיח על כל איש ואיש מישראל 
שלא יעבור על אחד מהציוויים שנצטוינו על ידו יתברך בתורתינו הקדושה, מפני שעל ידי קבלת הערבות 

עוברה, כאילו כל אחד ואחד עוברה, כמו  נתחייבנו כל אחד ואחד מאומתינו בעונש האמור בעבירה כשהזולת
דהיינו שכל אחד ואחד יכשל איש בעון אחיו. ודרשו חכמינו זכרונם לברכה  "וכשלו איש באחיו",שכתוב 

 ויענש בעוונו של אחיו.
זה החובה עלינו למחות ברואה עובר עבירה שיסור מדרכו הרעה וישוב אל ה' וירחמהו, וחמורה ומטעם

נימחה נתחייב על כל אחת מכל מצוות התורה אשר לא תעשנה, שהשני עובר עליה,  חובת המחאה שבאם לא
בעונשה כאילו אנו עברנו עליה, ועל ידי המחאה נפטרין מהעונש האמור בזה, ולא נישא את עוונו, ונציל 

 נפשינו, והוא בחטאו ימות.
ביאה לידי כך שמחשיבין אם אין מוחין בידי עוברי עבירה חובת הערבות מחיוב הערבות כל כך שבחמור

, שנאמר, "ואתה בן אדם צופה מי שאינו מוחה -את כל הדמים הנשפכין בישראל שאינן באין אלא על ידי 
נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם" וגו' ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיותו, 

 ישראל ערבין זה בזה.שכל , לפי )יחזקאל(הוא רשע בעוונו ימות ודמו מידך אבקש" 
וגילה לנו הבוי"ת בתורתו הקדושה שאם "וכשלו איש באחיו", בחיוב הערבות הזהירה לנו הכתוב והנה

אינו מוחה הוא כמו שהוא בעצמו עבר עליה, והכוונה בערבות כמו שכתוב באור החיים הקדוש בפרשת כי 
בעבירה קלה ולמחר בעבירה חמורה, שזולת הערבות יהיו ישראל חוזרים לאחוריהם היום יפשע אחד תבא 

והיו נשמטים מעם ישראל מעט מעט עד שיפשע ישראל מהיות עם ה', עד שלא ישאר כלום מהאומה 
הישראלית, ובמה שעשאם ערבים יתנו לב לעובר עבירה אחת קלה כבחמורה ויתקיימו האומה הישראלית 

 לעם סגולה.
רתם, כי מי פתי יסור הנה שלא למחות, יספיק לכל בעלי שכל ומדע להשמר מאוד באזה ומעתה

 ויהיו העוונות של חבירו נקראים על שמו, וגורם לו ולעם ישראל להיות נכלה חס ושלום.
 זה היה יכול להפטר על ידי מחאה קטנה שהיה מוחה בעוברי עבירה.וכל

סין גם שעל ידי הערבות, אפשר לזכות לקיים את כל התרי"ג מצוות כי אילו לא היו נכנ ובהיות
לעצמו לבד קיים ולא לחבירו, אם כן  -בברית הערבות, הרי כל מצוה שכל אחד מישראל היה מקיים 

לפי זה יהיה שאותן מצוות שרק הכהנים נתחייבו בהם או רק הלוויים, או מלך וכדומה שאין שייך 
 בכל שאר ישראל שיקיימו מצוות אלו, אם כן איך מקיימים כל ישראל תרי"ג מצוות? אך מפני

הוא כאילו שגם אחרים קיימו המצוה,  -הערבות שנכנסו זה על זה אם כן בזה שאחד מקיים מצוה 
 ולכן שייך שפיר שכל ישראל יקיימו התרי"ג מצוות כולן. הרי לפניך כמה גדול כח הערבות.

וזה לשון קדשו: אמנם מה שנראה לי עוד בזה, שישראל מצד  )פרק ל'(הקדוש שבט מוסר  ובספר
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: "ויהי כל נפש יצאי )ויק"ר ד, ו( על הפסוק )שמות א, ה(נפש אחת, כדרשת רבותינו ז"ל  נשמתם הם
: "אדם אתם", ונראה )יחזקאל לד, לא(ירך יעקב שבעים נפש". וגם בבחינת הגוף הם אחד, שנאמר 

כאלו  )ויק"ר שם(שהכונה לומר: אתם ישראל כלכם אחד, לפי שישראל כל אחד מרגיש בצער חברו 
ופו ממש, לפי שכולם גוף אחד, אדם אחד, דלכן נמשלו ישראל לשרביט של זהב, שאם תניח הצער בג

קצת הימנו באש, נכוה קצה השני; כך ישראל נוגע לכל אחד צער חברו, וגם ישמח בטובו בהיותם 
כל אחד נתפס על חברו, )שבועות לט, א(, וזהו הטעם דישראל ערבים זה לזה כולם גוף אחד. 
וכשם שבגוף, בהגיע נזק לאיבר אחד נתפסים שאר כל האיברים באותו כאב, כך  ד;בהיותם גוף אח

כל  - )מדרש רבה(בחטא של אחד נתפסים כולם. וכיון שכל ישראל כולם אחד מצד הנפש ומצד הגוף, 
מצוה שמקיים אחד מישראל, נמצא שמקיימים כולם, הרי שכל אחד ואחד מקיים מצוות המלך, 

ם, והלויים מצוות הכהנים, והכהנים מצוות הלויים, ועל דרך מצוות יבום ומצוות הכהנים והלויי
 וחליצה וגט.

איברי הגוף, דממה שעושה היד מגיעה תועלת לשאר כל האיברים, וכן מה שעושה  -לזה  והמשל
הרגל וכן כל איבר ואיבר, בהיותם כולם גוף אחד. ולכן בהיות ישראל באהבה ואחוה, בלי פרוד, אז 

: לא )עוקצין ג, יב(ף אחד, ומצוה שעושה אחד נחשבת כאלו מקיימים כולם. וזהו הטעם נקראים גו
ידי השלום נעשים -הוא כלי מחזיק טובה לישראל אלא השלום וכו', משום שעל-ברוך-מצא הקדוש

 גוף אחד, ונמצא מקיימים תרי"ג מצוות כל אחד ואחד. עד כאן לשונו.
או זה שאחרים יכולים להוציא הוא גם כן מטעם כן מה שאפשר לצאת על ידי אחרים  וכמו

)ברש"י ר"ה כ"ט ע"א, רא"ש ברכות פ"ז י' כ"א, ועיין מגן אברהם אורח חיים סימן ערבות כמבואר 
והמחוייב בדבר אחד הוא בכלל הערבות לאותו דבר, על כן במצוה שאפשר להפטר  קס"ז סק"מ(

מחוייב הוא להוציאו  ברכה בעל או בלמ"ד()כמו שכתב בר"ן פסחים פ"א לענין ממנה על ידי אחר 
)וכמו שכתב בגיטין דף ל"ז מה אתם בני ידי חובתו, ויכול להעשות שלוחו לפטור את חבירו מהמצוה 

ברית אף שלוחכם בני ברית דר"ל ברית המצוות והערבות, וכמו שכתב ברא"ש בברכות פרק מי 
ואף במצוה המוטלת על כל אחד  ן ערבות(,שמתו סוף סימן י"ג דשליחות להוציא ידי חובתו הוא מדי

ואחד בעצמו ואי אפשר להפטר על ידי שליח, מכל מקום כל אחד ואחד בעשותו המצוה זוכה ומזכה 
 את אחיו עמו להכריע את כל העולם לכף זכות.

)וזכיה מטעם שליחות כמו שכתב בתוספות לזכותם בשם כל ישראל כן צריך לכוין בעשייתה  ועל
 א ד"ה מטבילין, ומטעם ערבות לכל ישראל(.כתובות דף י"

כל אלה דברים ידועים הם, וזיל קרי בי רב הוא, אבל כבר יעדנו בפתח דברינו, כי אין  אמנם
מטרת חיבורנו זה של שכר ועונש להוסיף ולחדש חדושים, ולהוסיף אזהרות וחומרות וחסידות רק 

קיום עם ישראל, ומה שקבלנו בזה העתקנו מה שכתבה התורה בענינים שהם יסודי הדת ויסוד 
מדברי חכמינו זכרונם לברכה ומדברי הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים, וקבלתם אמת ונאמנים 

 עלינו, ולא נזוז מדבריהם ימין ושמאל אפי' זיז כל שהוא.
ידוע שהידיעה לבד בדיני השכר והעונש הערבות מחאה ותוכחה אינה מספיקה בזה בלי  אולם

קר הוא המעשה ולא התלמוד, והקיום בזה קשה לאדם להתגבר על היצר המתנגד לקיימה, כי העי
לקיום כל מצוה שהיא וברוב תחבולותיו הוא ממציא ק"נ תירוצים שאין צריך לקיים המצוה 
ומקשה עליו ומערים מכשולים בדרכו הכל כדי שלא יקיים מצוה, ובפרט במצוה זו של מחאה 

יימו המצוות על ידו, אינו חפץ ביותר כי כמה עמל ויגע הוא ותוכחה, שגם אחרים מבני ישראל יק
משקיע שיסורו מדרכי ה' ושלא יקיימו התורה והמצוות ואפילו מצוה אחת וכמה עמל כדי ללכוד 
ברשתו אדם אחד מישראל, ובזה בא אליו בפתויים, ומכניס בלבבו מורך ובושה שיתבייש מהזולת 

ה שנמצא בחז"ל על חומר הדין בשכר ועונש ערבות למחות ולהוכיח, על כן אספנו ולקטנו מ
ותועלת המחאה והתוכחה לו ולכל ישראל, והתוצאות לכל אחד מישראל ממה שנתחייבו בערבות, 

כדי לעורר ולזרז שלא נילכד חס ושלום בעוונות הזולת, ועיקר התכלית הוא להחזירם לטוב 
 .ולמוטב, לטוב להם לכל ישראל, ולכל העולם כולו

לבד הידיעה באזהרות התורה הקדושה, מוטלת עלינו חובת השמירה בהם כמבואר מ והנה
בפסוקי התורה פעמים אין מספר, וגדר השמירה להיותם לזכרון בין עינינו ולבלתי נסיח דעתנו 

כל השוכח דבר אחד  )אבות פ"ג ח'(ממצוות התורה הקדושה ומאזהרותיה, כמו שכתבו ז"ל במשנה 
"רק השמר לך ושמור נפשך  )דברים ד, ט(וב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר ממשנתו, מעלה עליו הכת

 את הדברים אשר ראוי עיניך" וגו'. 2מאד פן תשכח
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)על הפסוק דברים ד, , ועיין ברמב"ם באגרת תימן )ד, ט(( ועיין רמב"ן בספר המצות מצוה ב', ועיין עוד רמב"ן פרשת ואתחנן  

, וברמב"ם בפירוש המשניות למסכת )הלכה ל"א(' מיסודי התורה , ועיין רמב"ם פרק ח)סימן מז(, ועיין בטור אורח חיים י(-ט

 . )דף קצב ע"ב(, ועיין זוהר הקדוש פרשת בלק )דף צט, א.(סנהדרין, ועיין סנהדרין 
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מאד נוראים המה דברי הרע"ב זכרונו לברכה במשנה שם, וזה לשונו: כל השוכח דבר אחד ומה
תו הוא בא להתיר את ממשנתו בשביל שלא חזר עלי', מעלין עליו כאילו מתחייב בנפשו, שמתוך שכח

האיסור ונמצאת תקלה באה על ידו, ושגגתו עולה זדון, אי נמי כאילו מתחייב בנפשו, לפי שאותה 
 משנה היתה משמרתו, ועכשיו ששכחה אינה משמרתו.

יום טוב בפירושו כתב וזה לשונו:"כל השוכח דבר אחד ממשנתו", לאתויי מחמת  והתוספות
 עצלות וכו'.
 אפי' מחמת שהוא טרוד למצוא טרף לביתו אפילו הכי מתחייב בנפשו.שמואל כתב  ובמדרש

,כי דכל זה נכלל בגדר השמירה שנתחייבנו במצוות ד' וקבלנו על עצמנו "בהר סיני ואפשר
 השומר אם יסיח דעת ומעלים עין משמירת החפץ שקבל שמירתו עליו, הרי זה כפושע בשמירתו.

 )רמב"ם ה' תשובה פ"ד ה"א(. ו(. אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה
 ז( כל פעם שבידו להוכיח ואינו מוכיח עובר בג' לאוין )זוה"ק ח"א דף רלט:(.

ח( ע"י שאינו מוחה מתגברת חסרון ידיעה בחומר העון ועונשה ומתרבים בעלי עבירות כולם 
לזה עולים על חשבונו )רש"י סוטה מא:( ואם הרשע נתפס בעונו נחשב בשמים כאילו הוא הרגו 

 )יחזקאל ג'(.
 ט( מתקצרים שנותיו ומת קודם זמנו )אדר"נ פכ"ט(.

י( מי שלא מיחה בעובר עבירה אע"ג ששב הרשע לבסוף מרשעו אעפ"כ הערב נענש על שלא הוכיח 
בזמנו, ודוקא ששב הרשע מיראה )כמו שכן בימינו( אבל השב מאהבה גם להערב שלא מיחה נמחל 

' יד ימין ח"ב דף יג( ויש שכתבו בסתם דאינו נמחל לו )יערות דבש )מערכי לב דרוש ע' דף קנ"ז, וס
 דף ע"ב(.

יא( כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי 
 עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם )שבת נד:(.

 ם בדיני חובת מחאה.יב( עי' שו"ת מהר"ם שי"ק או"ח סי' ש"ג והלאה הרבה פרטי
יג( ובסיום הפרק נפרש מאמר חז"ל )שבת נד:( "כל שיש בידו למחות ולא מיחה" וכו' נתפס על 
החטא וכו' פי' הגה"ק ר' חיים פלאג'י בס' שו"ת חקקי לב )יו"ד סי' מ"ג( וזל"ק: "כל זה כתבתי 

חתי במעשי הן להציל את עצמי והגם שכתבתי איזה דברים כמה פעמים כפולים ומכופלים הוכר
מצד שהכרח לא יגונה כי צריך אני להשיב על כל דיבור ודיבור וכו' והן מצד כי חיובא רמיא משום 
מצות עשה של הוכח תוכיח אפילו ק' פעמים. ומצאתי לי און בתשו' נוב"י )סי' ל"ו( שכתב וכו' 

בי לחוקקי ישראל ]ואח"כ כותב להלן[: "ולכן זאת היתה לי חיים ביד לשון לכתוב בספר ויוחקו ל
גדולים חקרי לב, והיינו מ"ש רז"ל בשבת )נד:( "בידו" למחות וכו', דוקא "בידו" והיינו לכתוב 
בידם. ]הנה הגי' בגמ' דשבת, כל מי "שאפשר" למחות )ולא כתב "בידו" למחות(, אבל כבר דייק בזה 

תבו רז"ל שם ובכמה בספר תוכחת חיים פרשת מקץ וכותב, שבירושלמי איתא "בידו"[. וכן מה שכ
דוכתי, כל מי שיש בידו למחות דנקטי כי האי לישנא שיש "בידו" למחות, להורות לנו כי הגם אם 
לא בפיהם להוכיח מאיזה צד וסיבה שתהי' מכל מקום "ביד" מחוייבים למחות על ידי מעשה וכתב. 

 והרי זה יכתוב "ידו" לה' לשם שמים להזהיר את העם וכו' עכל"ק.
 פרק ד

שר למה שכתבו ועוררו הצדיקים הקדושים ר' הלל מקאלעמאייע וחפץ חיים זצ"ל שהחיוב בק
לעורר הרבנים הוא חובת גברא על קרקפתא של כל ראשי ומנהיגי ישראל באיזו צורה שהוא כמו 
ראשי ישיבות, מלמדים, מדריכים, אדמורי"ם ורבנים, ועשירים, וכל רועי צאן קדשים, ואם יתרשלו 

עון כל הדור תלוי בראשיהם כמפורש יוצא מפי חז"ל ומדרשים אשר כל רואה חומר מזה ח"ו אז 
ועל שלפי ענ"ד מקור  מניעת מחאה בדברי חז"ל כל גופו תאחזמו רעד וארכבותיו דא לדא נקשן.

 ההתרשלות לעורר הרבים בא, מגודל השכחה עד כמה החמירו חז"ל בעון מניעת מחאה.
"ק ושאר מדרשי חז"ל עד מקום שידי מגעת גודל החיוב של ע"כ נתתי אל לבי לצטט מש"ס זוה

 ., בפרט היום שמדובר להוכיח על עבודה זרה ממשתוכחה ומחאה לרבים
 חיוב תוכחה ומחאה מש"ס, זוה"ק ומדרשים

כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי  א(
ב( מתוך שהי"ל לפנחס למחות לחפני ולא  פס על כל העולם )שבת נד:(.עירו, בכל העולם כולו נת

ג( מי שיש סיפוק בידו למחות ואינו מוחה הקללה תלוי' בו  מיחה מעה"כ כאילו חטא )שבת ה:(.
ד( בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים נמסרין למלכות, )ואחד( על שהי' סיפק  )ירושלמי שבת פ"ה(.

ה( הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו בי' ש"מ קא ניחא להו )גיטין  כה כט:(.בידם למחות ולא מיחו )סו
ז( יהושע כהן גדול  ו( אבנר נענש )בהריגה( מפני שהי"ל למחות בשאול ולא מיחה )סנהדרין כ.(. נו.(.

ח(  לבוש בגדים צואים שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן )סנהדרין צג.(.
ט( למד אדם  למחות ולא מיחה )סנהדרין קג.(. כתיב ויעשה הרע בעיני ד', שהי' בידו  בצדקי'
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לא למד אדם ולא עשה  -ולימד, ושמר ועשה, והי' סיפק בידו למחות ולא מיחה הר"ז בכלל ארור 
י(  ולא שמר ולא לימד לאחרים ולא הי' סיפק בידו למחות ומחה הר"ז בכלל ברוך )ויקרא רבה כה(.

ה )למה"ד( הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים, א"ל הי' בידם למחות ולא מחו א"ל הקב"
א"ל גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא היו מקבלין מהם, א"ל אם גלוי וידוע לפניך לפניהם מי גלוי 

יא( קח  ולפיכך הי"ל למחות ולהתבזות על קדושת שמך ולסבול הכאות מישראל )תנחומא תזריע ט(.
יב(  ל ראשי העם והוקע אותם, בראשי העם תלה על שלא מיחו בבני אדם )תנחומא בלק יט(.את כ

ומי הרג אותם, פנחס, שהי' סיפק בידו למחות ולא מיחה, וכל מי שסיפק בידו למחות ואינו מחוה 
 להחזיר ישראל למוטב כל דמים שנשפכין בישראל נשפכין על ידיו )ילקוט שופטים סח(.

ין גדולה שיקשרו חבלים של ברזל במתניהם ויגביהו בגדיהם למעשה יג( הי"ל לסנהדר
מארכובותיהם ויחזרו בכל עיירות ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לעגלון, יום אחד לחברון, יום 

יד( לא חרבה ירושלים אלע בשביל שלא הוכיחו זה  אחד לירושלים, וילמדו אותם דרך ארץ )שם(.
צורבא מרבנן דמרחמין לי' בני מתא לאו משום דמעלי טפי אלא משום  טו( האי את זה )שבת קיט:(.

יז(  טז( בעיקבתא דמשיחא אין תוכחה )סוטה מט:(. דלא מוכח להו במילי דשמיא )כתובות קה:(.
יח( יאהב את התוכחות, שכל  מפני מה זכה ירבעם למלכות מפני שהוכיח את שלמה )סנהדרין קא:(.

באה לעולם, טובה וברכה באין לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם זמן שתוכחות בעולם נחת רוח 
יט( כל המוכיח חבריו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"ה ולא עוד אלא שמושכין עליו  )תמיד כח.(.

כ( כל היודע להוכיח ומוכיח את הרבים, הרי הוא עושה קורת רוח לפני  חוט של חסד )תמיד כח.(.
א( מי שיודע שחבירו רשע ומחניף לו ומלא עונות ואומר לו צדיק אתה כ קונו )תנא דבי אליהו רבה ג(.

ראוי שיבאו עליו כל הקללות שבתורה, אבל מי שמוכיבירו שיחזור בו נוטל ברכות אותו המתוכח, 
כב( וכי יש אדם ששונא בנו אלא  אם קבל עליו וחזור בו גם הוא מקבל ברכות )ילקוט דברים תשצג(.

התורה והחכמה ודרך ארץ עתיד לשנאהו אבל אם מוכיחו נעשה אוהבו מתוך שאינו מוכיחו על 
כג( באותה שעה עמדה מדת הדין ואמרה לפניו אף הצדיקים שבתוכה כתוב על  )ילקוט משלי תתקנ(.

מדתם תי"ו של דם, תי"ו תמות, השיב הקב"ה ואמר להם למה, א"ל מפני שלא הוכיחו את בניך 
חטאו, השיב הקב"ה גלוי וידוע לפני שאם היו מוכיחים אותם בדברי תוכחות ולא אמרו להם לבל י

לא היו שומעין להם, השיבה מדת הדין אע"פ שלא היו מקבלים מהם הי"ל להוכיחם, מיד שתק 
הקב"ה וחישב את כל הצדיקים שהיו באותו הדור בירושלים כרשעים, ונשתלחו על ירושלים ו' 

שבידו להוכיח ואינו מוכיח נלקה בצרעת )זוה"ק ח"ג כד( מי  מלאכי חבלה וחבלו )אותיות דר"ע א(.
כה( הצדיק מזדרז לילך אל הרשעים להשיבם מעונם ומודיע להם הדין של מעלה ועונש  דף מו:(.

הגיהנם, ואינו נותן שינה לעיניו ביום ובלילה עד שמוכיח אותם ומביאם שישובו בתשובה )זוה"ק 
כז( אפילו צדיקים גמורים  כהנים בתקוני פ' ז'(. כו( כל ישראל ערבים זה בזה )תורת ח"א כ:(.

כח( אחד מהדברים שלפי גודל  נתפסים על הדור וכו' על שלא מיחו ברשעים )תנחומא משפטים(.
החטא אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה, מי שאפשר בידו למחות באחרים בין יחיד בין רבים 

כט( חייב אדם למחות בעוברי עבירה  "ד ה"א(.ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם )רמב"ם ה' תשובה פ
ל( אין הגזירה  וכל מי שאינו מוחה ובידו למחות נתפס באותו עון )רמ"א ביור"ד של"ד סעי' מ"ח(.

לא( כל האומר שלמה  אלא על מי שיש בידו למחות ולא מיחה )ילקוט רות עה"כ וימת אלימלך(.
לא מפני שהי"ל למחות בנשיו ולא מיחה חטא אינו אלא טועה והכתיב ויעש שלמה הרע וכו' א

אמר רב יהודה אמר שמואל נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לד"א ואל יכתב בו  -מעה"כ כאילו חטא 
ויעש הרע בעיני ד', וכ' רש"י וז"ל: שמש לחטוב עצים ולשאוב מים בשכר לע"א ואל יכתב בו דבר זה 

( ע"ז נענשו אנשי פלגש בגבעה, אמר להן לב ללמדך שקשה התוכחה במי שבידו למחות )שבת נו:(.
לג( הא דכתיב והכרתי  הקב"ה בכבודי לא מחיתם, על כבודו של בשר ודם מחיתם )סנהדרין קג:(

ממך צדיק ורשע בצדיק שאינו גמור כיון שהי' בידם למחות ולא מיחו הוי להו כצדיקים גמורים )ע"ז 
נהג בו כבוד כתלמיד לרב, ואין חולקין כבוד לד( יען שאהרן לא מיחה במשה )במי מריבה( כי  ד.(.

לה( מזה  לרב במקום שיש חילול השם, ועל שלא מיחה נלקה כיוצא בו )מדרש תנחומא, חקת(.
אות כשרואה איזה חילול השם או חילול התורה, -)מפנחס( ילמוד האדם שיקנא את קנאת ד' צב

לו( מ"ש  "ה הק' בעשרה הילולים(.ראה איך החזיקה לו השי"ת טובה וחנות וברית שלום עכ"ל )של
בתנחומא ראה, דהרבה כשרים היו בדור כמו נח ונמחו עם הדור, הטעם שנמחו אותם הכשרים 
משום שלא מיחו, משא"כ נח שמיחה בהם כמו שארז"ל בב"ר על הכתוב שנאו בשער מוכיח 

ך לא טוב ומושכי לז( מי שאינו מחזיק במחלוקת על המתייצבים על דר )החיד"א בחומת אנך פ' נח(.
העון הרי הוא נענש מפשעיהם לכל חטאתם, ועובר בלאו שנאמר "ולא תשא עליו חטא" וכו' וחובה 

לח( כ'  על כל ירא אף כי אוהב טהור לב להעיר קנאה וכו' עכ"ל )שערי תשובה לר"י שער ג, או' נט(.
ו עכשיו שלא למחות הרמ"א ביור"ד של"ד בסופו ובחו"מ סי' יב, מתשובת מהרי"ו סי' קנז, דנהג

בעוברי עבירה משום שיש סכנה בדבר, מזה דשו רבים וכהיתרא דמו להם לחנוף לאשר לו שם ויד 
קצת אצל שום שררה או שאר תקיפות אע"ג דלא ברי היזקא, ע"כ תפוג תורה, ולענ"ד טעות גמור 

ו מעיקרא הוא זה ודברי מהרי"ו לא נאמרו אלא בברי היזקא ואי לא תימא הכי בטלת לא תגור
דודאי לא נאמר לא תגורו כ"א בדאיכא מקום לירא כמ"ש בנדה דף סא, וכעי"ז בשו"ת הרשב"א 
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הובא ב"י חו"מ יב, וכו', ושופט הממונה על ישראל לרדות העוברים ומקיים לא תגורו יזכה למחיצת 
דכל מאן  לט( אל תקנא בעושי עולה, פנחס המקנא, ורעה אליו לא תאונה, )עכ"ל פת"ש בשם בכו"ש(.

דחמי עובדיהון ולא קני לקוב"ה אעבר על תלת לאוין, בגין כך בעי לי' לבר נש לאתפרשא מנייהו 
מ( כל ההוא בר נש דמקני לי' לקב"ה לא יכיל  ולמסתא אורחי' מנייהו עכ"ל )זוה"ק ח"א דף רלט:(.

למחות  מא( כל מי שיש בידו יכולת מלאכא דמותא לשלטאה בי' כשאר בני נשא )שם דף כט:(.
ומוחה ונוקם נקמות מהרשעים בעוה"ז הקב"ה כורת עמו ברית ולזרעו אחריו כמו שעשה פנחס 
)ראשית חכמה שעה"ק פי"ב בשם הר"י אבוהב זצ"ל(.מב( החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבים 
והדת ניתנה בבתי דיניהם שלא למחות בו, הנה הוא זמה ועון פלילי וחטאת הקהל כולו, ולא ניתן 

מג( מתוך שלא מיחו  מחילה אם לא בפורעניות הקהל והוא הי' עון סדום )ס' העקידה שער כ(.ל
מד( מי שבידו למחות ולא מיחה נתפס על  בעוברי עבירה למדו הדורות מעשיהם )רש"י סוטה מא:(.

חטאו וזה דבר ברור מד' רבותינו גם מן הכתוב וכו' והעובר עליה ולא הוכיח בטל עשה, ועוד שהוא 
מה( אשמיהם של ישראל  כת הרשעים שעושין כן )חינוך מצוה רלט, וע"ע בשל"ה תחלת ספרו(.מ

מו( בן אדם צפה נתתיך  תלויים בראשי דייניהם )ילקוט יחזקאל סי' שמא, וילקוט דברים תת"ב(.
לבית ישראל ושמעת מפי דבר וגו' ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיותו, הוא רשע בעונו 

מז( אהרן, בהעגל שכוונתו לא היתה לרעה אבל על אשמת העם  מו מידך אבקש )יחזקאל ג(.ימות וד
 האשים אותו, כי הי' ראוי להוכיחם והם נכשלו על ידו )רמב"ן תשא עה"כ מה עשה לך העם הזה(.

מח( מפני מה מתים ת"ח בלא זמנם מפני שהם בוזים בעצמם שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על 
מט( היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכים פניהם  את שמים )אדר"נ פכ"ט(.דברי תורה ויר

 נ( עה"כ ויצא מבת ציון(. -ממנו, אמר להם הקב"ה תבא שעה ואני עושה לכם כן )מדרש רבה איכה 
ולסיום הדברים: אעתיק מ"ש הלוחם הגדול מוהר"ר חיים סופר זצ"ל בספרו הבהיר שערי חיים דף 

או' מיום הדין ואוי מיום התוכחה בבוא עת מועד לכל חי, וכי יפקוד ד' על מעשי אנוש ו, ע"ב, וז"ל: 
ועל פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב: צדיק זה חלל שבת, חסיד זה עבר על נדה, ירא אלקים זה 
עבר על נבילה וטריפה ושעטנז, קדוש זה עבר על א"א, וישתוממו כל אנשי אמונה וישאלו הלא הצור 

לו, ויענהו ד' בסערה: הלא הי' בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע. מדוע לא זכרת אותו תמים פע
 ולא פקדת עליו אשמו וכו' עכ"ל

מופנית אל מע"כ הרבנים מנהיגי קהילות ישראל די בכל אתר ואתר ואל קריאה וזעקה נוראה  פרק ה'
אל העשירים הנגידים נדיבי העם כל אשר ביכלתם להשפיע על המון בית ישראל לקחת חבל וחלק ובפרט 

בהצלת עם ישראל מטמיון וכליון רוחני ח"ו שהחובה מוטלת בזה על כל יחיד מישראל במצות תוכחה לבל 
יתבולל בעמים, ולבלתי ירדו לבאר שחת ח"ו, שכל קיומו של עם ישראל תלוי בזה והקולר תלוי בצוואר של 

: החוב מוטל עליכם לדבר עם כל העשירים שיש לו  כבוד הרב כל אחד ואחד מישראל שאינו משתתף בזה.
שייכות אתם, כגון עם העשיר המתפלל בבית מדרשו, או שמכיר אותו מרחוק ע"י איזה סיבה שהיא, לעורר 
אותו, שהוא מחויב להציל את השבע מיליאן יהודים בארצות הברית, ואם לא יעשה מה שביכולתו אז 

ת דין של מעלה על זה )שבת נד:, ]ועיין לעיל בפרק א, ב, ג, וד'[( מפני הקולר תלוי בצווארו, ויתבעו אותו בי
אם הרב אינו מעורר את העשיר, או הרב אינו מתעניין בכלל לתקן את הכלל  שבידו לעשות ואינו עושה.

 ישראל, אז כל עוונות הכלל ישראל מוטל על ראש הרב.
 אחד מישראל על שבע מיליאן יהודים בבית דין של מעלה יתבעו את כל - על כל אחד מישראל בחו

כל אחד ישראל יש לו חברים עשירים שיש ביכולתם להציל הכלל ישראל, ואם אינו מעורר את חבירו  
לדבר אתו על ענין הצלת הכלל ישראל, אז יתבעו אותו לפי הכוח שהיה בידו להוכיח את חבירו העשיר 

 להציל הכלל ישראל.
 מוטב ואינו מחזיר כל דמים שנשפכין בישראל נשפכין על ידוכל מי שיש בידו להחזיר ישראל ל

כבר אמרו חז"ל במדרש ילקוט )שופטים י"ב( כל מי שסיפק בידו למחות ואינו מוחה, להחזיר ישראל  
למוטב ואינו מחזיר, כל דמים שנשפכין בישראל נשפכין על ידו, שנאמר ואתה בן אדם צופה וכו' ואתה כי 

כל ישראל ערבין זה לזה. אם תאמר אותם ע"ב אלף שנהרגו בגבעת בנימין מפני הזהרת את הרשע, מלמד ש
מה נהרגו הי' להם לסנהדרין שהניח משה ויהושע ופנחס עמהם שיקשרו חבלים של ברזל במתניהם ויגבהו 
את בגדיהם למעשה מארכבותיהם ויחזרו בכל עירותיהם של ישראל יום אחד ללכיש יום אחד לעגלון, יום 

רון יום אחד לבית אל, יום אחד לירושלים, וילמדו אותם דרך הארץ בשנה ובשתים בשלשה בד' אחד לחב
ובה' עד שיתישבו ישראל בארצם ויתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולם כולו שבראו מסופו ועד סופו והם 

שי שלא לא עשו כן אלא כיון שנכנסו ישראל לארצם כל אחד ואחד רץ לכרמו ולזיתו ואמרו שלום עלי נפ
להרבות הטורח. שנו חכמים במשנה הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים 
הרבה כנגדך וכשעשו בגבעת בנימין דברים מכוערים ודברים שאינם ראויים יצא הקב"ה להחריב את כל 

 עכ"ל. העולם ונפלו ע"ב אלף. ומי הרג אותם סנהדרי הגדולה שהניח משה ויהושע ופנחס עמהם
היאך לא יחרדו לבבות הרבנים ובעלי השפעה, ואיך לא תסמר שערות ראשם לדברי הילקוט הזה, 
שסנהדרי הגדולה על ידי שלא מיחו הרגו ע"ב אלף בגבעת בנימין, וכמה אנו צריכים למחות ולהתריע 

ה שאפשר וכל ולהזהיר את העם בכל הדרשות, להציל את העם לעורר את לב העם לפעול בגוף ובממון בכל מ
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אשר לו יתן בעד הצלת נפש העם, כל הדרכים כשרות וכל התחבולות וטצדקאות מותרות ואין שום דבר 
 שבעולם שיוכל למנוע להציל את העם מרדת שחת.

בא וראה סנהדרי הגדולה על שלא לימדו את העם דרך הארץ בזמן שנכנסו ישראל לארץ, לאחר שנים 
ו ישראל על כך, נחשב להם שהם הרגו את אותם ע"ב אלף מישראל שנפלו שאירע העוון בגבעת בנימין ונענש

שמספר בניה  -ותלו הקולר בצווארם, בנידון דידן שהמדובר הוא על החובה הגדולה בהצלת העם ממש 
מטמיון וכליון רוחני שזה יותר חמור מההורגו וחמור בהרבה  -הנאבדים מגיע למספר וסך אסטרונמי 

בנימין, אין הדבר נוגע רק לפרט אלא לאומה הישראלית בכללותה הנמצאת בסכנת  מהעבירה שעברו בגבעת
כליון ונוגע לצפור נפשה של קיום עם ישראל בהווה ומכל שכן בעתיד כלל העם הישראלי הולך ומתדלדל 
מיום ליום ומשעה לשעה בניה מתנכרים ומתנתקים מול עינינו ורבים חללים הפילה ומפילה בוודאי ובוודאי 

לא העת לחשות. לב מי לא יחרד מיום הדין ומהעונש הנחרץ על העוון הגדול והחמור הזה, כי כל מי שיש ש
בידו למחות ואינו מוחה, להחזיר את העם למוטב ואינו מחזיר, כל דמים שנשפכין בישראל נשפכין על ידו. 

ת ואינם עושים, האם לעת כזאת שהדמים נשפכין לעינינו, בוודאי שהוא על ידי אלו שסיפק בידם לעשו
נחריש ולא נקים ונרים קול זעקה גדולה ומרה, על הבנים האבודים ועל הנמצאים באם הדרך בפרשת 
דרכים במצב הטראגי הזה, למה נחשב הכסף וצבירת הון המדומה, בזמן שבגורם הזה המכונה כסף, ממון, 

בהצלת נפשות ועולמות רבים אין  אפשר לנצל כדי להעמיד ולעצור את המגיפה האיומה הלזו... כשהמדובר
מסתכלים על חסרון כיס ולא שייך בזה חסרון כיס, ובפרט כשהדבר נוגע להצלת נפשו הוא ונפש בני ביתו 
שלא יתפס מפאת הערבות שכל ישראל עריבין זה לזה. בני האומה העומדים בפרשת דרכים מחכים ומצפים 

ד מועד בטרם החליטו על דרכם בעתיד מחמת חסרון לנו בכליון עינים, שנבוא אליהם ונגיע אליהם בעו
האומה ואינם יודעים עליה על טובה ודרכיה, האם בעת הזאת נחריש -ידיעתם שאינם מכירים את האמא

ונשתוק ונשב מנגד בחיבוק ידים ובאפס מעשה? לא ולא, עלינו לצאת ולהתריע בשק ואפר ברחובות העיר 
בול ושיעור להעיר ולעורר לבבות הנרדמות מי בגוף, מי בנפש, ומי להפסיק את האדישות, להוזיל כסף בלי ג

בחומר שחס ושלום לא יצא עלינו קיטרוג. ומיד, פן נאחר את המועד!!! כי לא נוכל לומר אני את נפשי 
הצלתי וכל אחד ירוץ לכרמו ולביתו, כל זמן שלא מיצה כל אחד ואחד כל הדרכים וכל האפשרויות אשר 

 ות.בידו וביכלתו לעש
כל מי שאפשר  :איתא במסכת שבת )דף נ"ד ע"א(  מי שיש בידו למחות נתפס לפי גודל יכלתו למחות

למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס 
 על כל העולם וכו'. 

ה"ה השותק לצרכי מצוה שהוא בכלל בספר חרדים )דף מט:( כתב ד מדוע ראשי העם נענשים תחילה
ולא יהיה בך ערות דבר ושב מאחריך.וכל זה אפילו ליחיד וכל שכן הרבנים שאחריותם גדולה של מי שיש 

 בידו למחות, ואמרו חז"ל רישי עמא דידעו ולא מחו בידייהו אתענשו בקדמיתא.
.והנה  שאינו מיצר על כך ההבדל בין מי שמיצר ודואג על אחרים שעוברים על רצונו יתברך לבין מי

.גם ידע  הטעם לדברי הילקוט הזה יש לומר על פי מה שמביא בספר דבר בעתו מבעל החפץ חיים זצ"ל וז"ל:
האדם שיש חילוק גדול בין העובר ה' ומקיים מצוותיו בעבור שחפץ באמת בעבודתו ובמצוותיו, ובין מי 

ב אשרי איש ירא ה' במצוותיו חפץ מאד, ויורה על שעושה הכל רק לקבל שכר בזה ובבא, ויורה על זה הכתו
זה הכתוב במצוותיו ולא בשכר מצוותיו, וזה שנאמר ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים 

ובמה  לאשר לא עבדו, ור"ל אפילו מקיים מצוות ה' אבל רק בשביל עצמו תראו ההיכר ביניהם לעתיד לבא.
כוונתו בעבודתו רק בשביל הנאה עצמית לקבל שכר ולהנצל מעונש. יבחן האדם אם הוא עובד אמיתי או 

הבחינה הוא בזה, דמי שהוא עובד אמיתי, תשוקתו שיהיו הכל עובדי ה' ועושי רצונו, כדי שיתגדל כבוד 
 ? השי"ת, ואם הוא רואה אנשים עוברים על רצון השי"ת הוא מיצר ודואג עד מאוד. לא כן מי שכוונתו

ותדע אחי  לו, ועל כן אינו מיצר ודואג כלל שאחרים מחללים שם כבודו ית' בשאט נפש.יענש בגיהנם, די 
כל כל זה פשוט בעיניו ג"כ, שמי שאומר מה לי לדאוג על אחרים לעזור להם אות הוא שכל עבודתו הוא רק 

י' בשביל עצמו שיביא טובה לו בזה או בבא ולא בשביל כבוד השי"ת שאילו הי' חושש לכבודו בודאי ה
 מתחזק בכל עוז שלא יעבור שום אדם על עבירה.

.וענין זה שכתבתי כתוב בתורה בפרשת  כשאדם אוהב את מלכו משתוקק גם לאהבהו על כל בני מדינתו
ק"ש ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך וכו' ופירשו חז"ל ואהבת שתאהבהו על הבריות, והוא כמו האוהב 

מדינתו, שיהיו הכל נאמנים בעבודתו באהבה ובלב שלם. ומה הנאמן למלכו משתוקק לאהבהו על כל בני 
שסיים הכתוב בכל לבבך וגו' משמע דקאי על ענין זה נמי דצריך להשתדל בכל לב ובכל נפש, ובכל נפשך 
היינו לאהבהו על הבריות שלא לשמוע ליצרו, ובכל מאדך שלא יקפוץ את ידו במקום שנוגע לכבוד שמים, 

ולם. וזה מה דאיתא בספרי ואהבת את ה' אלקיך שתאהבהו על הבריות כאברהם שיתחזק עי"ז עבודתו בע
וידוע דרכו של אברהם אבינו שהי' גדול במידת החסד מאוד ועי"ז  אביך דכתיב ואת הנפש אשר עשו בחרן.

קירב את הבריות תחת כנפי השכינה וכדכתיב ויטע אשר בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם, וכדאיתא 
גם ידוע שכל איש  ע"י האשל הוקרא ה' בפי כל הבריות וזהו שאמר ואהבת את ה' אלקיך וכנ"ל.במדרש ד

ישראל שקיבל ע"ע קיום התורה בעת קבלת התורה לא על עצמו בלבד קיבל אלא כל מה שיהי' ביכלתו 
ו לחזק את קיום התורה אצל שאר בני ישראל התחייב על עצמו ונעשו אז כל ישראל ערבים זה לזה. וזה
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סיום התורה בפרשת נצבים, הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה 
הטעם מדוע ישראל יכול להוציא את חבירו במצוה  הזאת, וכמו שפירש רש"י, דהיינו שנעשו ערבים זה לזה.

 גם כשכבר הוא בעצמו קיים המצוה ומדוע חייב להפרישו מאיסור
כל אחד מישראל מוציא את חבירו בקיום המצות אף שהוא יצא כבר, כגון קידוש וכיוצא בו, ולכך הדין ש

דאם תחסר לחבירו איזו מצוה הוי כאילו חסרה לו גם כן כדאיתא ברא"ש ברכות פ"ג, וכן הדין נמי במי 
בוש שיפריש את חבירו מאיסור לא תעשה. ולכך נפסק הדין ביו"ד סימן ש"ג, דאם רואה לחבירו שהוא ל

כלאים ואפילו לדעת הרא"ש בהג"ה שאינו צריך לפשוט ממנו בשוק, כשהלובש אינו יודע שהוא כלאים מפני 
 כבוד הבריות, עכ"פ כשיגיע לביתו צריך להפרישו מהאיסור כדאיתא ביו"ד שע"ג בהג"ה וכן בש"ך שם.

 להפריש מאיסור גם ת"ח דאך להעיד, מדוע?
עיד במקום שאינו לפי כבודו, אבל לאפרושי מאיסורא צריך להעיד, וכן נמי לענין ת" אף דאינו חייב לה

כדאיתא בשבועות ל' ע"ב, דאם לא יפרישו מאיסור במקום שיש ביכלתו יענש גם הוא. וכדאיתא בויקרא 
רבה שה פזורה ישראל, מה דרכו של שה לוקה באחד מאבריו וכולם מרגישים, ר"ל שדרך של השה כל העדר 

תני  חד לוקה ברגליו והיא עומדת יעמדו כולם. אף ישראל אחד חטא וכולם נענשים.מתחברים ביחד, וכשא
רשב"י משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה נטל אחד מהם קודח והתחיל וקדח תחתיו, אמרו לו חבריו 
למה אתה עושה כן, אמר להם מה איכפת לכם לא תחתי אני קודח, אמרו לו מפני שאתה מציף את הספינה 

וא"כ לענינינו נמי אם לא נשים לב להוכיח את אחינו בנ"י, שעי"ז היינו יכולים למנעם מאיסורי ל"ת  וכו'.
וכו', אם לא נוכיח בוודאי יש עונש גדול, ויש עונש גדול בבא עת הפקודה ואתה עמדת מרחוק ולא ראית 

אל יתפתה לומר כי  ך.אתה ל להושיעם בעת דחקם, שלא יבואו לידי האיסורים הלל, וע"כ בא וקבל דינך כי
ומה מאד יתמרמר על זה שבדבר תוכחה קלה הי' יכול להסתלק מכל אלו הדינים. ואל  אינו יחיד בעירו

יתפתה בנפשו לומר, שבודאי לא יהי' הדין עליו לבד, כי אינו יחיד בעירו. כי לעומת זה תדע, כשנתחייב אדם 
אתו עוד כמה אנשים, מיהו כשמגיע לזמן  בערבות גדולה לכמה עשרות אלפים דינרים אפילו נתערבו

 התשלומים, אפילו אם יגיע עליו רק חלק מן הערבות, הוא עולה גם כן לסכום גדול, אשר ייצר לו מאד עי"ז.
ואף כאן בעינינו, אלו האנשים אשר יש בידם לזרז את אנשי עירם להחזיק במצוה זו וכו', ולמנוע נפשות 

יקר האשמה תהי' עליהם וכדאיתא בתנא דבי אליהו כל מי שסיפק ישראל מאיסורים והתרשלו בודאי ע
בידו למחות ולא מיחה ולהחזיר למוטב ואינו מחזיר, כל הדמים הנשפכים אינו אלא על ידו שנאמר ואתה בן 
אדם צופה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממנו באמרי לרשע מות תמות ולא הזהרת 

 ימות ודמו מידך אבקש.וגו' הוא רשע בעונו 
ולדעתי זה מה שאנו מתחננים באבינו מלכנו שתי בקשות, א"מ מחה והעבר פשעינו וחטאתינו מנגד עיניך 
ואח"כ א"מ מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו. ולכאורה היינו הך. ולדברינו ניחא דמתחילה 

אנו מתחננים עוד על שטרי חובותינו  אנומבקשים על סליחה על עונות ופשעים שאדם עובר בעצמו ואחר כך
 שאינם באים על פשעינו, כי אם על ידי ערבות לאחרים, וגם הם חובות עלינו וכו'.

.ועוד כ' שם ועתה נבוא לבאר טענת  אל יאמר שמאחר ואינו יכול להציל את כולם לא יציל גם מעט
ים בעירנו ואין בידינו להציל את המתרשלים בזה ולתת תשובה נצחת על דבריהם. יש אומרים כי רבו הנודד

כולם ומה תועלת תהי' כשנציל מעט מהם, אם אין ביכלתנו להושיע לכולם. אבל באמת טענה זו היא מפתויי 
היתר, ולמה הדבר דומה לסיעת אנשים שהלכו בדרך על גשר הנהר ונשבר הגשר ונפלו כולם להנהר ויצעקו 

שני אנשים שיכולים לשוט במים וירץ אחד מהם להנהר הושיעו הושיעו כי באו מים עד נפש. והיו שם 
להוציא את מי שהוא מתוך המים. ויען לו השני, למה אתה יגע הלא נפלו לשם כעשרים אנשים התדמה 

 שתוכל להציל את כולם.
ויען ויאמרו לו, לא הבינותי שאלתך, וכי בשביל שאין ביכלתי להציל את כולם אעלים עיני מדמי אחינו 

אתרשל מלהציל מה שאפשר להציל. הלא אף אם אציל רק מעט מן המעט מהם שלא יכרתו מן הטובעים ו
 החיים, כדאי כל עמלי ויגיע, והמקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.

וכן נמי בעינינו וכי בשביל שאין ביכלתנו להציל כולם שלא יבואו לעבור על לאוין וכריתות נתרשל לגמרי, 
כלתנו לעשותולהציל שלא יעברו על מצות התוה"ק אנו צריכים להציל, אף אם לא נציל רק אלא כל מה שבי

מעט מן המעט, וכמו שאמר שלמה המלך ע"ה, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, עכ"ל של הגה"ק בעל 
הנה מכל האדם האוהב באמת את הקב"ה צועק מרה כשרואה בני אדם מורדים בהקב"ה חפץ חיים זצ"ל.

ים הק' הנ"ל של הגאון בעל החפץ חיים זצ"ל, מתבאר היטב גודל החיוב של מצות הוכח תוכיח את הדבר
עמיתך. כי האדם האוהב באמת את הקב"ה אי אפשר שלא יזעק ולא יצעק מרא כשרואה בני אדם מורדים 

רעים  בהקב"ה. ושרוב רובו של עם ישראל נכלה ונכרת מה' ומעמו לדורות עולם שמזה נמשך ל"ע הפגעים
 ומרעין בשין המתרגשות ובאות לעולם.

או לעינינו שכך רואות. ומה יכאב לבנו שבעלי ההשפעה אינם מעוררים את לבב אחינו בכל דרשותיהם 
הטעם מדוע מתייחס  ודבריהם להוכיח את אחינו שלא יביאו ולא ימיטו ח"ו אסון עליהם ועל כלל ישראל.

היטב את המדרש ילקוט שהתחלנו, שבשביל שלא מיחו  .ועכשיו נבין. ריןהריגת הע"ב אלף לסנהד
הסנהדרין נקראת על שמם הריגת ע"ב אלף מישראל מגבעת בנימין, כי כל אחד ואחד קיבל ערבות זה לזה, 
והערבים הם הסנהדרין שצריכים ללכת מעיר לעיר  וכשלא מיחו הרי פונים אל הערב מי שערב בעדם, 
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 ישראל שהם נכשלים. ומכפר לכפר, לזעוק ולהתריע על חטאת
 אם האדם יחיה אלף שנים ויעסוק בתורה ועבודה לעצמו אינו יוצא ידי חובתו בעבודת השי"ת

כי אפילו יחי' אדם אלף שנים ויעסקו בתורה  ,בספר מבשר צדק פירוש מה שכתוב אם אין אני לי מי לי
ה אחת מצאנו לו אם יזכה ועבודה אעפ"כ לא יוכל לצאת ידי שמים מה שמחויב לעבוד את השי"ת. ותרופ

את הרבים בתורה ובמצוות אז תורתם ומצוותם יהיו לו למליצי יושר לפני אב הרחמים יתברך. וז"ש אם 
אלא אני עוסק עם רבים ומזכה אותם, מי שיעשה מצוות ומעש"ט לי  .אין אני לבדי עוסק בתורה ובעבודה 

חשבוני. וכשאני לעצמי עובד ה' ואינני מזכה את שייך לי כיון שאני זכיתי אותם וכל מה שעושים יעלה על 
 הרבנים מה אני כלומר מה אני נחשב וכו'.

 החובה לדרוש לאחרים דברי כבושין עד שיחדור אהבתו יתב' על בריותיו
ועיין בספר חרדים הקדוש ובתשב"ץ הקדוש וברמב"ם שמובא ואהבת את ה' אלקיך שידרוש לאחרים 

את אהבתו יתברך על בריותיו וכמו איש נאמן האוהב את המלך משתדל בכל דברי כבושין עד שיאהב ויכניס 
 כחו להכניע אומות אחרים להכניסם תחת ממשלת מלכו.

 אין הבדל בזה בין גדול לקטן, והקטן יאמר בזה גדול אני
ובודאי אין חילוק בין אדם קטן ובין אדם גדול כל מי שנאמן למלך משתדל להכניס אהבת המלך בלב 

. ועל אחת כמה וכמה להכניס אהבת מלך מלכי המלכים בלב הבריות גם הקטן יאמר גדול אני וכל הבריות
אחד מה שביכולתו לעשות לאהב את הקב"ה על הבריות מחויב לעשותו ככל האפשר ואפילו אדם קטן אם 

 ימנע עצמו מזה מפני עניוותו ענשו גדול מנשוא שמנע הטוב למלכנו )ס"י(.
 ו זכותו מעוטה, ומי שמתקן גם נפשות רבות תכפל זכותו כפי מה שמתקן.מי שמתקן רק את נפש

בספר הקדוש חובת הלבבות )שער אהבת ה' פ"ו:( וז"ל: וכן מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד תהי' זכותו  
כמו שאמרו חז"ל כל מעוטה ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות תכפל זכותו כפי זכיות כל מי שמתקן לאלוקים. 

ת הרבים אין חטא בא על ידו. ואמרו משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמר המזכה א
)דברים ל"ג( צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל. ואומר )משלי כ"ד( ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת 

ועד. וע"כ  טוב. ואומר )מלאכי כ'( תורת ה' בפי וכו'. ואומר )דניאל י"ב( ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם
צוה הבורא להוכיח את המקצרים כמ"ש הוכח תוכיח את עמיתך ואמרו ז"ל עד היכן היא תוכחה רב אמר 
עד קללה ושמואל אמר עד הכאה ונאמר מוכיח אדם אחרי חן ימצא ומהם שמחתו וגילתו בזכיותיו מפני 

 ששש בהם לא לגיאות ולתפארת עכ"ל.
 ש של המונע עצמו מלזכות את הרביםפוק חזי מה שאמרו חז"ל בענין גודל העונ

במד"ת שמיני ט', וז"ל: אלימלך שופט הי' בשופטים והוא איש זרוע ואנשים רבים תחת ידו והי' רואה  
הצרה והרעב ולא הי' מזהיר לחטאים לשוב מרשעם ושב ללכת בנפשו מבית לחם לגור בשדי מואב להחיות 

ודע כי התורה תחי' נפש בעליהו לא הבלי עולם והוא שהי' נפשו ברעב ונפש אשתו ברעב ונפש בניו ולא הי' י
חשוב שנא' )שם( וילך איש מבית לחם יהודה ואין אומרים איש אלא לאדם חשוב שנא' )במדבר י"ב( והאיש 
משה עניו מאד, שאלימלך הי' איש חשוב שמחשבים אותו במקומו והלך להציל את נפשו ונפש ביתו ולא 

שהוא אדם חשוב ויאמינו לדברו להשיבם מרעתם ולהזהירם שישובו בתשובה  טרח עצמו בעסקי הצבור כמו
 ולפיכך אירע לו כמו שאה"כ וימת אלימלך איש נעמי )רות א'( וכן מתו בניו שנא' )שם( וימותו שני בניו וגו'.

 )ועי' סנהדרין ד' כ' ע"א אר"י אמר רב וכו', שמואל ב', ג', ל"ג, ל"ד(.
והנה בגמרא ירושלמי מסכת שבת )דף  אינו מוחה כאילו עשה העון בעצמוכל מי שסיפק בידו למחות ו

נ"ב ע"ב( ובמסכת ביצה )דף כ"ג ע"א( וז"ל: א"ר חנניא פעם אחת יצאת והשחירו שיניו מן הצומות, א"ר 
אידי דחוטריה אשתו היתה, ומנין שאשתו קרוי עגלה )שופטים י"ד( לולי חרשתם בעגלתי לא מצאתם 

ן שכינתו היתה, ויש אדם נענש על שכנתו, אמר רבי קירס דידמא ללמדך שכל מי שהוא חידתי, תמן אמרי
סיפק בידו למחות ואינו ממחה קלקלתו תלוי בו, עכ"ל )ופירש שם: כאלו הוא עשה העון בעצמו לכך נקראת 

 על שמו, עכ"ל(.
אל מפני שזיכה ולאידך גיסא זיל קרי בי רב גודל השכר של המזכה את הרבים, אלקנה זכה לבן כשמו

שמואל א', א', ויהי איש אחד כו' ושמו אלקנה גו', פסוק ג' ועלה האיש ההוא מעירו מימים : את הרבים
 ימימה להשתחות ולזבוח לה' גו'.

אלקנה הי' עולה לשילה ארבעה פעמים בשנה שלשה מן התורה ואחת שקבל עליו בנדבה שנא' ועלה כו' 
מים ואת נדרו דמשמע חוץ מן שלש רגלים, ישועות יעקב[ עלה אלקנה ]ונא' בענין זה )שם כ"א( את זבח הי

ואשתו ובניו וב"ב ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו היו עולין עמו, . ואמר להם למדו דרך עבודה מן הכנענים ומן 
העכו"ם שעשו דרך עבודה לע"ז שלהם אע"פ שהם הבל וריק ק"ו שאתם צריכים לעשות דרך עבודה ולעלות 

ן ברית ה' שהוא אל חי וקיים בריך שמי' לעלם ולעלמי עלמיא, אמר להם שיעלו כולם עמו לפני ארו
וכשעולים עמו בדרך היו לנין ברחובה של עיר, והיו מתקבצין האנשים לבד, והנשים לבד, שכן האיש הי' 

תלכו מדבר עם האיש, והאשה עם האשה, וגדול עם הקטן, והיתה המדינה מרגשת והיו שואלין להם להיכן 
ואומרים להם לבית האלקים שבשילה שמשם תצא תורה ומעש"ט ואתם למה לא תבאו עמנו ונלך ביחד, 
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 מיד עיניהם משגרות דמעות ואומרים להם נעלה עמכם, וכן אמר להם עוד הפעם עד שעלו עמו.
ו לשנה הבאה חמשה בתים, ולשנה האחרת עלו עמו עשרה בתים, ולשנה האחרת הרגישו כולם לעלות והי

עולין עמו כמו ששים בתים, ובדרך שהי' עולה שנה זו אינו עולה לשנה האחרת עד שהיו כל ישראל עולין והי' 
אלקנה מכריע את כל ישראל לכף זכות וחינך אותך במצות וזכו רבים על ידו. הקב"ה שהוא בוחן לבות 

ו רבים על ידך, אני אוציא וכליות א"ל לאלקנה אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחנכת אותם במצות, וזכ
ממך בן שיכריע את כל ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצות ויזכו רבים על ידו, הא למדת בשכר מעשה 

 אלקנה שמואל )תנא דב"א רבא, פרק ח'(.
 כל הזכויות שמזכים את הרבים נזקפין ונלווים למזכה הרבים

עשו בחרן. א"ר אבא אי הכי כמה בני נשא  ובזוה"ק בראשית דף ע"ט. ויקח אברהם וגו' ואת הנפש אשר 
הוו אי תימא דכלהו אזלו עמי', א"ר אלעזר אין וכו'. א"ל ר' אבא אי הוה כתיב והנפש גו' הוה אמינא הכי, 
אלא ואת הנפש כתיב, את לאסגאה זכותא דכולהו נפשאן דהוו אזלי עמי' דכל מאן דמזכה לאחרא ההוא 

דכ' ואת הנפש וגו' זכותא דאינון נפשן הוה אזיל עמי' דאברהם )ועי'  זכותא תייא בי' ולא אעדי מני' מנלן
 תד"א רבה פכ"ה(.

 כל מי שמרחם על המסכן מחשיב לו הקב"ה כאילו ברא אותו
ובזוה"ק פ' ויקהל ד' שמ"ג עה"פ הנ"ל וז"ל: תא חזי מאן דחייס למסכנא ואתיב לי' נפשי' קב"ה סליק  

ברהם דהוה חייס לכל בני עלמא סליק עי' קוב"ה כאילו הוא ברא לון עלי' כאילו הוא ברא לנפשי', וע"ד א
 דכ' ואת הנפש וגו'.

והענין מבואר באריכות בזוה"ק פ' ברומה דף קכ"ט, דאין שיעור וערך לגודל שכר האדם המזכה נפשות 
א ומקרבן לעבודתו ית'. כי הכרוז יוצא בקול גדולואומר עליונים ותחתונים אסהודי סהדותא, מאן הו

דבורא נפשות ומזכה לחייבא ההוא שכתר מלכות בראשו ההוא ראוי לעלות השתא קמי מלכא דהא מלכא 
ומטרוניתא שאלי' עלי', כדין אזדמן תרין סהדין מאינון עיני ה' דמשטטי בכל עלמא וקיימין בתר פרגודא 

נפשאן דחייביא דהוו וסהדין סהדותא דא ואמרי הא אנן דהא אבוי נזכר בגינו לטובה דא איהו עביד לתתא 
סהדין על פלניא בר פ' דמזכה רבים ומסירם מדרכם המקולקל, זכאה חולקי' מסטרא אחרא כדין אתייקר 
קוב"ה בחדוא שלימתא, בי' שעתא אזדמן חד ממנא דאיהו גזברא על דיוקנין דצדיקייא ברזא דשמושא 

ייתי דיוקני' דההוא בר נש דעביד דאתוון כו' בכתרא דשמושא דשמא קדישא, ורמיז קוב"ה לההוא ממנא וא
נפשאן דחייביא וקאים לי' קמי מלכא ומטרוניתא, ואנא אסהדנא עלי שמיא וארעא דבההיא שעתא מסרין 
לי' לההוא דיוקנא, דהא לית לך כל צדיקא בהאי עלמא דלא חקיק דיוקני' לעילא תחות ידא דההוא ממנא. 

כדין מלכא בריך לההוא דיקנא, בכל ברכאן דבריך  ומסרין בידי' ע' מפתחן דכל גנזייא דמארי' בהו,
לאברהם כד עביד נפשאן דחייביא שהי' מגייר גרים ומקרבן תחת כנפי השכינה. וקב"ה רמיז לד' משריין 
עלאין ונטלין לההוא דיוקנא ואזלי עמי' ואיהו עאל לע' עלמין גניזין דלא זכי בהו בר נש אחרא בר אינון 

ון דחייבא, ואלמלא הוו דעי בני נשא כמה תועלתא וזכו וזכאן בגינייהו כד זכו להו, גניזין לאינון דעבדי נפשה
הוו אזלי אבתרייהו ורדפי לון כמאן דרדף בתר חיין. מסכני זכי לבני נשא בכמה טבאן בכמה גניזין עילאין 

יין לאו איהו כמאן דזכי בחייביא. מאי בין האי להאי, אלא מאן דמשתדל בתר מסכנא איהו אשלים ח
לנפשי' וגרים לי' לאתקיימא וזכי בגיני' לכמה טבאן לההוא עלמא, ומאן דמשתדל בתר חייביא איהו אשלים 
יתיר, עביד לסטרא אחרא דאלקים אחרים דאתכפייא ולא שליטא ואעבר ליה משלטנותא, עביד דאסתלק 

 . )אור צדיקים פרק ה'(.קב"ה על כורסי' יקרי', עביד לההוא חייבא נפשא אחרא זכאה חולקי', עכ"ל הזוהר
על כן קוראים אני אל ראשי ישראל ובעלי השפעה ומנהיגי העם בכל מקומות מושבותיהם ברוחניות 
ובגשמיות: אנא, חוסו ורחמו על נפש אחיכם בני ישראל הנהרגים ונרצחים רציחת הנפש ונכרתים מנחלת ה' 

שפכין בישראל נשפכין על ידן, והם ומעם ישראל ואשר כתוצאה מכך המונעים עצמם מזה. כל דמין שנ
 שופכי דמים, חוסו על העם על נפש האומה הישראלית על קיומה והמשכיותה בעתיד.

אל נאחר ח"ו את המועד, ולא נבוא אח"כ לומר איש לאחיו ולא נצטרך לתרץ עצמינו ולומר: "אבל 
כן באה אלינו הצרה הזאת". אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על 

ולא נגיע לכך שתוכחתו של ראובן יטפח על פנינו באמרו: "הלא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא 
 שמעתם וגם דמו הנה נדרש".

אם ח"ו יבא צר הצורר להרוג ח"ו את בני עירכם רציחת הגוף האם תשבו בשקט ובבטח ולא תתאזרו עוז 
היצר הרע ורוצח נפשות, וגורם ח"ו אסון לאחיכם ולעם ישראל כולו ולמה  להציל את אחיכם והנה בא הצר

 אנו מחשים ולמה אנו לא זועקים מרא, להציל את אחינו מרציחת הנפשות.
ומהתוצאות הבאות בחובה העונש המר ח"ו על כך אשר מי ישורנה. בואו אחים יקרים נתאזר בכוחות 

דם נגעו, מפני שהיה -ממון בדמים-"ו הקיטרוג לומר דמיםהגוף והנפש, לא נתחשב בכסף ממון ולא יצא ח
דם, שפיכת דמים הוא הנגע הוא התמורה ח"ו. לא נתחשב בכלום בשם -ממון לכל בדמים-נגיעה בדמים

-נגיעה אישית וצדדית ולא בזולת, נכריז בראש חוצות: מי לה' אלינו! הבה נעביר לאחינו העומדים ממול
ל חי, עם הקדוש והנבחר, אל -מעסיטש: בקריאה של חיבה אחינו אתם בני אלהכרת ח"ו מעמינו ומנחלת ה' 

תטשו אותנו כי לא נטוש אתכם, אל תעזבו את אלקי אביכם, נגיע אליכם בחומר ובגוף במוקדם או 
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במאוחר, אל תתייאשו!! אתכם אנו, אל תפנו את גבכם אלינו אל אבותיכם ואבות אבותיכם אשר מהם 
 מחצבתכם אל עמכם ואל אלוקיכם. חוצבתם, חזרו אל מקור

חוסו וחמלו על אחיכם, בקשו צאן אגודת הנדחים, החזירו את הבנים האבודים אל חוק אמותם והצילו 
 אותם הצלת נפש, ורחמו על נפשות ביתכם, החזירו את תפארת הקדושה של עם ישראל לזיוה הראשון.

הרגו על קדושת ה' רוב הקהלות הקדושות .נזכור נא שלפני המלחמה האחרונה שבעוונותינו הרבים נ. 
בעולם ולפני המלחמה היו כל הקהלות הקדושות בכל המדינות מבוססות על חינוך טהור וקדוש בדרך 
ישראל סבא בלי זיז כל שהוא מדרך הישן, בכל מקום ומקום היו הרבנים משגיחים שכל אחד מבני 

על קוצו של יו"ד והיו משגיחים ע"ז בעינא  קהילותיהם התנהגו עפ"י השו"ע בכל הליכותיהם ומדקדקים
פקיחא יפתחו נא גולי אייראפע )האמצעית( ספרי זכרונותיהם וינסו להזכיר עצמן האיך נהגו שם, האיך 
נהגו בישיבות בעת שלמדו אצל רבם הגדול, ומאין יצאה הרעה הגדולה הזאת שנסוגו כ"כ אחור בזמן כה 

 קצר של מ' שנה.
חר חורבן רוב בנין ורוב מנין של היהדות החרדית, נשארנו רק מעט מהרבה שומרי בעוונותינו הרבים, לא

מצות, זעיר פה וזעיר שם, כמה מוטל עלינו החוב להציל את שארית הפליטה שלא יעלה שנית ח"ו הכורת על 
 שארית הפליטה הזו.

חיכם שישמרו את החזירו נא את עטרת קדושת ישראל ליושנה, חינכו נא את א -וע"כ אני דורש ומבקש 
נפשם ונפש ילדיהם בואו והילו את שארית הפליטה, ובזכות זה נזכה שיתגדל ויתקדש שמיה רבא. בחייכון 

 וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בבגצבב"א.
בעיירה לא רחוק מראדין נפסלה  נסיים בסיפור מהחפץ חיים: סיפור נורא ומבהיל מהחפץ חיים זצ"ל

ף אחד לתקנה. החפץ חיים נסע לאותה עיירה, בהגיעו לשם שלח לאסוף את כל המקוה ולא היה איכפת לא
תושבי העיירה בהכרזה שהחפץ חיים נמצא כאן והולך לשאת דרשה בבית הכנסת בשמוע אנשי העיר את 
ההכרזה נעלו התושבים את תנוחם על מנעול ובאו לביהכנ"ס לשמוע דרשת החפץ חיים, אז אמר החפץ 

 אשיב: ישראל מאיר. יע לעולם העליון ישאלו אותי: מה שמך?חיים: רבותי! כשאג
ישאלו אותי: ומה עשית   - אומר: כן. - אז ישאלו אותי: האם ידעת שבעיירה אחת המקוה פסולה? 

 תנו לי בכתב שהתריתי בכם! - אשיב: נסעתי אליהם ואמרתי להם והם לא רצו לשמוע בקולי.  - בקשר לזה?
ים דעו לכם שאני סערתי בקשתי תבעתי בכל כוחותי התחננתי בבכיות וכעת רבותי!!! אתם עשיר 

שהעשירים ירחמו על שבע מיליון היהודים האמריקאיים, ההתראה הזאת אקח אי"ה אתי לאחר שנה 
ואראה אותה לפני בית דין של מעלה שהאחריות של השבע מיליון יהודים ירדה מעלי כלל וכלל ומעתה 

עשירים והרבנים שלא סייעו בכל הונם כוחם והשפעתם. ואני את נפשי מוטלת כולה לגמרי על ראש ה
 הצלתי.

 מי שמוחה לכבוד שמים אין מלאך המות שולט בו כשאר בני אדם )זוה"ק ח"א כט:(. :שכר גדול להמוחים פרק ו
וזוכה  - והקב"ה כורת עמו ברית ולזרעו אחריו כמו שעשה לפנחס )ראשית חכמה שעה"ח פי"ב בשם מהר"י אבוהב(. -

 ויוצא מכלל ארור לכלל ברוך )ויקרא רבה כה(. - וממשיך ברכות וטובות לעם )שם(. - לחלקו של הקב"ה )תמיד כח.(.
כשיש  - זוכה לבלות שנותיו בנעימים )אדר"נ פכ"ט(. - ניצול מכל גזירות קשות )ילקוט רות עה"כ וימת אלימלך(. -

 .וזוכה למלכות )סנהדרין קא:( - .גזר דין על הכלל הוא ניצול )חומת אנך פ' נח(

בתפלה להשי"ת שאל יאמר פינו דבר שלא כרצונו, ויהי נא אמרינו לרצון לפני אדון כל. זכות כל  מאמרינוונסיים 
הצדיקים, גאונים וקדושים, שהבאנו דבריהם הטהורים, זכות צדקתם תצהיר כאור שבעת הימים, ויהיו עבורינו 

 אל אהבת תמים, יעזור שנושע תשועת עולמים.מליצים ישרים, וה' אלוקי ישר
, ובזכות זה תתקרב גאולתינו ופדות ם כל גדולי ישראלזכה להעמיד הדת על תילה, ויהי חלקי ענויהא רעוא משמיא ש

 -נפשינו ונזכה מהרה לרגלי מבשר משמיע "שלום" על הרי "יהודה" וערבה לד' מנחת "יהודה" מנחת "שי" 
  בבהגוא"צ בב"א.

 למען קדושת ישראלהכו"ח 
 הרב שלום יהודה גראס

 אבדק"ק האלמין
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 הגה"צ הרב שלום יהודה גרוס -האדמו"ר מהָאלמין 
 40היגר לברוקלין. לפני  בשנת תשכ"בנולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו.  שליט"א, האדמו"ר מהאלמין

, וועד הצניעות העולמי, והדפיס ספרים על פאה נכרית וקול קורא'ס בשנת תשכ"ה: הרבה ארגוניםהקים  - .שנה
, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול ובנוסףלשון הקודש. עשרות אלפים באידיש וב

, ערך מערכה גדולה נגד בשנת תשכ"ו, א, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולותבשנת תשכ"וס. 'קורא
נדפס הקים ארגון הצלה, ו ,תשכ"ז בשנת. בסימילאק מחלב עכו"ם, ומאז לראשונה יצרו סימילאק מחלב ישראל

ערך מערכה גדולה על שנכשלים באכילת תולעים בהכשר למהדרין מן  ,תשכ"ז בשנתס. 'ספר, וקול קורא
, הקים ארגון בשנת תשכ"ח. ג, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלהבשנת תשכ"חהמהדרין, 

חק לישראל שבועי,  , יזם הדפיס והפיץ לראשונהבשנת תשכ"ט. דובית דין צדק לכשרות וטהרת המקוואות
בשנת  ,הערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה ,ס"ב-בשנת תשל"בפרשיות בודדות, ועשר כרכים.  54ונדפסו 
הקים  ,בשנת תשל"דס. 'ספרים וקול קורא 39ונדפסו  וועד הכשרות התאחדות הקהילות,הקים ארגון  ,תשל"ד

ן של לימוד דף היומי, ונדפס גם כן במדריך לכשרות # את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע בעיתונים על הרעיו
, ערך מלחמה כבידה על כשרות ס"ג-בשנת תשל"ט. וערך מלחמה גדולה למען קדושת השבת ,הבשנת תשל". 2

יצא לאור ספר  בשנת תשמ"ו, ח, ערך מלחמה כבידה על תיקון עירובין בארצה"בס"ד-בשנת תשמ"א, זהניקור
אלף  320שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד  בשנת תשס"גים. מכתב 1.296הסכמות ומכתבים 

שלחו  בשנת תשס"דחיילים בצבא.  150.000-ספרים] ונחלקו בחינם בכל הארץ, ול 500דיסקים [בכל דיסק לערך 
, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה בשנת תשס"דקבצים ספרים בחינם.  7000דיסקים של  250.000לא"י עוד 

 - ובשנת תשס" ס, ומודעות בהרבה עיתונים.'ת מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול קוראיומי
עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל במסירות נפש, יומם ולילה, לזכות כל אחד  2006

ל רשב"י וגדולי מישראל בקריאה יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את הבטחתם וצוואתם ש
וועד הקים ארגון  ,ע"ובשנת תש הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

מדריך לכשות עלון יומי דהתאחדות הקהילות, והרבה ספרים וקול  365ונדפסו  הכשרות התאחדות הקהילות,
ודרש שם עשרות  072-33-72-978החומות קוי טלפון, ואחד מהם קו שומרי  3הקים  - ז"עבשנת תשס. 'קורא

בשנת על כל מקצועות התורה, וקרוב לאלף דרשות על צניעות ופאה נכרית מכל גדולי ישראל.  אלפי דרשות
מאה ספרים על צניעות ופאה נכרית, ויותר הקים מפעל הצניעות העולמי, ויצאו לאור עולם לערך  - ח"עתש

הקים  - ט"עבשנת תשמאלפים קול קורא'ס על האיסור של עבודה זרה שיש בפאה נכרית, ועל פאה נכרית בכלל. 
ועד עולמי להצלת הכלל ישראל ממאות קרבנות בכל יום, שנפטרים בגלל העבודה זרה של הפאות והצניעות 

ימות מכל גדולי האדמורים והרבנים נגד העבודה זרה של הפאה הנכרית, בכלל, ועוסקים במסירת נפש לקבל חת
 שהורגת רבבות קרבנות בשנה רח"ל. 

חל',  3 -חל', "אפיית המצות"  7 -חלקים, "אכילת מצות בישראל"  887 -בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה"  -
חל', "נפש  53 -ובץ ספרי כשרות חל', ק 58 -חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן"  26 -קובץ ספרי ארץ ישראל 

, קובץ ספרי שמירת 'חל 33 -חל', קובץ ספרי ניקור  26 -חל', קובץ ספרי שחיטה  7 -ישעיה" על מאכלות אסורות 
קובץ ספרי  חל', 7 -חל', "דברי תורה" עה"ת  10 -חל', "שמירת הברית"  8 -חל', קובץ ספרי מקוואות  18 -שבת 

, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", 'חל  17 -י קדושת ביהכ"נ , קובץ ספר'חל  22 -סת"ם 
 5 -חל', "זוהר חק לישראל"  5 -חל', "זוהר השבת"  5 -חל', "אור הזוהר"  6 -"יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 

חל', "זוהר  6 -היומי"  חל', "זוהר 29 -חל', "תיקוני זוהר"  2 -חל', "תיקוני זוהר"  15 -חל', "מאורות הזוהר" 
אדרא ", "תיקוני הזוהר" חל', 54 -זוהר תורה" חל', " 70 -חל', זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי  12 -היומי" 

חל', ועוד  39 -עלוני הזוהר  ועוד. "ספרא דצניעותא"ספרא דמשכנא", ", ספרים 6" עם עוד אדרא זוטאו" "רבה
 הקדוש. על כל הנ"ל, יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר

 -ס. 'ספרים חוברות וקול קורא 2000-. ונדפסו קרוב למפעל הזוהר העולמי, הקים בארץ ישראל בשנת תשס"ז
פיץ מ -, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות.ספרים וקול קורא'ספרסם על הדברים הנ"ל 

וכנסיות, חנויות, קברי  בתפוצה עצומה בבתי מדרשות המחולק , ועוד,הדף היומי של הזוהר זוהר ספרימיליוני 
הקים את "קול הרשב"י" "קול  -ובחו"ל.  הארץרחבי  בתי אב בכלארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות,  צדיקים,

מידי שבוע ברדיו  כיום מתגורר בבית שמש, מפיץ דרשותיו הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. 
 0548436784בית שמש, טל:  24/8נחל לכיש  מפעל הזוהר העולמי - .רחבי הארץבכל  יר הרצאות, ומעב2000

                                                 
 ) ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.א
 ) ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.ב
 ) ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.ג
 ) ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.ד
 ס.'ונדפסו מאות ספרים וקול קורא ה)
 רא'ס.) ונדפסו ספרים וקול קוו

 ס.'ונדפסו מאות ספרים וקול קורא ז)
  ס. ') ונדפסו מאות ספרים וקול קוראח


