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ְ הָעִיר  ּיקִם בְּתֹוך ִ אּולַי יֵׁש... צַד
(בראשית י"ח, כ"ד)

לעצמו  חוטאים,  לאנשים  בשכנות  שחי  צדיק  לדאוג  אמור  למי 
דווקא  אולי  או  שקיימים?  המועטים  לצדיקים  בלבד?  ולמשפחתו 
שחיו  מפורסמים  צדיקים  שלושה  על  מספרת  התורה  לרשעים?  גם 
בסיטואציה כזו: נח, אברהם ומשה. הרבי מנתח את הטקסט ומראה למי 

דאג כל אחד מהם, ואת מי מהם אנו אומרים לחקות?

בין נח לאברהם
איתא בזהר1 אודות שלשה צדיקים שכל אחד ואחד מהם היה בדור שהיה שלא כדבעי: 

נח, אברהם ומשה. 

בדורו של נח בשעת המבול - התפלל נח רק עבור עצמו ועבור בני-ביתו, ועל כל הדור 
לא חשב. רק בשעה שבאו אליו ושאלוהו לשם מה הוא בונה את התיבה - סיפר להם 
שהקב"ה עומד להביא מבול על העולם, והוכיחם. וכיון שזה היה רק בשעה שבאו אליו, 

שהרי הוא לא הלך אליהם - נאמר על זה בזהר ביטוי קשה. 

אברהם - לא המתין עד שיבואו אליו, אלא "ויקרא שם בשם הוי' א-ל עולם"2, הוא הלך 
לכולם ופרסם אלקות בעולם. אבל אף על פי כן, במה התבטאה עבודתו - לעשות כולם 
צדיקים, ואילו עבור אלו שאינם צדיקים, לא ביקש. בשעה שהיתה הגזירה על סדום, 
ביקש מהקב"ה "אולי יש גו' צדיקים בתוך העיר"3 שאם יש בה צדיקים לא יחריב את 
העיר בעבורם, ובשעה שענו לו שאין עשרה צדיקים - אזי "ואברהם שב למקומו"4, ולא 

היו לו עוד טענות. 

משה רבינו סיכן את עצמו למען החוטאים
אבל הנהגתו של משה, רעיא מהימנא, היתה באופן אחר. בשעה שחטאו בני ישראל 
- תבע משה רבינו מהקב"ה שימחל לכל בני ישראל, גם לרשעים, ולא זו בלבד שלא 
התנהג כמו נח שהתפלל רק עבורו ועבור בני-ביתו , אלא אדרבה - משה רבינו אמר5: 

"ואם אין - מחני נא מספרך אשר כתבת". 

1( ח"א קו, א.
2( בראשית כא, לג.
3( בראשית יח, כד.

4( שם, לג.
5( שמות לב, לב.

 מנהיג של כ-ו-ל-ם, אמור
לדאוג לכולם. גם לחוטאים...
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משה רבינו סיכן את עצמו למען בני ישראל. ואף שעל פי שכל, על - פי טעם ודעת, 
אין מקום להתפלל עבור חוטא בעגל ובמזיד – סיכן משה רבינו את עצמו, ברצון חזק 
ומסירות-נפש שלמעלה מטעם ודעת, גם עבורם. ורק הנהגה זו קורא הזוהר הקדוש - 

"נשמתא דאורייתא"6 - בשם "שלימו כדקא יאות".

הדרך הנכונה לאחר מתן תורה
ובפרט  הדור,  מנהיג  מהימנא".  "רעיא  של  סימנו  וזהו  מתן-תורה,  לאחרי  הדרך  זוהי 
לאחרי מתן-תורה, מסכן את עצמו עבור כל בני ישראל ללא יוצא מן הכלל, בין אם יש 

לזה מקום בשכל ובין אם לאו. 

הוא אינו נועל בתיבה את עצמו "ובניו ואשתו ונשי בניו אתו"7, ואילו שאר בני ישראל 
- "לא בעי רחמי עלייהו", כיון שהם כו', "ובגין כך איקרון מי המבול על שמיה"8, רועה 
"דור  כמו  אפילו  שהוא  דור  עבור  בפועל  ובמסירות-נפשו  עצמו  את  מסכן  ישראל 
לרעך  "ואהבת  ואמר  ישראל,  אוהב  שהיה  אף   - עקיבא  רבי  אמר  שעליהם  המדבר" 
כמוך . . זהו כלל גדול בתורה" - ש"אין להם חלק לעולם הבא"9, ואף על פי כן, משה 
רבינו, הרועה הנאמן, מסכן את עצמו גם עבורם, ונשאר במדבר בשבילם, כמו שמובא 
במדרש10, כמו שנאמר11 "צדקת הוי' עשה ומשפטיו עם ישראל", שמשה רבינו נשאר 

במדבר כדי לקחת את דור המדבר עמו. 

 קטע משיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, רשימת השומעים בלתי מוגה. 
)תו"מ חלק י"ד התשט"ו ע' 851(

6( זח"ג קנב, א.
7( בראשית ו, ו.

8( זח"א סו, ב.
9( סנהדרין קח, רע"א )במשנה(.

10( במדב"ר פי"ט, יג
11( דברים לג, כא.
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“Perhaps there are...righteous people in the city.”
(Vayera 18:24)

What is the responsibility of a pious individual among 
sinners? 

A deeper look at three of our most famous ancestors, Noach, 
Avraham and Moshe.

Noach vs. Avraham
The Zohar states1 that there were three righteous individuals who lived among 
an immoral society: Noach, Avraham and Moshe.

In the generation of Noach, with the advent of the Great Flood, Noach prayed 
for the salvation of his family and himself. He didn’t think about the rest of 
humanity. Only when approached and asked about his construction of an ark 
did he rebuke the people of his generation and say that Hashem planned to 
bring a flood and destroy humanity. The Zohar is critical of the fact that he 
waited to be approached and didn’t make it his business to reach out to them.

Avraham didn’t wait to be approached. Rather, “Avraham called in the name of 
Hashem,”2 he reached out and spread his message of monotheism throughout 
the world. However, his goal was to create a society of righteous people. He 
didn’t occupy himself with the wellbeing of the non-virtuous. When Hashem 
decreed that Sodom be destroyed, he said to Hashem, “Perhaps there are…
righteous individuals inside the city,”3 in whose merit the city shouldn’t 
be destroyed. When he understood that there weren’t even ten righteous 
individuals, “Avraham returned to his place,”4  and had no more complaints.

1) Zohar v. 1 pg. 106a

2) Bireishit 21:33

3) Ibid. 18:24

4) Ibid. 33

Why is it Difficult to Fulfill Mitzvot?
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A True Faithful Shepherd
Moshe, however, as the faithful shepherd of the Jewish people, behaved 
differently. When the Jewish people sinned, Moshe demanded of Hashem to 
forgive them all, even the non-virtuous among them. Instead of following the 
example of Noach who prayed only for his own family, Moshe demanded of 
Hashem the very opposite: “If [you don’t forgive the Jewish people], erase me 
from Your book.”5

Moshe placed himself in danger for the sake of the Jewish people. There was no 
logical reason to pray for those who intentionally sinned with the Golden Calf, 
yet Moshe risked his own place, resolutely and devotedly, for them as well. This 
behavior is dubbed by the Zohar – the Torah’s soul6 – to be שלימו כדקא יאות. This is 
the correct path to follow after the Giving of the Torah. This is a true “faithful 
shepherd.”

The Proper Path in Our Day
The leader of a generation, especially after the Giving of the Torah, endangers 
himself for the wellbeing of his people without distinction, regardless of 
whether they are deserving or not. He doesn’t lock himself into an “ark” with 
his wife and children,7 while leaving the rest of his flock to their fate without 
caring to pray for them. As the Zohar states, “That is why the Flood is called in 
his name, Noach’s Flood.”8

A true shepherd of his flock places himself in harm’s way with genuine self-
sacrifice for the sake of his people. This applies even to a generation like the 
Israelites who left Egypt, about whom Rabbi Akiva said “they do not have 
a portion in the world to come”9 (even though Rabbi Akiva was a great lover 
of Israel, who taught that loving your fellow is a great precept of the Torah). 
Moshe, the faithful shepherd sacrificed himself for their sake, and remained 
behind in the desert with them; the Midrash states10 on the verse, “He carried 
out Hashem’s judgement and his decisions for Israel,”11 that Moshe remained 
with his generation in the desert in order to take them along when he ultimately 
leaves.

Shabbos Shelach 5715 
(Toras Menachem vol. 14 pg. 158)

5) Shemot 32:32

6) Zohar vol. 3 152a

7) Bireishit 6:6

8) Zohar vol. 1 66b

9) Sanhedrin 108a

10) Bamidbar Rabbah chp. 19 v. 13

11) Devarim 33:21
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העשרה:

לאחרי שלמדנו על מעלת אברהם אבינו שניסה להציל, ובפרט מעלת משה רבינו 
שמסר את נפשו על אנשי דורו, נשארת תמיהה בליבנו: איך באמת מתאים שנח לא 
ניסה אפילו ללמד זכות על אנשי דורו?  האם הוא היה כל כך מרוכז בעצמו שלא היה 

אכפת לו משאר האוכלוסייה?

בשיחה הבאה הרבי מלמד זכות על נוח בצורה יצירתית ומופלאה, ומסביר שלנוח 
לא היתה יכולת לעשות בדורו, את מה שעשה משה רבינו מאות שנים מאוחר יותר..

בתקופה הראשונה של העולם, עד זמנו של נח, לא היה קיים הקונספט של תשובה. 
היו רשעים, והיו צדיקים, אך לא היתה מציאות של רשע שחזר בתשובה ונהיה צדיק. 
ומכיון שנוח מעולם לא התנסה בתהליך של תשובה, ומעולם לא חווה נסיון, הוא לא 
יכל ללמד זכות על חוטאים. כי רק מי שחווה בעצמו תהליך של חטא ותשובה, יכול 

ללמד זכות על חוטאים.

רק לאחר שבא המבול וזיכך את העולם, וחידש את התנועה של תשובה, יכלו לבוא 
והכח  היכולת  את  להם  נתן  וזה  תשובה,  של  התהליך  את  בעצמם  ולחוות  צדיקים 

ללמד זכות על חוטאים.

קודם המבול לא היו בעלי תשובה
ידוע שענין המבול הי' לטהר את הארץ, שלכן היו גשמי המבול במשך ארבעים יום, 
דוגמת ענין הטהרה שע"י ארבעים סאה במקוה53, ועי"ז נעשה זיכוך כללי בעולם, שסייע 
להזיכוך שנעשה ע"י גלות מצרים בתור הכנה למתן תורה54. וזיכוך העולם שנעשה על 

ידי המבול – הוא ענין תנועת התשובה. 

והענין בזה: קודם המבול לא היה ענין התשובה בעולם55, כי אם, אחד משתי הקצוות: 
– היו בכל דור צדיקים שקיימו מצוות, על כל פנים שש המצוות שניתנו  גיסא  מחד 
לאדם הראשון, וכמו כן למדו תורה, כפי שמצינו56 שאדם הראשון למד תורה עם ֵשת, 
וֵשת מסרה לבניו אחריו, מדור לדור, ונוסף לזה, כיון שקיימו מצוות, הרי בהכרח שהיה 
אצלם גם לימוד התורה, שהרי "תלמוד מביא לידי מעשה"57. ולאידך גיסא – היה הקצה 

השני – "מלאה הארץ חמס"58; אבל תנועת התשובה לא היתה אז בעולם.

וכדאיתא בגמרא במסכת סנהדרין59 "שהיה נח הצדיק מוכיח בהם.. והיו מבזין אותו", 

53( ועוד שם שמות נ', סע"ב. יתרו עד, סע"א ואילך, ובכ"מ. 
54( בשילוב עם שיחת ש"פ נח 

55( בנוגע להתשובה דאדה"ר וקין – ראה לקו"ש שם הערה 41
56( ראה פרדר"א רפ"ח, ובביאור הרד"ל שם אות יו"ד.

57( קידושין מ, ב. וש"נ.
58( פרשתנו ו, יג.

59( קח, א -ב.

שיחה נוספת למעמיקים
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היינו, שתוכחתו של נח לא הועילה לעוררם לתשובה. ואף שמצינו במדרשי חכמינו 
ז"ל60 שמתושלח וחנוך הקהילו קהילות ועוררו לתשובה )אף שלא נתפרש הדבר בתורה 
שבכתב ובגמרא( – הרי על כרחך צריך לומר שלא היה הדבר ניכר בגלוי, כדמוכח מזה 
היו הבעלי-תשובה של חנוך  היכן  ולכאורה,  נכנסו לתיבה,  ונשותיהם  ובניו  נח  שרק 

ומתושלח?! – ועל כרחך צריך לומר שלא היו אז בעלי-תשובה כלל.

 אפשרות התשובה התחדשה על ידי שהמבול זיכך את 
העולם

ולכן  ביותר,  בתוקף  העולם  וחומריות  טבע  היה  המבול  שקודם  לפי   – הדבר  וטעם 
ידי  על  נתחדש  התשובה  וענין  הזדככות.  הוא  שענינה  התשובה  עבודת  היתה  לא 
השלשה  בין  נמנה  שנחֹ  יחזקאל61  בנבואת  שמצינו  וזהו  בעולם,  זיכוך  שפעל  המבול 
נּוי", "ראה עולם חדש"62 –  נּוי וָחֵרב ובָּ ש"ראו שלשה עולמות", כיון ש"ראה העולם בָּ

שהתחדשות זו הוא ענין התנועה דתשובה.

ובשביל "עולם חדש" זה הוצרך להיות ענין המבול – כי, בין ֵיש לֵיש צריך להיות ַאִין 
באמצע63, ולכן, בין העולם שהיה קודם המבול ובין ה"עולם חדש" הוצרך להיות הביטול 

של המבול, ועל ידי זה נעשה ה"עולם חדש" דענין התשובה.

על  דקאי  חדש",  עולם  "ראה  ז"ל  רבותינו  במאמר  הפשוט  הפירוש  עם  גם  ומתאים 
העולם הזה שאנו נמצאים בו – כידוע שהחידוש של עולם הזה לגבי העולמות העליונים 
הוא שדוקא בו ישנו ענין התשובה, כמבואר בארוכה בכמה מקומות64 , ונקודת הביאור 
– שבעולם הזה נמצא העצמות, שלהיותו "ִנְמַנע ַהִנְמָנעוֹת"65 , הנה. ממנו דוקא ישנו הכח 

דתשובה להפוך זדונות לזכיות66 

ועל פי זה יש לבאר שתי הקצוות שמצינו בנוגע לנח67 – שלפעמים מצינו את החסרון 
של נח, כדאיתא בזהר68 בביאור הטעם שהמבול נקרא על שמו, כמו שכתוב69 "מי נח", 
לפי שלא התפלל על אנשי דורו; ולפעמים מצינו את המעלה של נח, כמודגש בהמשך 
ומגער  כן נשבעתי מקצוף עליך  נח עוד על הארץ  מי  הכתוב "אשר נשבעתי מעבור 
בך", דקאי על המעמד ומצב שבזמן הגאולה העתידה70 – ששתי קצוות אלו הם בהתאם 

לשתי התקופות שהיו אצל נח, קודם המבול ואחרי המבול.

רק מי שחווה קשיים בעצמו, יכול ללמד זכות על הזולת
ובהקדם ביאור דברי הזהר שהמבול נקרא על שמו של נח, לפי שלא התפלל על אנשי 
זכות  לימד  ולא  דורו  אנשי  על  התפלל  לא  אמנם  מדוע  מובן:  אינו  דלכאורה   – דורו 

עליהם?

60( ראה ספר הישר – הובא בתורה שלמה בראשית עה"פ ה, 
לב )אות צב(. וש"נ.

61( יד, יד ובפרש"י. תנחומא פרשתנו ה. יל"ש פרשתנו רמז נ.
62( ב"ר פ"ל, ח. וש"נ. וראה גם לקו"ש ח"ל ע' 22 הערה 59

63( ראה תו"מ ח"ה ריש ע' 192 . וש"נ.
64( ראה לקו"ת פינחס עה, ג. ראה לג, ב. ובכ"מ.

65( ראה שו"ת הרשב"א ח"א סתי"ח. הובא ונתבאר בס' החקירה 

להצ"צ לד, ב ואילך. ובכ"מ.
66( ראה גם תו"מ חכ"ח ע' 293 ואילך.

67( ראה גם לעיל ע' 116
68( ראה זהר ח"א סז, ב. רנד, ב. ח"ג יד, ב.

69( ישעי' נד, ט )הפטרת פרשתנו(.
70( ראה גם רד"ה את קשתי תרנ"ד )סה"מ תרנ"ד ע' מג(.
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והביאור בזה – על פי האמור שקודם המבול לא היה ענין התשובה בעולם, וכיון שאצל 
נח עצמו לא היה עדיין התנועה דתשובה, לכן לא היה יכול ללמד זכות על אנשי דורו, 

כי, כדי ללמד זכות על הזולת צריך לחוות בעצמו ענין זה.

של  הענין  היה  לא  מתלמידיו  אחד  שאצל  טוב72,  שם  הבעל  הסיפור71 אודות  וכידוע 
בשעה  שבת  בערב  יגיע  שהלה  ענינים  כמה  טוב  שם  הבעל  וסיבב  כו',  זכות  לימוד 
מאוחרת לפנות ערב, וכאשר ראה עד כמה יכול להיות גדול הקושי בשמירת שבת, אזי 

התחיל ללמד זכות על אחרים.

ולהעיר גם מהסיפור אודות אדמו"ר האמצעי73, שהפסיק פעם באמצע קבלת יחידות, 
כיון שבא אליו אחד שביקש תיקון אודות ענין מבהיל, שלא עלה בידי אדמו"ר האמצעי 
עד  היחידות,  קבלת  את  הפסיק  ולכן  דדקות,  בדקות  אפילו  זה  מעין  בעצמו  למצוא 

שפעל בעצמו ענין התשובה כו'.

כששופטים מעשה של מישהו, צריך להבין את הנסיבות
לפני  תורה  שמחת  בשיחת  כמבואר   – ומשפט  הדין  ענין  אמיתית  הוא  כזה  ובאופן 
עליו  בלבד, אלא  רואה את המעשה  באופן שהדיין  זה  , שאין  ואחת שנה74  שלושים 

להתבונן ולמצוא את הסיבות שהביאו לעשיית מעשה זה,

אזור  ֶצֶדק  "והיה  שכתוב  כמו  משיח,  אצל  האמיתי  והמשפט  הדין  יהיה  זה  ובאופן 
מתניו"75, ולכן "ושפט בצדק דלים"76, דהיינו שימצא זכות גם עבור אלו שהם במעמד 

ומצב של "דלים".

ועל פי זה מובן, שכיון שנח עצמו לא חווה את ענין התשובה, לא היה יכול ללמד זכות 
עליהם, שכן, מי שלא היו לו נסיונות, על כל פנים נסיונות קשים, אינו יכול להבין כלל 

איך שייך שלא לשמוע להקב"ה, ולכן אינו יכול ללמד זכות על אחרים.

וכל זה – מצד התקופה שקודם המבול, שעדיין לא היתה התנועה דתשובה בעולם. אבל 
מצד התקופה שלאחרי המבול, שאז נתחדשה התנועה דתשובה – נעשה הענין ד"אשר 
נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך ומגער בך", כפי שיהיה 

בימות המשיח77 , על ידי הקדמת התשובה.

 קטע משיחת ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, רשימת השומעים בלתי מוגה.
)תו"מ ה'תשכ"א ח"א ע' 159(

71( ראה "סיפורי חסידים" )להרש"י זעווין(, מועדים ע' 39 ואילך.
72( כ"ק אדמו"ר שליט"א הפסיק ואמר: לא שמעתי סיפור זה 

מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ולכן אינני מאריך בפרטי הדברים.
73( אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ס"ע שעט ואילך. וש"נ. וראה 

"רשימות" חוברת קפב ע' 22

74( שיחת יום שמח"ת תר"צ סל"ט ואילך )סה"ש תר"ץ ע' 117 
ואילך(.

75( ישעי' יא, ה.
75( שם, ד.

77( ראה גם לקו"ש ח"ל ס"ע 21 ואילך, ובהערה 58
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:Sourcesמקורות:

מקור 1
ספר בראשית, פרק ו׳

ל־ כָּ ֵקץ  ְלנַֹח  ֱאלִֹהים  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ָהָאֶרץ  י־ָמְלָאה  כִּ ְלָפַני  א  בָּ ר  שָׂ בָּ
ִחיָתם  ַמשְׁ ְוִהְנִני  ֵניֶהם  ִמפְּ ָחָמס 
ַבת  תֵּ ְלָך  ה  ֲעשֵׂ יד.  ֶאת־ָהָאֶרץ׃ 
ֶאת־ ה  ֲעשֶׂ תַּ ים  ִקנִּ ֲעֵצי־גֶֹפר 
ִית  ִמבַּ אָֹתּה  ְוָכַפְרתָּ  ָבה  ַהתֵּ
ִהְנִני  ַוֲאִני  יז.   … ּכֶֹפר׃  בַּ ּוִמחּוץ 
ּבּול ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ  ֵמִביא ֶאת־ַהמַּ
רּוַח  ר־ּבוֹ  ֲאשֶׁ ר  שָׂ ל־בָּ כָּ ֵחת  ְלשַׁ
ר־ ֲאשֶׁ ּכֹל  ָמִים  ַהשָּׁ ַחת  ִמתַּ ים  ַחיִּ
ֶאת־ ַוֲהִקמִֹתי  יח.  ִיְגָוע׃  ָאֶרץ  בָּ
ָבה  ֶאל־ַהתֵּ ּוָבאָת  ְך  ִאתָּ ִריִתי  בְּ
י־ָבֶניָך  ּוְנשֵׁ ָך  תְּ ְוִאשְׁ ּוָבֶניָך  ה  ַאתָּ
ר  כֹל ֲאשֶׁ ְך׃ … כב. ַויַַּעשׂ נַֹח כְּ ִאתָּ

ה׃ )ס( ן ָעשָׂ ִצוָּה אֹתוֹ ֱאלִֹהים כֵּ

Source 1
Bireishit Chapter 6

13. God said to Noach, “I have decided to put 
an end to all flesh, for the earth is filled with 
lawlessness because of them: I am about to 
destroy them with the earth. 14. Make yourself 
an ark of gopher wood; make it an ark with 
compartments and cover it inside and out with 
pitch…17. And behold, I am about to bring the 
Flood—waters upon the earth—to destroy all 
flesh under the sky in which there is breath of 
life; everything on earth shall perish. 18. But I will 
establish My covenant with you, and you shall 
enter the ark, with your sons, your wife, and 
your sons’ wives… 22. Noah did so; just as God 
commanded him, so he did. 

מקור 2
בספר בראשית פרק יח

ְסדֹם  ַזֲעַקת  ְיהָוה  אֶמר  ַויֹּ כ 
י  כִּ אָתם  ְוַחטָּ ה  ָרבָּ י  כִּ ַוֲעמָֹרה 
א ְוֶאְרֶאה  ָכְבָדה ְמאֹד. כא ֵאֲרָדה נָּ
ָלה  ָאה ֵאַלי ָעשּׂו כָּ ַצֲעָקָתּה ַהבָּ ַהכְּ
ם  ִמשָּׁ ְפנּו  ַויִּ כב  ֵאָדָעה.  לֹא  ְוִאם 
ְוַאְבָרָהם  ְסדָֹמה  ְלכּו  ַויֵּ ים  ָהֲאָנשִׁ
ׁש  גַּ עוֶֹדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני ְיהָוה. כג ַויִּ
ה  ְספֶּ תִּ ַהַאף  אַמר  ַויֹּ ַאְבָרָהם 
ֵיׁש  אּוַלי  כד  ע.  ָרשָׁ ִעם  יק  ַצדִּ
תוְֹך ָהִעיר ַהַאף  יִקם בְּ ים ַצדִּ ֲחִמשִּׁ
ְלַמַען  קוֹם  ַלמָּ ִתשָּׂא  ְולֹא  ה  ְספֶּ תִּ
ּה.  ִקְרבָּ בְּ ר  יִקם ֲאשֶׁ דִּ ַהצַּ ים  ֲחִמשִּׁ

Source2
B’reishit 1:20-33

Hashem said, “The outrage of Sodom and Gomorrah 
is so great, and their sin so grave! I will go down to 
see whether they have acted altogether according 
to the outcry that has reached Me; if not, I will take 
note.” 

...Avraham came forward and said, “Will You sweep 
away the righteous along with the guilty? What if 
there should be fifty righteous within the city; will 
You then wipe out the place and not forgive it for 
the sake of the righteous fifty who are in it? Far be 
it from You to do such a thing, to bring death upon 
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מקור 3 
ספר שמות, פרק ל״ב

ֵרד  ֶלְך  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ְיהָוה  ר  ַוְיַדבֵּ ז 
ֶהֱעֵליָת  ר  ֲאשֶׁ ָך  ַעמְּ ֵחת  שִׁ י  כִּ
ִמן  ַמֵהר  ָסרּו  ח  ִמְצָרִים.  ֵמֶאֶרץ 
ָלֶהם  ָעשּׂו  יִתם  ִצוִּ ר  ֲאשֶׁ ֶרְך  ַהדֶּ
חּו  ְזבְּ ַויִּ לוֹ  ֲחוּו  תַּ שְׁ ַויִּ ָכה  ַמסֵּ ֵעֶגל 
ִישְָׂרֵאל  ֱאלֶֹהיָך  ה  ֵאלֶּ אְמרּו  ַויֹּ לוֹ 
ט  ִמְצָרִים.  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעלּוָך  ר  ֲאשֶׁ
ה ָרִאיִתי ֶאת  אֶמר ְיהָוה ֶאל מֹשֶׁ ַויֹּ
עֶֹרף  ה  ְקשֵׁ ַעם  ה  ְוִהנֵּ ה  ַהזֶּ ָהָעם 
ְוִיַחר  י  לִּ יָחה  ַהנִּ ה  ְוַעתָּ י  הּוא. 
ְוֶאֱעשֶׂה אוְֹתָך  ם  ַוֲאַכלֵּ ָבֶהם  י  ַאפִּ
ֵני  ה ֶאת פְּ דוֹל. יא ַוְיַחל מֹשֶׁ ְלגוֹי גָּ
ְיהָוה  ָלָמה  אֶמר  ַויֹּ ֱאלָֹהיו  ְיהָוה 
הוֵֹצאָת  ר  ֲאשֶׁ ָך  ַעמֶּ בְּ ָך  ַאפְּ ֶיֱחֶרה 
ּוְבָיד  דוֹל  גָּ כַֹח  בְּ ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ִמְצַרִים  יֹאְמרּו  ה  ָלמָּ יב  ֲחָזָקה. 
ַלֲהרֹג  הוִֹציָאם  ָרָעה  בְּ ֵלאמֹר 
ֵני  פְּ ֵמַעל  ָתם  ּוְלַכלֹּ ָהִרים  בֶּ אָֹתם 
ֵחם  ָך ְוִהנָּ ָהֲאָדָמה ׁשּוב ֵמֲחרוֹן ַאפֶּ
ה  ְוַעתָּ לב   ..  . ָך.  ְלַעמֶּ ָהָרָעה  ַעל 
אָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני  שָּׂא ַחטָּ ִאם תִּ

. ָתְבתָּ ר כָּ ְפְרָך ֲאשֶׁ ָנא ִמסִּ

ה  ָבר ַהזֶּ דָּ ָך ֵמֲעשֹׂת כַּ כה ָחִלָלה לְּ
ְוָהָיה  ע  ָרשָׁ ִעם  יק  ַצדִּ ְלָהִמית 
ֵפט  ֲהשֹׁ ְך  לָּ ָחִלָלה  ע  ָרשָׁ כָּ יק  דִּ ַכצַּ
כו  ט.  פָּ ַיֲעשֶׂה ִמשְׁ לֹא  ָהָאֶרץ  ל  כָּ
ִבְסדֹם  ֶאְמָצא  ִאם  ְיהָוה  אֶמר  ַויֹּ
ָהִעיר  תוְֹך  בְּ יִקם  ַצדִּ ים  ֲחִמשִּׁ
ֲעבּוָרם...  קוֹם בַּ ְוָנשָׂאִתי ְלָכל ַהמָּ
ַלאדָֹני  ִיַחר  ָנא  ַאל  אֶמר  ַויֹּ לב 
ְצאּון  ַעם אּוַלי ִימָּ ָרה ַאְך ַהפַּ ַוֲאַדבְּ
ִחית  ַאשְׁ לֹא  אֶמר  ַויֹּ ֲעשָָׂרה  ם  שָׁ
ְיהָוה  ֶלְך  ַויֵּ לג  ָהֲעשָָׂרה.  ֲעבּור  בַּ
ַאְבָרָהם  ֶאל  ר  ְלַדבֵּ ה  לָּ כִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ

ב ִלְמקֹמוֹ. ְוַאְבָרָהם שָׁ

the righteous as well as the guilty, so that righteous 
and guilty fare alike. Far be it from You! Shall not the 
Judge of all the earth deal justly?”

And Hashem answered, “If I find within the city of 
Sodom fifty righteous ones, I will forgive the whole 
place for their sake.”

… And He answered, “I will not destroy, for the sake 
of the ten.”

When Hashem had finished speaking to Avraham, He 
departed; and Avraham returned to his place.

Source 3 
Shemot 32, verses 7-12, 30-32

Hashem spoke to Moshe, “Hurry down, for your 
people, whom you brought out of the land of Egypt, 
have acted basely. They have been quick to turn aside 
from the way that I enjoined upon them. They have 
made themselves a molten calf and bowed low to it 
and sacrificed to it, saying: ‘This is your god, O Israel, 
who brought you out of the land of Egypt!’”

Hashem further said to Moshe, “I see that this is a 
stiffnecked people. Now, leave me alone, so that My 
anger may blaze forth against them and that I may 
destroy them, and make you a great nation.”

But Moshe implored Hashem, saying, “Let not Your 
anger, O Lord, blaze forth against Your people, whom 
You delivered from the land of Egypt with great power 
and with a mighty hand. Let not the Egyptians say, ‘It 
was with evil intent that He delivered them, only to 
kill them off in the mountains and annihilate them 
from the face of the earth.’ Turn from Your blazing 
anger, and renounce the plan to punish Your people.

…The next day Moshe said to the people, “You have 
been guilty of a great sin. Yet I will now go up to 
Hashem; perhaps I may win forgiveness for your sin.”

Moshe went back to Hashem and said, “Alas, this 
people is guilty of a great sin in making for themselves 
a god of gold. Now, if You will forgive their sin [well 
and good]; but if not, erase me from the record which 
You have written!”
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מקור 4
זוהר חלק א׳  דף ק״ו

ַהַאף  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  ׁש  גַּ ַויִּ
י  ע. ָאַמר ַרבִּ יק ִעם ָרשָׁ ה ַצדִּ ְספֶּ תִּ
מוֹ  ְיהּוָדה, ִמי ָרָאה ַאב ָהַרֲחִמים כְּ
תּוב  כָּ נַֹח  בְּ ְרֵאה,  ּבא  ַאְבָרָהם. 
ר  שָׂ ל בָּ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלנַֹח ֵקץ כָּ
ַבת ֲעֵצי  ה ְלְך תֵּ א ְלָפַני ְוגוֹ', ֲעשֵׂ בָּ
ָבר  דָּ לוֹ  ָאַמר  ְולֹא  ַתק  ְושָׁ גֶֹפר. 
ׁש ַרֲחִמים. ֲאָבל ַאְבָרָהם,  ְולֹא ִבקֵּ
רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ לוֹ  ָאַמר  שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ
ה,  י ָרבָּ הּוא ַזֲעַקת ְסדם ַוֲעמָֹרה כִּ
תּוב  כָּ ִמיָּד   - ְוֶאְרֶאה  נָּא  ֵאֲרָדה 
ה  ְספֶּ ׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ַהַאף תִּ גַּ ַויִּ

ע. יק ִעם ָרשָׁ ַצדִּ

ַאְבָרָהם  ַאף  ֶאְלָעָזר,  י  ַרבִּ ָאַמר 
נַֹח  ָראּוי.  כָּ ֵלמּות  שְׁ בִּ ה  ָעשָׂ לֹא 
ֶזה.  ְולֹא  ֶזה  לֹא  ָדָבר,  ה  ָעשָׂ לֹא 
ּלֹא  שֶׁ ָראּוי  כָּ ין  דִּ ׁש  קֵּ בִּ ַאְבָרָהם 
ְוִהְתִחיל  ע,  ָרשָׁ ִעם  יק  ַצדִּ ָימּות 
ְולֹא  ה  ָרה. ָעשָׂ ַעד ֲעשָׂ ים  ֵמֲחִמשִּׁ
ין  בֵּ ַרֲחִמים  ׁש  ִבקֵּ ּלֹא  שֶׁ ִלים,  ִהשְׁ
ּלֹא  ָאַמר ַאְבָרָהם שֶׁ ְך, שֶׁ ְך ּוֵבין כָּ כָּ

יו. ַכר ַמֲעשָׂ רוֶֹצה ִלְתּבַֹע שְׂ

ָראּוי?  כָּ ֵלמּות  שְׁ בִּ ה  ִמי ָעשָׂ ֲאָבל 
דוֹׁש  ַהקָּ ָאַמר  שֶׁ יָון  כֵּ שֶׁ ה.  מֹשֶׁ ֶזה 
רּוְך הּוא )שמות לב( ָסרּו ַמֵהר  בָּ
ֵעֶגל  ָלֶהם  ָעשּׂו  ְוגוֹ',  ֶרְך  ַהדֶּ ִמן 
תּוב  ֲחוּו לוֹ - ִמיָּד כָּ תַּ שְׁ ָכה ַויִּ ַמסֵּ
ֱאלָֹהיו  ה'  ֵני  פְּ ֶאת  ה  מֹשֶׁ ַוְיַחל 
א  שָּׂ ה ִאם תִּ ָאַמר ְוַעתָּ ְוגוֹ', ַעד שֶׁ
ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  אָתם  ַחטָּ
ַעל  ְוַאף   . ָתְבתָּ כָּ ר  ֲאשֶׁ ְפְרְך  ִמסִּ
ם ַעד  ם ָחְטאּו, לֹא ָזז ִמשָּׁ כֻּלָּ ב שֶׁ גַּ
ֲאָבל  ְדָבֶרְך.  כִּ י  ָסַלְחתִּ לוֹ  ָאַמר  שֶׁ
ִאם  א  ֶאלָּ יַח  גִּ ִהשְׁ לֹא  ַאְבָרָהם 
יק, ְוִאם לֹא - לֹא.  ִנְמָצא ָבֶהם ַצדִּ
ָאָדם  ן  בֶּ עוָֹלם  בָּ ָהָיה  לֹא  ֶזה  ַעל 
הּוא  ה שֶׁ מֹשֶׁ מוֹ  כְּ ּדוֹרוֹ  ַעל  יֵָּגן  שֶׁ

רוֶֹעה ֶנֱאָמן.

Source 4
Midrash Rabba on Kohelet

“And Avraham drew near, and said: Will You also 
destroy the righteous with the wicked?” 

Rabbi Yehuda says: Who has met a father as merciful 
as Avraham? Come see: With Noach it is written, “And 
Hashem said to Noach, ‘I have decided to put an end 
to all flesh... Make you an ark of gopher wood.’” Yet 
he remained silent and did not beg for mercy. While 
as soon as Hashem said to Avraham, “The outrage of 
Sodom and Gomorrah is so great...I will go down now 
and see…” it is written, “And Avraham drew near, and 
said, ‘Will You also destroy the righteous with the 
wicked?’”

Rabbi Elazar said: Even Avraham did not act perfectly 
[he didn’t ask for mercy for the wicked], but Noach 
did nothing. He did not [ask for mercy for the wicked] 
nor [for the righteous.] Avraham demanded a proper 
judgment so that the righteous would not perish with 
the sinners. He started with fifty righteous people 
and eventually descended to ten. Then, he stopped. 
He did not plead for Mercy in any case. This is 
because Abraham said, I do not want to demand any 
reward for my actions [for freeing the wicked from 
their fate.]

The one who acted perfectly was Moshe. Because as 
soon as Hashem said to him, “they have turned aside 
quickly from the way...they have made them a molten 
calf, and have worshipped it,” it is written, “And 
Moses implored Hashem...” And the verse continues 
until he said, “if You will forgive their sin [well and 
good]; but if not, erase me from the record which You 
have written.” And even though they had all sinned, 
he did not budge from there until He told him, “I 
have pardoned according to your word.” But Avraham 
didn’t pay attention unless there was a righteous man 
among them, and if not, not. In this regard, there 
was nobody as decent as Moshe, who was a faithful 
shepherd.
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מקור 5
הסיפורת החסידית

מיְכל  רבי  התגורר  דרכו  בתחילת 
מזלוְֹטשוֹב, תלמידו של הבעש"ט, בעיר 
אחת. באותם הימים הצניע ר' מיכל את 
ורק  אדם,  מבני  מעלותיו  ואת  מעשיו 

לאט לאט נתגלה ונודע שמו לגדולה.

חילל  אחד  שאיש  אירע,  העיר  באותה 
כוונה. תקלה אירעה  שבת בשוגג, בלי 
נתארכה  כך  ובשל  בה,  שנסע  בעגלה 
בא  השבת.  את  שחילל  עד  נסיעתו 
האיש אל ר' מיכל, וביקש ממנו שיורה 

לו דרך לתקן את חטאו.

קשה  תשובה  דרך  מיכל  ר'  לו  הציע 
וחמורה, כפי שכתובה בספר "הרוקח" 
רב  כסף  לתת  עליו  ספרים.  ובשאר 
לצדקה, לגלגל את גופו בשלג ולשהות 
בתוך מי קרח בימות החורף כדי לסגף 
כאשר  אך  עוונו.  על  ולכפר  גופו  את 
הדברים  את  לקיים  האיש  התחיל 
שאמר לו הרב, הבין כי לא יוכל לעשות 

כל זאת, בשל חולשת גופו.

עיר  אל  הגיע  והבעש"ט  אירע,  והנה 
ובא  האיש  אותו  נסע  מיד  סמוכה. 
וגם  הבעש"ט,  עם  בשבת  שם  לשהות 

ממנו ביקש תיקון לחטא שחטא.

אמר לו הבעש"ט: "קח חבילה של נרות 
השבת  כניסת  בטרם  אותם  ותדליק 
בשעת  אור  יהיה  כך  הכנסת.  בבית 

התפילה, וזה יהיה התיקון לחטאך."

כששמע האיש את דברי הבעש"ט נותר 
עומד נדהם. שאל אותו הבעש"ט: "מה 

לך?"

Source 5
By Rabbi Shlomo Yosef Zevin

In his youth, the famed Maggid of Zlotchov, Rabbi 
Yechiel Michel, lived in a certain town, where he 
would sit all day in the local Beit Midrash (study hall 
and synagogue) and pursue his studies.

In that town there lived a simple Jew who earned his 
livelihood by transporting travelers and merchandise 
in his wagon. One day, the wagon driver came to 
the local rabbi in a state of great distress. “Help me, 
Rebbe!” he wept. “I have committed a terrible sin. I 
have desecrated the holy Shabbat. How can I atone 
for my transgression?”

“How did this come to pass?” asked the Rabbi.

“Last Friday,” the man explained, “I was returning from 
the marketplace with a wagonload of merchandise 
when I lost my way in the forest. By the time I found 
my way to the outskirts of the city, the sun had 
already set. So preoccupied was I with my worry 
over the merchandise, that I failed to realize that the 
Shabbat had arrived until it was too late...”

Seeing how broken-hearted the man was, the 
rabbi comforted him and said: “My son, the gates 
of repentance are never closed. Donate a pound of 
candles to the synagogue and your transgression will 
be forgiven.”

The young prodigy, Rabbi Michel, overheard 
this exchange, and was displeased by the rabbi’s 
approach. “A pound of candles to atone for violating 
the Shabbat?” he thought to himself. “The Shabbat is 
one of the most important mitzvot of the Torah. Why 
is the rabbi treating the matter so lightly?”
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הדרך  ואת  לו,  אירע  מה  האיש  סיפר 
יכול  שאינו  מיכל,  ר'  לו  שהורה  הקשה 

לסבול אותה.

"רק  הבעש"ט,  לו  אמר  תירא,"  "אל   –
את  הדלק  אותך.  שציוויתי  מה  עשה 
ודי  הכנסת,  בבית  שבת  לכבוד  הנרות 

בכך."

בבואו  ומיד  לב,  וטוב  שמח  האיש  הלך 
אל ביתו לקח חבילה של נרות העשויים 
בית  אל  בשמחה  אותם  והביא  ֵחֶלב, 

הכנסת.

את  מצא  לא  הכנסת,  בית  אל  בבואו 
השמש כדי למסור לו את הנרות שהביא, 
שבקיר,  הוו  על  הנרות  את  תלה  ולכן 

והלך לדרכו.

מצא כלב את הנרות ואכל אותם.

כאשר ראה האיש מה שאירע לנרות, וכי 
הפכה כפרתו למאכל הכלב, נוסף יגון על 

יגונו וכאב על כאבו.

לו  וסיפר  הבעש"ט  אל  שוב  נסע  מיד 
חבילה  "קח  הבעש"ט:  אמר  שקרה.  מה 
אל  שוב  אותם  והבא  נרות  של  נוספת 
את  הכלב  יאכל  לא  הפעם  הכנסת.  בית 

נרותיך."

"רואה אני," הוסיף הבעש"ט, "כי ר' מיכל 
מתגרה בי. לך אמור לו כי אני גוזר עליו 
הבאה  בשבת  עמי  להיות  אליי  שיבוא 
באותה  אשהה  שם  חוֹוָאסטוֹב,  בעיר 

השבת."

הבעש"ט,  עליו  שציווה  מה  האיש  עשה 
ומסר לר' מיכל מה שגזר עליו הבעש"ט.

That Friday afternoon, the wagon driver brought the 
candles to the synagogue. As Rabbi Michel watched 
disapprovingly from his table against the back wall, he 
placed them on the lectern for the synagogue beadle 
to light in honor of the Shabbat. But this was not to 
be. Before the beadle arrived, a stray dog carried off 
the candles and ate them.

The distraught penitent ran to report the incident to 
the rabbi. “Woe is me!” he wept. “My repentance has 
been rejected in Heaven! What shall I do?!”

“You’re making too much of the matter,” the rabbi 
reassured him. “These things happen — there’s 
no reason to deduce that G-d is rejecting your 
repentance. Bring another pound of candles to the 
synagogue next week, and everything will be alright.”.

But when the beadle lit the candles on the following 
Friday afternoon, they inexplicably melted down, 
so that by the time Shabbat commenced, nothing 
was left of them. And upon his third attempt on the 
week after that, a strong wind suddenly blew out 
the candles just when Shabbat began and it was not 
possible to relight them.

The rabbi, too, realized, that something was amiss, 
and advised the wagon driver to seek the counsel of 
the great Chassidic master, Rabbi Israel Baal Shem 
Tov.

“Hmm...” said the Baal Shem Tov, upon hearing the 
man’s story. “It seems that a certain young scholar 
in your town finds fault with the path to repentance 
that the rabbi has prescribed for you. Never mind. 
Next week, donate another pound of candles to the 
synagogue. This time, I promise you that everything 
will be alright. And tell Rabbi Michel that I would be 
honored if he could trouble himself to come visit me.”
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הבעש״ט.  אל  מיכל  ר'  נסע  ביום שישי, 
ר'  ונאלץ  בעגלתו,  תקלה  אירעה  בדרך 
כך  בתוך  העיר.  אל  ברגל  ללכת  מיכל 
שקעה השמש וחשכו השמים, וכבר נכנס 
מאוחרת  לילה  בשעת  רק  השבת.  יום 
שהה  שבו  הבית  אל  מיכל  ר'  הגיע 

הבעש"ט.

כשעמד בפתח הבית מצא את הבעש"ט 
כשהוא אוחז את כוס הקידוש בידו, כדי 
הבעש"ט,  בו  הביט  השבת.  את  לקדש 

בירכו לשלום ואמר:

דרך  איזה  תדע  מעכשיו  מיְכל,  "ֶרּב 
תשובה להציע למחלל שבת.

יודע אתה מהו צערו של אדם על  האין 
היום  עד  טעמת  שלא  הייתכן  חטאיו? 
כך?  בשל  התייסרת  ולא  חטא  טעם 
האין אתה יודע כי החרטה והלב הנשבר 
האיש  של  חטאו  את  ומחקו  תיקנו  כבר 

לגמרי?"

הבעש"ט  הרים  דבריו,  את  שסיים  אחר 
את הגביע וקידש את השבת.

Rabbi Michel wasted no time in abiding by the Baal 
Shem Tov’s request. But no sooner had he and his 
coachman set out that all sorts of troubles beset their 
journey. First, the wagon tumbled into a ditch. Then, 
an axle broke many miles from the nearest town. 
After which they lost their way altogether. When they 
finally found the road to Mezhibuzh it was late Friday 
afternoon and the sun was about to set. They were 
forced to abandon the wagon and continue on foot.

Rabbi Michel arrived at the Baal Shem Tov’s door 
an hour into Shabbat, weary and traumatized by his 
near-violation of the holy day. “Good Shabbat, Reb 
Michel,” Rabbi Israel greeted him, “come in and warm 
yourself by the fire. You, Reb Michel, have never 
tasted sin, so you did not comprehend the remorse 
a Jew feels at having transgressed the will of his 
Father in Heaven. I trust that you now understand 
something of the agony that our friend experienced. 
Believe me, his remorse alone more than atoned for 
his unwitting transgression...”

From Rabbi S. Y. Zevin’s Sippurei Chassidim; 
translation/adaptation by Yanki Tauber.  
Chabad.org/39769
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