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 ויקרא פרק כו פסוק לז 
 ְ�ִמְ�ֵני ְ�ִחיו ִאי� ְוָכְ�ל�
 ִתְהֶיה ְולֹא ִי� ְורֵֹד� ֶחֶרב
� ִלְפֵני ְ�ק�ָמה ָלֶכ

� : אְֹיֵביֶכ

 י "רש
 כמפני :לרו) יבהלו כי, בזה זה יכשלו, לנוס כשירוצו " באחיו איש וכשלו
 סבורי� שעה וכל פחד בלבב� שיהא, הורגי� מלפני בורחי� כאילו " חרב

� שכל, זה של בעונו נכשל זה, באחיו איש וכשלו ומדרשו. רודפ� שאד
 :לזה זה ערבי� ישראל

 

 יחזקאל פרק לג פסוק ח 
 : ֲאַב�2ֵ ִמ1ְָד0ָ ְוָדמ, ָימ�ת ַ�ֲע,נ, ָרָ�ע ה�א ִמַ.ְר�, ָרָ�ע ְלַהְזִהיר ִדַ�ְרָ� ְולֹא ָ�מ�ת מ,ת ָרָ�ע ָלָרָ�ע ְ�ְמִרי

 
 תנא דבי אליהו רבה פרק יא 

 הרג את כל אלה הוי אומר לא הרג אות� אלא פנחס שהיה סיפק בידו למחות ולא מיחה וג� היה לו מי
ולא פנחס בלבד אלא כל מי שסיפק בידו למחות ולא מוחה להחזיר , ולא התירלהתיר את נדרו ליפתח 

) יחזקאל ג לג( ידו שנאמר לאת ישראל למוטב ואינו מחזיר כל הדמי� הנשפכי� בישראל אינ� אלא ע
י כי אתה "נ(באמרי לרשע ' ואתה ב� אד� צופה נתתי0 לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אות� וגו

לפי ' הוא רשע בעונו ימות ודמו מיד0 אבקש וגו' מות תמות ולא הזהרתו וגו) 'שכל וכוהזהרת רשע לפי 
' אי� אומרי� נקרע בה בית א' ולמה ה� דומי� לספינה שנקרע בה בית א. שכל ישראל ערבי� זה לזה

הלא עכ� ב� זרח מעל מעל בחר� ועל ) יהושע כב(אלא כל הספינה נקרעה כלה כ0 ה� ישראל שנאמר 
 . לא גוע בעונו'  ישראל היה קצ� והוא איש אכל עדת

 
 יהושע פרק ז 

 ֶ�� ָעָכ� ַו2ַ1ִח ַ�ֵחֶר� ַמַעל ִי8ְָרֵאל ְבֵני ַו1ְִמֲעל�) א(
 ַו1ִַחר ַהֵחֶר� ִמ� ְיה�ָדה ְלַמ9ֵה ֶזַרח ֶב� ַזְבִ.י ֶב� ַ�ְרִמי
ַע ַו1ְִ�ַלח) ב( :ִי8ְָרֵאל ִ�ְבֵני ְיקָֹוק :�  ֲאָנִ�י� ְיה,�;

ֶו� ֵ�ית ִע� ֲאֶ�ר ָהַעי ִמיִריח, � ֵאל ְלֵבית ִמ2ֶֶד
 ַו1ֲַעל� ָהֶר) ֶאת ְוַרְ>ל� ֲעל� ֵלאמֹר ֲאֵליֶה� ַו1ֹאֶמר

�ב�) ג( :ָהָעי ֶאת ַוְיַרְ>ל� ָהֲאָנִ�י ע ֶאל ַו�1ָ;  ְיה,�;
 א, ִאי� ְ�:ְלַ�ִי� ָהָע� ָ�ל ַיַעל :ל ֵאָליו ַו1ֹאְמר�
 ְ�ַיַ>ע :ל ָהָעי ֶאת ְוַי�� ַיֲעל� ִאי� ֲאָלִפי� ִ�ְ�לֶֹ�ת

 ָהָע� ִמ� ַו1ֲַעל�) ד( :ֵהָ=ה ְמַעט ִ�י ָהָע� ָ�ל ֶאת ָ�ָ=ה
  :ָהָעי :ְנֵ�י ִלְפֵני ַו1ָנ;ס� ִאי� ֲאָלִפי� ִ�ְ�לֶֹ�ת ָ�ָ=ה

 ִאי� ְוִ�ָ<ה ְ�לִֹ�י�ִ� ָהַעי :ְנֵ�י ֵמֶה� ַו��1ַ) ה(
� ַו1ִַ=ס ַ�=,ָרד ַו��1ַ� ַהְ<ָבִרי� ַעד ַהַ<ַער ִלְפֵני ַו1ְִרְ.פ�

ַע ַו1ְִקַרע) ו( :ְלָמִי� ַוְיִהי ָהָע� ְלַבב  8ְִמלָֹתיו ְיה,�;
 ה�א ָהֶעֶרב ַעד ְיקָֹוק ֲאר,� ִלְפֵני :ְרָצה ָ�ָניו ַעל ַו�1ִֹל
 ַו1ֹאֶמר) ז( :רֹאָ�� ַעל ָעָפר ַו1ֲַעל� ִי8ְָרֵאל יְוִזְקֵנ

ַע  ֶאת ַהֲעִביר ֵהֲעַבְרָ� ָלָמה ְיקִֹוק ֲאדָֹני ֲאָה? ְיה,�;
� ָהֱאמִֹרי ְ�ַיד אָֹתנ� ָלֵתת ַה1ְַרֵ.� ֶאת ַהֶ@ה ָהָע

 ִ�י) ח( :ַה1ְַרֵ.� ְ�ֵעֶבר ַוBֵֶ�ב ה,:ְלנ� ְול� ְלַהֲאִביֵדנ�
 ִלְפֵני עֶֹר� ִי8ְָרֵאל ָהַפ0ְ ֲאֶ�ר :ֲחֵרי אַֹמר ָמה דָֹניֲא

 ְוָנַס�� ָהֶר) יְֹ�ֵבי ְוכֹל ַהְ�ַנֲעִני ְוִיְ�ְמע�) ט( :אְֹיָביו
 ַ�ֲע8ֵה �ַמה ָהֶר) ִמ� ְ�ֵמנ� ֶאת ְוִהְכִרית� ָעֵלינ�
ַעְיה, ֶאל ְיקָֹוק ַו1ֹאֶמר) י(  ס: ַהָ>ד,ל ְלִ�ְמ0ָ ;� �  ָל0ְ ק;
 ְוַג� ִי8ְָרֵאל ָחָטא) יא( :ָ�ֶני0ָ ַעל נֵֹפל :ָ�ה ֶ@ה ָלָ=ה
 ִמ� ָלְקח� ְוַג� א,ָת� ִצִ�יִתי ֲאֶ�ר ְ�ִריִתי ֶאת ָעְבר�

�  :ִבְכֵליֶה� 8ָמ� ְוַג� ִ�ֲח�� ְוַג� ָ>ְנב� ְוַג� ַהֵחֶר
 עֶֹר� אְֹיֵביֶה� ְפֵניִל ָלק�� ִי8ְָרֵאל ְ�ֵני י;ְכל� ְולֹא) יב(

 ִלְהי,ת א,ִסי� לֹא ְלֵחֶר� ָהי� ִ�י אְֹיֵביֶה� ִלְפֵני ִיְפנ�
��) יג( :ִמ2ְִרְ�ֶכ� ַהֵחֶר� ַתְ�ִמיד� לֹא ִא� ִעָ=ֶכ  ק;
ַמר כֹה ִ�י ְלָמָחר ִהְתַקְ.�� ְוַמְרָ� ָהָע� ֶאת ַקֵ.� 
 ת�ַכל לֹא ִי8ְָרֵאל ְר0ָ�ְְ�ִק ֵחֶר� ִי8ְָרֵאל ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק
�  :ִמ2ְִרְ�ֶכ� ַהֵחֶר� ֲהִסיְרֶכ� ַעד אְֹיֶבי0ָ ִלְפֵני ָלק�

 ֲאֶ�ר ַהֵ<ֶבט ְוָהָיה ְלִ�ְבֵטיֶכ� ַ��ֶֹקר ְוִנְקַרְבֶ��) יד(
�Bֲאֶ�ר ְוַהִ=ְ�ָ�ָחה ַלִ=ְ�ָ�ח,ת ִיְקַרב ְיקָֹוק ִיְלְ�ֶד 
 ִיְלְ�ֶד�B ֲאֶ�ר ְוַהַ�ִית ַלָ�ִ�י� ִ�ְקַרב ְיקָֹוק ִיְלְ�ֶדBָה
 ִיCֵָר� ַ�ֵחֶר� ַהBְִלָ�ד ְוָהָיה) טו( :ַלְ>ָבִרי� ִיְקַרב ְיקָֹוק
 ְיקָֹוק ְ�ִרית ֶאת ָעַבר ִ�י ל, ֲאֶ�ר ָ�ל ְוֶאת אֹת, ָ�ֵא�
ַע ַו1ְַ�ֵ��) טז( :ְ�ִי8ְָרֵאל ְנָבָלה ָע8ָה ְוִכי  ַ��ֶֹקר ְיה,�;

  :ְיה�ָדה ֵ�ֶבט ַוDָ1ִֵכד ִלְ�ָבָטיו ִי8ְָרֵאל ֶאת ַו1ְַקֵרב
 ִמְ�ַ�ַחת ֵאת ַו1ְִל�ֹד ְיה�ָדה ִמְ�ַ�ַחת ֶאת ַו1ְַקֵרב) יז(

 ַוDָ1ִֵכד ַלְ>ָבִרי� ַהַ@ְרִחי ִמְ�ַ�ַחת ֶאת ַו1ְַקֵרב ַהַ@ְרִחי
 ֶ�� ָעָכ� ַוDָ1ִֵכד ַלְ>ָבִרי� ,ֵ�ית ֶאת ַו1ְַקֵרב) יח( :ַזְבִ.י
 ַו1ֹאֶמר) יט( :ְיה�ָדה ְלַמ9ֵה ֶזַרח ֶ�� ַזְבִ.י ֶב� ַ�ְרִמי
ַע  ֱאלֵֹהי ַליקָֹוק ָכב,ד ָנא 8ִי� ְ�ִני ָעָכ� ֶאל ְיה,�;
 ְ�ַכֵחד :ל ָע8ִיָת ֶמה ִלי ָנא ְוַהֶ>ד ת,ָדה ל, ְוֶת� ִי8ְָרֵאל
ַע ֶאת ָעָכ� ַע�ַו1ַ) כ( :ִמֶ=Bִי נִֹכי ְמָנה ַו1ֹאַמר ְיה,�; 

 :ָע8ִיִתי ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ִי8ְָרֵאל ֱאלֵֹהי ַליקָֹוק ָחָטאִתי
 :ַחת ִ�ְנָער :ֶ.ֶרת ַבָ<ָלל ָוֵאֶרא> ואראה<) כא(

 ֶאָחד ָזָהב �ְל�,� ֶ�ֶס� ְ�ָקִלי� �ָמאַתִי� ט,ָבה
�� ָוֶא2ֵָח� ָוֶאְחְמֵד� ָקל,ִמְ� ְ�ָקִלי� ֲחִמִ<יBְָוִה 
�  :ַ�ְחֶ�יָה ְוַהֶ�ֶס� ָהֳהִלי ְ�ת,0ְ ָ�ֶר) ְטמ�ִני

ַע ַו1ְִ�ַלח) כב(  ְוִהBֵה ָהאֱֹהָלה ַו1ָר;צ� ַמְלִכי� ְיה,�;
 ִמ�,0ְ ַו2ָ1ִח��) כג( :ַ�ְחֶ�יָה ְוַהֶ�ֶס� ְ�ֳהל, ְטמ�ָנה
ַע ֶאל א��ַוְיִב ָהאֶֹהל � ִי8ְָרֵאל ְ�ֵני ָ�ל ְוֶאל ְיה,�;  ַוHִ1ַק;
ַע ַו2ַ1ִח) כד( :ְיקָֹוק ִלְפֵני  ְוֶאת ֶזַרח ֶ�� ָעָכ� ֶאת ְיה,�;

 ְוֶאת ָ�ָניו ְוֶאת ַהָ@ָהב ְל�,� ְוֶאת ָה:ֶ.ֶרת ְוֶאת ַהֶ�ֶס�
ֳהל, ְוֶאת צֹאנ, ְוֶאת ֲחמֹר, ְוֶאת �,ר, ְוֶאת ְ�נָֹתיו 
 ֵעֶמק אָֹת� ַו1ֲַעל� ִע=, ִי8ְָרֵאל ְוָכל ל, ֲאֶ�ר ָ�ל ְוֶאת
ַע ַו1ֹאֶמר) כה( :ָעכ,ר  ְיקָֹוק ַיְעֳ�ְר0ָ ֲעַכְרָ�נ� ֶמה ְיה,�;
� אָֹת� ַו8ְ1ְִרפ� ֶאֶב� ִי8ְָרֵאל ָכל אֹת, ַו1ְִרְ>מ� ַהֶ@ה 1�ַ,
 ַ>ל ָעָליו ַו1ִָקימ�) כו( :ֲאָבִני�ָ� אָֹת� ַו1ְִסְקל� ָ�ֵא�

� ַעל :�, ֵמֲחר,� ְיקָֹוק ַו1ָָ�ב ַהֶ@ה ַה1,� ַעד ָ>ד,ל ֲאָבִני
ֵ�� ָקָרא ֵ�� � ַה1,� ַעד ָעכ,ר ֵעֶמק ַהה�א ַהָ=ק,

 : ַהֶ@ה
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 דברים פרק כט 
 ִלְפֵני ַה1,� עֵֹמד ִעָ=נ� �ֹה ֶיְ�נ, ֲאֶ�ר ֶאת ִ�י) יד(

  ...:ַה1,� ִעָ=נ� �ֹה ֵאיֶנ�B ֲאֶ�ר ְוֵאת ֱאלֵֹהינ� ְיקָֹוק
 �ְלָבֵנינ� ָלנ� ְוַהBְִגלֹת ֱאלֵֹהינ� ַליקָֹוק ַהBְִסָ�רֹת) כח(

 : ַה@ֹאת ַה�,ָרה ִ.ְבֵרי ָ�ל ֶאת ַלֲע8,ת ע,ָל� ַעד

 י"רש
�העתידי דורות ע� וא� " פה איננו אשר ואת) יד( 

 תאמרו וא� " אלהינו' לה הנסתרת) כח( :להיות
 על הרבי� את מעניש אתה, לעשות בידינו מה

 איש בכ� יש פ�) יז פסוק (שנאמר, היחיד הרהורי
  האר) מכות את וראו) כא פסוק (כ0 ואחר', וגו

 ינואלה' לה שה�, הנסתרות על אתכ� מעניש אני אי�, חבירו של טמונותיו יודע אד� אי� והלא, ההיא
 את יענשו בה� די� נעשה לא וא�, מקרבנו הרע לבער ולבנינו לנו, הנגלות אבל, יחיד מאותו יפרע והוא

� משקבלו הירד� את שעברו עד הרבי� את ענש לא הנגלות על שא�, לדרוש, ולבנינו לנו על נקוד. הרבי
� :לזה זה ערבי� ונעשו עיבל ובהר גרזי� בהר השבועה את עליה

 
 לפסוק ידם "המלבי' פי

 

  ]ו"תרלשנת [פרשת נצבים לשפת אמת 
כולכ� ערבי� זה .  תנחומא כולכ�במדרש

. 'בכ� בזכותו כולכ� עומדי� כו' בזה צדיק א
כפי מה שמכניס אד� עצמו בזה הערבות ' פי

ז "עי. א על עצמו עונש כללות ישראל"לקבל כ
כ לעמוד בזכות זה הצדיק שזה בא "זוכי� ג

סטרא דקדושה ובאמת . בזכות הערבות
 הכל כי אי� הפרש בי� רב וללתנקודה קטנה כ

ת "לפני השי' לכ� א� יש צדיק א. למעט
א0 שצריכי� להכניס עצמו . י הכל"ניתק� ע

ז יש לנו חלק "י הערבות ועי"בכלל ישראל ע
לכ� אמר הכתוב כי זה הרשע . במעשה הצדיק

שמוציא עצמו מהכלל עליו חל העונשי� אבל 
ומאוד צריכי� לעשות . ו" חי לא יכלו"כלל בנ

וג� צריכי� . י"ט בכלל בנ"כל המצות ומעש
לידע כי ג� כל הדורות שלאחרינו הכל תלוי 

' לכ� נאמר לא אתכ� בלבדכ� כו. במעשינו
רק כדי שידעו כי . וקשה למה אמר לה� זה

ז מזכי� לכל "בקבלת הברית שה� מקבלי� עי
�וכ� הוא ג� עתה בכל . הדורות הבאי

 :שראלט שבי"מעש
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