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בראשית פרק יח פסוק כה 

ית צדדםיק עםם מם זהה לההמ עששתת כדדמבמר הד לםלמה להךמ מע חמ
לםלמה למךה הששתפעט כמל ע חמ ימה כדצדדםיק כמרמשמ ע וההמ רמשמ

פמט:  ה מםשה ארהץ לתא ידעששה המ

רש"י בראשית פרק יח פסוק כה  

 ואם תאמר לא יצילו הצדיקים את חלילה לך -(כה)
הרשעים, למה תמית הצדיקים:

 
במדבר פרק טז, כא-כג  

ם(כא) כדלהה אתתמ זתאת ודאש עעדמה הד תוךה המ במדהלו מם  הם
י(כב)כהרמגדע:  ל אללתהע רו אע ם ודיתאמה נעיהה  ודיםפהלו עדל פה

ר  רוחתת להכמל במשמ אםישהמ ד המ א אהחמ טמ עעדמהיהחל  והעדל כמל המ
  פתםקהצתף: 

רש"י במדבר פרק טז  

 הוא החוטא ואתה על כל העדה תקצוף.האיש אחד -
אמר הקדוש ברוך הוא יפה אמרת, אני יודע ומודיע מי

חטא ומי לא חטא:

יחזקאל פרק יח פסוק כ 

א בדעשון המאב ן לתא יםשמ מות בע יא תמ חתטעאת הם נהפהש הד הד
יהה הה צדדםיק עמלמיו תם ן צםדהקדת הד בע א בדעשון הד והאב לתא יםשמ

יהה:  הה ע עמלמיו תם רמשמ עדת <רשע> המ  סוהרםשה

 דברים פרק כד פסוק טז 

תו עדל תו אבות עדל במנםים ובמנםים לתא יומה לתא יומה
תו:  או יוממ טה יש בהחה  סאבות אם

רש"ר הירש דברים פרק כד פסוק טז 

שמשמע לשון הכתוב שלנו לא בא למנוע את הזוועה
 שבית דין יענישו בנים בעוון אבות ואבות בעווןהמשפטית

בנים, שהרי אין להעלות על הדעת שרשות משפטית כל
שהיא תנהג כן. אלא הכתוב בא ללמדנו שגם מבחינה

 אין להעניש אדם על חטא קרובו, אפילומדינית וחברתית
הלה חטא חטא משפט מוות. 

בראשית פרק לד, כה-כו  

נעי(כה) ם כתאשבםים ודיםקהחו שה יותמ י בםהה לםישם י בדיום הדשה  ודיההם

רהבו ודימבתאו עדל י דםינמה אםיש חד עון והלעוםי אשחע מה בהנעי ידעשקתב שם
רהגו כמל זמכמר:  ח ודידהד עםיר בהטד  המ

רמב"ן בראשית פרק לד  

ורבים ישאלו, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה
לשפוך דם נקי. והרב השיב בספר שופטים (רמב"ם הלכות

מלכים פ"ט הי"ד) ואמר שבני נח מצווים על הדינים, והוא
להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון בשש מצות שלהן, ובן נח
שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף, ראה אחד שעבר על

אחת מהן ולא דנוהו להרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף. ומפני
זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל, והם ראו

וידעו ולא דנוהו:

דברים פרק יג, טז-יח    

רעם(טז) חש רהב הד וא להפםי חמ הם עםיר הד בעי המ כהה אהת יתשה כעה תד  הד
רהב:  ה להפםי חמ ר במה והאהת בהההמהתמ ה והאהת כמל אששה (יז)אתתמ

רדפהתמ במאעש קהבתץ אהל תוךה רהחתבמה והשמ למלמה תם והאהת כמל שה
ה יהתמ יךמ וההמ למלמה כמלםיל לדיקתומק אללתהה עםיר והאהת כמל שה אהת המ

במנהה עוד:  ל עולמם לתא תם  תע

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק ד    

והורגין כל אלו שעבדו בסייף, ומכין את כל נפש אדם אשר בה
לפי חרב טף ונשים אם הודחה כולה, ואם נמצאו העובדים

רובה מכים את כל הטף ונשים של עובדים לפי חרב 

הלכה ז
נכסי הצדיקים שבתוכה והם שאר יושבי העיר שלא הודחו עם

רובה נשרפין בכלל שללה הואיל וישבו שם ממונן אבד 

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יד  

אמ' ר' שמעון מפני מה אמרו נכסי צדיקים שבתוכה אובדין
מפני שהן גרמן לצדיקים לדור בין הרשעים 

מגדל עוז הלכות עבודה זרה פרק ד 

וכבר תמה ר"מ הלוי מטוליטולא עליו למה העניש הנשים
והקטנים שאינן בני חיוב והשיבו חכמי לוניל ז"ל ….ועוד דאיכא

למילף מעדת קרח ואנשי יבש גלעד שהרגו הנשים והטף אף
על פי שהן לא חטאו נענשו בעבור הגדולים משני טעמים, חדא

שהם סבה וגורמים לישיבת הגדולים ועוד לרדות הגדולים
בהריגתן שהן חביבין עליהן:

אבן עזרא דברים פרק כד פסוק טז  

, לא יומתו אבות ותועי רוח שאלו, איך אמר הכתוב(טז)



ובמקום אחר אמר פוקד עון אבות (שמ' כ' ה)? ושאלתם
 - מצוה על ישראל, לא יומתו אבות על בניםתהו, כי

ופוקד עון אבות על בנים - הוא הפוקד. וכבר פירשתיו
במקומו:

ויקרא פרק כ פסוק ה  

תו פדחה הוא ובהמםשה נדי במאםיש הד נםי אהת פמ י אש תם מה והשד
רעי רמיו לםזהנות אחש זתנםים אחש י אתתו והאעת כמל הד כהרדתם וההם

ם:  קהרהב עדממ מתלהךה מם הד

רש"י ויקרא פרק כ פסוק ה  

 אמר ר' שמעון וכי משפחה מה חטאה, ובמשפחתו -(ה)
אלא ללמדך שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם

מוכסין, שכולם מחפין עליו:
 
יהושע פרק ז פסוק א  

ן י בה רהם ודיםקדח עמכמן בהן כדרהמם עדל בדחע רמאעל מד עשלו בהנעי יםשה ודיםמה
ר  אף רהם ודיםחד חע ן הד ה יההודמה מם טע ן זהרדח להמד זדבהדםי בה

ל:  רמאע יהקתומק בםבהנעי יםשה
כהסהף והאהת(כד) ן זהרדח והאהת הד עד אהת עמכמן בה  ודיםקדח יההושע

יו והאהת ב והאהת במנמיו והאהת בהנתתמ זמהמ אדהרהת והאהת להשון הד המ
לו והאהת כמל מתרו והאהת צתאנו והאהת אהל שורו והאהת חש

ק עמכור: ם עעמה ל עםמו ודידעשלו אתתמ רמאע ר לו והכמל יםשה אששה
נו ידעהכלרהךמ יהקתומק בדיום(כה) ה עשכדרהתמ עד מה ר יההושע  ודיתאמה

ם רהפו אתתמ בהן ודיםשה ל אה רמאע זהה ודיםרהגהמו אתתו כמל יםשה הד
ם במאשבמנםים:   במאעש ודיםסהקהלו אתתמ

רש"י יהושע פרק ז פסוק כה  

 האהל והמטלטלין:וישרפו אותם -
 השור והבהמה:ויסקלו אותם -

מצודת דוד יהושע פרק ז פסוק כה 

 בניו ובנותיו ושורו וכו' (ויתכן לפי שבניוויסקלו אותם -
ובנותיו ידעו מזה כמ"ש רז"ל (סנהדרין מ"ד) ולא גלו הדבר לכן

נסקול גם הם 

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נידוי וחרם סימן שלד    

הגה: ויש רשות לבית דין להחמיר עליו שלא ימולו בניו, ושלא יקבר אם ימות (בנימין
זאב סי' רפ"ט וכ"כ הב"י בשם הרמב"ן סי' רמ"ד), ולגרש את בניו מבית הספר

ואשתו מבית הכנסת, עד שיקבל עליו הדין (נ"י פרק הגוזל). 

שו"ת דעת כהן (ענייני יורה דעה) סימן קצג 

וע"ד אשר דרש מר לחוות דעתי העני' ע"ד הפרנס הפושע,
שאחרי חלולו את יום הקדוש באכו"ש =באכילה ושתיה=

ומלאכה, מכרו לו בביהכ"נ מפטיר יונה, שהעיז הרשע ההוא
לקנותה ואמרה, ומר קנס את ביהכ"נ הנ"ל באמרו להפרנס

הראשי, שאם לא יקנסו את הפושע במניעת עלי' לתורה איזה
שנים לא יבא עוד לדרוש בביהכ"נ הזה. 

עכ"פ למדנו, שיפה עשה כת"ר בקנס ביהכ"נ הנ"ל, עד שיתקנו
את המעוות ע"י קנס של הפושע. 


