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כל ישראל ערבין זה לזה

ויקרא פרק כו פסוק לז

רש"י

וְ ָכ ְל ִאי ְ ִחיו ְ ִמ ְנֵי
ֶח ֶרב וְ ר ֵֹד יִ  וְ לֹא ִת ְהיֶה
קמה ִל ְפנֵי
ָל ֶכ ְ ָ
יכ:
אֹיְ ֵב ֶ

וכשלו איש באחיו " כשירוצו לנוס ,יכשלו זה בזה ,כי יבהלו לרו( :כמפני
חרב " כאילו בורחי מלפני הורגי ,שיהא בלבב פחד וכל שעה סבורי
שאד רודפ .ומדרשו וכשלו איש באחיו ,זה נכשל בעונו של זה ,שכל
ישראל ערבי זה לזה:

יחזקאל פרק לג פסוק ח

ָד ֲָ 0א ַב ֵ:2
ְ ְמ ִרי ָל ָר ָע ָר ָע מ,ת ָמת וְ לֹא ִד ַ ְר ָ ְל ַה ְז ִהיר ָר ָע ִמ ְַ .ר ,הא ָר ָע ַעֲ,נ ,יָמת וְ ָדמִ ,מְ 1
תנא דבי אליהו רבה פרק יא

מי הרג את כל אלה הוי אומר לא הרג אות אלא פנחס שהיה סיפק בידו למחות ולא מיחה וג היה לו
להתיר את נדרו ליפתח ולא התיר ,ולא פנחס בלבד אלא כל מי שסיפק בידו למחות ולא מוחה להחזיר
את ישראל למוטב ואינו מחזיר כל הדמי הנשפכי בישראל אינ אלא על ידו שנאמר )יחזקאל ג לג(
ואתה ב אד צופה נתתי 0לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אות וגו' באמרי לרשע )נ"י כי אתה
הזהרת רשע לפי שכל וכו'( מות תמות ולא הזהרתו וגו' הוא רשע בעונו ימות ודמו מיד 0אבקש וגו' לפי
שכל ישראל ערבי זה לזה .ולמה ה דומי לספינה שנקרע בה בית א' אי אומרי נקרע בה בית א'
אלא כל הספינה נקרעה כלה כ 0ה ישראל שנאמר )יהושע כב( הלא עכ ב זרח מעל מעל בחר ועל
כל עדת ישראל היה קצ והוא איש א' לא גוע בעונו.
יהושע פרק ז
)א( וְַ ִ1מעֲל ְבנֵי יִ ְָ 8ר ֵאל ַמ ַעל ַ ֵח ֶר וַ2ַ ִ1ח ָע ָכ ֶ
הדה ִמ ַה ֵח ֶר וַַ ִ1חר
ֶרח ְל ַמ ֵ9ה יְ ָ
ַב ִ.י ֶב ז ַ
ַ ְר ִמי ֶב ז ְ
ָי
הַ ,ע ֲאנ ִ
 :יְ קֹוָק ִ ְבנֵי יִ ְָ 8ר ֵאל) :ב( וַַ ְ ִ1לח יְ ;
יריחָ ,ה ַעי ֲא ֶר ִע ֵית וֶ ִמ ֶֶ 2ד ְל ֵבית ֵאל
ִמ ִ
יה ֵלאמֹר עֲל וְ ַר<ְ ל ֶאת ָה ֶר( ַו ַ1עֲל
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַוֶ 1
ה,ע
ָב ֶאל יְ ;
ָי וַיְ ַר ְ<ל ֶאת ָה ָעי) :ג( ַו; 1
ָה ֲאנ ִ
:ל ַיִ  ִאי א,
ַעל ָל ָה ָע ְ ְ
ֹאמר ֵא ָליו :ל י ַ
ַוְ 1
ִ ְל ֶֹת ֲא ָל ִפי ִאי ַיעֲל וְ יַ ֶאת ָה ָעי :ל ְ ַי<ַע
ָ ָ=ה ֶאת ָל ָה ָע ִי ְמ ַעט ֵה ָ=ה) :ד( ַו ַ1עֲל ִמ ָה ָע
ָ ָ=ה ִ ְל ֶֹת ֲא ָל ִפי ִאי ַו ָ1נ;ס ִל ְפנֵי :נְ ֵי ָה ָעי:
)ה( ַוֵ ַ1מ ֶה :נְ ֵי ָה ַעי ִ ְל ִֹי וְ ִ ָ>ה ִאי
=,רד וַ=ַ ִ1ס
וְַ ִ1ר ְ.פ ִל ְפנֵי ַה ַ> ַער ַעד ַה ְ> ָב ִרי ַוָ ַ ַ1
הַ ,ע ְִ 8מל ָֹתיו
ְל ַבב ָה ָע וַיְ ִהי ְל ָמיִ ) :ו( וְַ ִ1ק ַרע יְ ;
:ר ָצה ִל ְפנֵי ֲאר ,יְ קֹוָק ַעד ָה ֶע ֶרב הא
וַֹ ִ1ל ַעל ָנָיו ְ
ֹאמר
ֹא) :ז( ַוֶ 1
וְ ִז ְק ֵני יִ ְָ 8ר ֵאל ַו ַ1עֲל ָע ָפר ַעל ר ָ
ֲביר ֶאת
ֲב ְר ָ ַהע ִ
הַ ,ע ֲא ָה? ֲאדֹנָי יְ קֹוִ ק ָל ָמה ֵהע ַ
יְ ;
ַר ֵָ .ל ֵתת א ָֹתנ ְיַד ָה ֱאמ ִֹרי
ָה ָע ַה@ֶה ֶאת ַהְ 1
ַר ֵ) :.ח( ִי
ֵב ְ ֵע ֶבר ַהְ 1
ה:,לנ ַוֶ B
ְ
ידנ וְ ל
ְל ַה ֲא ִב ֵ
:ח ֵרי ֲא ֶר ָה ַפ ְ 0יִ ְָ 8ר ֵאל ע ֶֹר ִל ְפנֵי
ֲאדֹנָי ָמה א ַֹמר ֲ
ָס
אֹיְ ָביו) :ט( וְ יִ ְ ְמע ַה ְ ַנעֲנִ י וְ כֹל י ְֹ ֵבי ָה ֶר( וְ נ ַ
ֲ8ה
מה ַע ֵ
ָע ֵלינ וְ ִה ְכ ִרית ֶאת ְ ֵמנ ִמ ָה ֶר( ַ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל יְ הַ ; ,ע ;ק ָל ְ0
ְל ִ ְמ ַָ 0ה<ָד,ל :ס )י( ַוֶ 1
ֶי) :0יא( ָח ָטא יִ ְָ 8ר ֵאל וְ גַ
:ה נ ֵֹפל ַעל ָנ ָ
ָל ָ=ה @ֶה ָ
א,ת וְ גַ ָל ְקח ִמ
יתי ָ
יתי ֲא ֶר ִצִ ִ
ָע ְבר ֶאת ְ ִר ִ
יה:
ַה ֵח ֶר וְ גַ <ָנְ ב וְ גַ ִ ֲח וְ גַ ָ8מ ִב ְכ ֵל ֶ
יה ע ֶֹר
;כל ְנֵי יִ ְָ 8ר ֵאל ָלק ִל ְפנֵי אֹיְ ֵב ֶ
)יב( וְ לֹא י ְ
א,סי ִל ְהי,ת
יה ִי ָהי ְל ֵח ֶר לֹא ִ
יִ ְפנ ִל ְפנֵי אֹיְ ֵב ֶ
ִע ָ= ֶכ ִא לֹא ַת ְ ִמיד ַה ֵח ֶר ִמ ְִ 2ר ְ ֶכ) :יג( ;ק
ַק ֵֶ .את ָה ָע וְ ַמ ְר ָ ִה ְת ַק ְְ .ל ָמ ָחר ִי כֹה ַמר
תכל
יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְָ 8ר ֵאל ֵח ֶר ְ ִק ְר ְ ָ 0יִ ְָ 8ר ֵאל לֹא ַ
יר ֶכ ַה ֵח ֶר ִמ ְִ 2ר ְ ֶכ:
יַ 0עד ֲה ִס ְ
ָלק ִל ְפנֵי אֹיְ ֶב ָ

יכ וְ ָהיָה ַה ֵ> ֶבט ֲא ֶר
)יד( וְ נִ ְק ַר ְב ֶ ַ ֶֹקר ְל ִ ְב ֵט ֶ
יִ ְל ְ ֶד Bיְ קֹוָק יִ ְק ַרב ַל ִ= ְ ָח,ת וְ ַה ִ= ְ ָ ָחה ֲא ֶר
יִ ְל ְ ֶדָBה יְ קֹוָק ִ ְק ַרב ַל ָ ִי וְ ַה ַיִ ת ֲא ֶר יִ ְל ְ ֶדB
יְ קֹוָק יִ ְק ַרב ַל ְ< ָב ִרי) :טו( וְ ָהיָה ַהְ ִBל ָד ַ ֵח ֶר יִ ֵָ Cר
ָ ֵא אֹת ,וְ ֶאת ָל ֲא ֶר לִ ,י ָע ַבר ֶאת ְ ִרית יְ קֹוָק
הַ ,ע ַ ֶֹקר
ַ ֵ יְ ;
וְ ִכי ָע ָ8ה נְ ָב ָלה ְיִ ְָ 8ר ֵאל) :טז( ַוְ 1
הדה:
ַק ֵרב ֶאת יִ ְָ 8ר ֵאל ִל ְ ָב ָטיו וֵַ Dָ ִ1כד ֵ ֶבט יְ ָ
ַוְ 1
הדה וְַ ִ1לֹד ֵאת ִמ ְ ַ ַחת
ַק ֵרב ֶאת ִמ ְ ַ ַחת יְ ָ
)יז( ַוְ 1
ַר ִחי ַל ְ< ָב ִרי וֵַ Dָ ִ1כד
ַק ֵרב ֶאת ִמ ְ ַ ַחת ַה@ ְ
ַר ִחי ַוְ 1
ַה@ ְ
ַק ֵרב ֶאת ֵיתַ ,ל ְ< ָב ִרי וֵַ Dָ ִ1כד ָע ָכ ֶ
ַב ִ.י) :יח( ַוְ 1
זְ
ֹאמר
הדה) :יט( ַוֶ 1
ֶרח ְל ַמ ֵ9ה יְ ָ
ַב ִ.י ֶ ז ַ
ַ ְר ִמי ֶב ז ְ
הַ ,ע ֶאל ָע ָכ ְנִ י ִ8י נָא ָכב,ד ַליקֹוָק ֱאל ֵֹהי
יְ ;
ית :ל ְ ַכ ֵחד
ת,דה וְ ַה<ֶד נָא ִלי ֶמה ָע ִָ 8
יִ ְָ 8ר ֵאל וְ ֶת לָ ,
ֹאמר ְמנָה נ ִֹכי
הַ ,ע ַוַ 1
ִמ ֶ= ִBי) :כ( ַו ַַ 1ע ָע ָכ ֶאת יְ ;
יתי:
וְכזֹאת וְ ָכזֹאת ָע ִִ 8
אתי ַליקֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְָ 8ר ֵאל ָ
ָח ָט ִ
:חת
ֶ .:רת ִנְ ָער ַ
ָא ֶרא ַב ָ> ָלל ֶ
)כא( >ואראה< ו ֵ
ָהב ֶא ָחד
ל ,ז ָ
אתיִ  ְ ָק ִלי ֶ ֶס ְ
מ ַ
ט,בה ָ
ָ
ָא ֵָ 2ח וְ ִהָB
ָא ְח ְמ ֵד ו ֶ
ֲח ִמ ִ>י ְ ָק ִלי ִמ ְ ָקל ,ו ֶ
יה:
תָ 0,ה ֳה ִלי וְ ַה ֶ ֶס ַ ְח ֶ ָ
ְטמנִ י ָ ֶר( ְ ְ
ֹה ָלה וְ ִהֵBה
הַ ,ע ַמ ְל ִכי ַו ָ1ר;צ ָהא ֱ
)כב( וַַ ְ ִ1לח יְ ;
0,
יה) :כג( וַ2ָ ִ1ח ִמ ְ
ְטמנָה ְ ֳהל ,וְ ַה ֶ ֶס ַ ְח ֶ ָ
ַ; Hק
הַ ,ע וְ ֶאל ָל ְנֵי יִ ְָ 8ר ֵאל ַוִ 1
ָהא ֶֹהל וַיְ ִבא ֶאל יְ ;
ֶרח וְ ֶאת
הַ ,ע ֶאת ָע ָכ ֶ ז ַ
ִל ְפנֵי יְ קֹוָק) :כד( וַ2ַ ִ1ח יְ ;
ָהב וְ ֶאת ָנָיו וְ ֶאת
ֶ .:רת וְ ֶאת ְלַ ,ה@ ָ
ַה ֶ ֶס וְ ֶאת ָה ֶ
ְנ ָֹתיו וְ ֶאת ,ר ,וְ ֶאת ֲחמֹר ,וְ ֶאת צֹאנ ,וְ ֶאת ֳהל,
וְ ֶאת ָל ֲא ֶר ל ,וְ ָכל יִ ְָ 8ר ֵאל ִע=ַ ,ו ַ1עֲל א ָֹת ֵע ֶמק
ֳר ָ 0יְ קֹוָק
ַע ְ
ֲכ ְר ָנ י ְ
הַ ,ע ֶמה ע ַ
ֹאמר יְ ;
ָעכ,ר) :כה( ַוֶ 1
ַַ ,1ה@ֶה וְַ ִ1ר ְ<מ אֹתָ ,כל יִ ְָ 8ר ֵאל ֶא ֶב וְַ 8ְ ִ1רפ א ָֹת
ָקימ ָע ָליו <ַל
ָ ֵא וְַ ִ1ס ְקל א ָֹת ָ ֲא ָבנִ י) :כו( ַוִ 1
ָב יְ קֹוָק ֵמ ֲחרַ ,: ,על
ֲא ָבנִ י <ָד,ל ַעד ַהַ ,1ה@ֶה ַוָ 1
ֵ ָק ָרא ֵ ַה ָ=קַ ,ההא ֵע ֶמק ָעכ,ר ַעד ַה,1
ַה@ֶה:
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דברים פרק כט

רש"י

)יד( ואת אשר איננו פה " וא ע דורות העתידי
ֶנֹ ,ה ִע ָ=נ ע ֵֹמד ַהִ ,1ל ְפנֵי
)יד( ִי ֶאת ֲא ֶר י ְ
להיות) :כח( הנסתרת לה' אלהינו " וא תאמרו
יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינ וְ ֵאת ֲא ֶר ֵאינֶֹ Bה ִע ָ=נ ַה... :,1
מה בידינו לעשות ,אתה מעניש את הרבי על
ל ָבנֵינ
)כח( ַהְ ִBס ָרֹת ַליקֹוָק ֱאל ֵֹהינ וְ ַה ִBגְ לֹת ָלנ ְ
הרהורי היחיד ,שנאמר )פסוק יז( פ יש בכ איש
,רה ַה@ֹאת:
ע,ל ַלעֲ,8ת ֶאת ָל ְִ .ב ֵרי ַה ָ
ַעד ָ
וגו' ,ואחר כ) 0פסוק כא( וראו את מכות האר(
ההיא ,והלא אי אד יודע טמונותיו של חבירו ,אי אני מעניש אתכ על הנסתרות ,שה לה' אלהינו
והוא יפרע מאותו יחיד ,אבל הנגלות ,לנו ולבנינו לבער הרע מקרבנו ,וא לא נעשה די בה יענשו את
הרבי .נקוד על לנו ולבנינו ,לדרוש ,שא על הנגלות לא ענש את הרבי עד שעברו את הירד משקבלו
עליה את השבועה בהר גרזי ובהר עיבל ונעשו ערבי זה לזה:
פי' המלבי"ם לפסוק יד

שפת אמת לפרשת נצבים ]שנת תרל"ו[

במדרש תנחומא כולכ .כולכ ערבי זה
בזה צדיק א' בכ בזכותו כולכ עומדי כו'.
פי' כפי מה שמכניס אד עצמו בזה הערבות
לקבל כ"א על עצמו עונש כללות ישראל .עי"ז
זוכי ג"כ לעמוד בזכות זה הצדיק שזה בא
בזכות הערבות .ובאמת סטרא דקדושה
נקודה קטנה כוללת הכל כי אי הפרש בי רב
למעט .לכ א יש צדיק א' לפני השי"ת
ניתק ע"י הכל .א 0שצריכי להכניס עצמו
בכלל ישראל ע"י הערבות ועי"ז יש לנו חלק
במעשה הצדיק .לכ אמר הכתוב כי זה הרשע
שמוציא עצמו מהכלל עליו חל העונשי אבל
כלל בנ"י לא יכלו ח"ו .ומאוד צריכי לעשות
כל המצות ומעש"ט בכלל בנ"י .וג צריכי
לידע כי ג כל הדורות שלאחרינו הכל תלוי
במעשינו .לכ נאמר לא אתכ בלבדכ כו'
וקשה למה אמר לה זה .רק כדי שידעו כי
בקבלת הברית שה מקבלי עי"ז מזכי לכל
הדורות הבאי .וכ הוא ג עתה בכל
מעש"ט שבישראל:
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