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 האמנם? -לא יומתו אבות על בנים 

 רן כלילי הרב

 

 הנפש החוטאת היא תמות

בחלק ב' מספר דרך ה' הרמח"ל מרחיב מאוד בנושא ההשגחה של הקב"ה, וננסה לעמוד בשיעור על 

האם יתכן שמישהו יקבל עונש  -העניין של עונש קולקטיבי  נקודה אחת העולה מדברי הרמח"ל, והיא

-]בראשית יח, כגעל ידי אברהם אבינו כבר זאת הועלתה בות חטא של מישהו אחר. נראה ששאלה בעק

 :כה[

אַמר  ַגׁש ַאְבָרָהם ַויֹּ ָרָׁשעַויִּ ם  יק עִּ ְספֶּה ַצדִּ יר ַהַאף ַהַאף תִּ ְך ָהעִּ ם ְבתוֹּ יקִּ ים ַצדִּ שִּ : אּוַלי יֵׁש ֲחמִּ

ָלה ְלָך ֵמֲעשֹּת ַכָדָבר ַהזֶּ  ְרָבּה: ָחלִּ ר ְבקִּ ם ֲאׁשֶּ יקִּ ים ַהַצדִּ שִּ ם ְלַמַען ֲחמִּ ָשא ַלָמקוֹּ ה ְוֹלא תִּ ְספֶּ ה תִּ

ָלה ָלְך  יק ָכָרָׁשע ָחלִּ ם ָרָׁשע ְוָהיָה ַכַצדִּ יק עִּ ית ַצדִּ ְׁשָפטהֲ ְלָהמִּ ה מִּ ֲעשֶּ ץ ֹלא יַ ֵפט ָכל ָהָארֶּ  .ׁשֹּ

לא ראוי מצד הדין  -אברהם אבינו שואל את הקב"ה אם יש צדיקים בתוך סדום, ואם אכן ימצאו כאלה 

 :]יט, כב[ מסופר על המלטותו של לוט ואכן, בהמשך להמית אותם בעוון אלו שהרשיעו.

י ֹלא אּוַכל ַלֲעשוֹּ  ָמֵלט ָׁשָמה כִּ ֲאָך ָׁשָמהַמֵהר הִּ  .ת ָדָבר ַעד בֹּ

, ועל כן אי אפשר להעניש אותו יחד עם כל הרשעים. העיקרון לוט לא חטא יחד עם שאר אנשי סדום

 :טז[ ,]דברים כדבפרשת כי תצא  גםהזה, שלא ניתן להעניש מישהו בעוון חברו, מופיע 

ים ּוָבנִּים ֹלא יּוְמתּו ַעל  ת ַעל ָבנִּ ְטאוֹּ יּוָמתּוֹלא יּוְמתּו ָאבוֹּ יׁש ְבחֶּ ת אִּ  .ָאבוֹּ

 :ד[ ,]יח, וידועה אמרתו של יחזקאל 1כמו כן מצינו שעיקרון זה חוזר הרבה מאוד פעמים בנביאים

יא ָתמּות ֵטאת הִּ ׁש ַהחֹּ  .ַהנֶּפֶּ

 :]שבת לב, ב[למרות האמירות הברורות שראינו בתורה ובנביאים, יש מצב חריג אחד המפורש בגמרא 

רבי יהודה הנשיא אומר: בעון ביטול  ...בנים מתים כשהן קטניםרבי אומר: בעון נדרים 

פליגי בה רבי חייא בר אבא ורבי יוסי, חד אמר: בעון מזוזה, וחד אמר: בעון ביטול .. תורה.

 פליגי בה רבי מאיר ורבי יהודה; חד אמר: בעון מזוזה, וחד אמר: בעון ציצית. ..תורה.

שעל בנים קטנים מתחת גיל מצוות לא חל הכלל שראינו, אלא יתכן שהם ימותו בעקבות בגמרא זו מפורש 

עוונות מסוימים של אבותיהם. לפני שננסה להבין מדוע עליהם לא חל העיקרון הכללי, נראה את דברי 

 :]דברים כד, טז, ד"ה 'לא'[ המדייק את הדין הזה מהכתובים עצמםרש"י 

 .איש מת בעון אביו, הקטנים מתים בעון אבותם בידי שמיםמי שאינו  -בחטאו ימות  איש

אֹו יּוָמתּו" נאמר בפסוק ֶחטְּ , וניתן לדייק שמי שאינו איש, כמו למשל קטן, כן יכול ]דברים כד, טז[ "ִאיׁש בְּ

 :[247]מכתב מאליהו ה,  למות בעקבות עוונות של אחרים. הרב דסלר מסביר את מהות העניין

                                                 
 כח ועוד.-כ; ירמיה לא, כו-ו; יחזקאל יח, א-עיין למשל: מלכים ב יד, א 1
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קטנים הרי הם כלים לבחירת הוריהם. ויש לאב לפעמים ניסיון דק מאוד כשיש לו ילד קטן, 

כי לפעמים צורכי הילד עומדים בניגוד לחיוב תלמוד תורה... יש מקרים שאין בזה צורך כל 

כך, ויהיה בזה ביטול תורה אם יעדיף להתעסק בזה במקום להמשיך בלימודו. ויתכן שהאב 

ובשמים רואים צורך לעוררו ובנו נחלה באסכרה. ומצד הילד ראוי הוא  נכשל בזה יותר מדי

... כמו שאדם קונה חלקו שעל ידי זה גרם לגילויים של אחריםלו לסבול בעוה"ז כיוון 

לעוה"ב ע"י תורה, כך יש לו קניין ע"י ייסורין בהיות הייסורין בבחינת כלי לגילוי כבודו 

. אפשר שייולד אדם שחלקו בגילוי כולל יהותו כלי ויש שדבר זה נוהג גם במבוגריםית'. 

לקידוש שם שמים בלי בחירתו כלל. כזה היה חלקם של בני שאול שנהרגו ע"פ ה', אף שלא 

ואין הכוונה שנענשו בחטא אביהם ח"ו, כי אין זה להם בגדר עונש כלל, אלא חטאו כלל... 

צום מאוד, וכדאי להם לסבול שנתגלה ברוח הקודש שחלקם להיות כלים לקידוש ה' גדול וע

 .כדי שיהיה להם חלק בגילויים ההם

הרב דסלר אומר שקטן עד גיל שלוש עשרה אינו חייב במצוות, ועל כן אין לו תפקיד עצמי אלא הוא 

לפעמים לאב יש בחירה אם לשחק אם הילד או ללמוד תורה,  -כלי בידי אחרים. דוגמא לדבר כמשרת 

משרת ככלי בידי ההשגחה. עוד יתכן למשל, שמשמים ירצו לעורר את האב ובנקודת בחירה זו הילד 

במקרים אלו זה לא שהבן  ויעשו זאת באמצעות הבן, כמו למשל שהוא יחלה בשפעת או משהו מעין זה.

 נענש בעקבות חטאי אביו, אלא הבן משמש ככלי בידי ההשגחה.

יבור נענש בעקבות כאורה אנו רואים שצעיקרון זה, אותו מחדש הרב דסלר, מבאר גם מקום אחר בו ל

 :]יבמות עט, א[עוונות של אחרי 

מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת ה', : ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם

 ואין לנו איש וגו' יותן לנו שבעה וויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם בית

והא כתיב: לא יומתו אבות על בנים וגו'! אמר רבי חייא  ...אנשים מבניו והוקענום לה' וגו'

 .בר אבא אמר רבי יוחנן: מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא

דוד רוצה לפייס את הגבעונים על כך ששאול לא נהג בהם על פי הברית שנכרתה בימי  ]כא[ 'בשמואל ב

שואלת על כך יהושע, והגבעונים דורשים שדוד יתן להם שבעה מבני שאול על מנת להורגם כנקמה. 

והרי נאמר שלא יומתו אבות בעוון בניהם, ואם כן אין זה מן הדין לתת את בני שאול ככפרה על  -הגמרא 

הם לא מתו בעוון אביהם, אלא בשביל שלא יתחלל שם שמים. גם כאן,  -ותיו? מתרצת הגמרא עוונ

אם שימוש בבנים תחת אבותיהם כי  ת הבניםבדומה לבנים קטנים, מסביר הרב דסלר שאין כאן עניש

 ככלי ביד ההשגחה.

 מקורות סותרים

יש  בנביאים. בתורה פר מקורותלכאורה ממס העיקרון שראינו לעיל, "הנפש החוטאת היא תמות", נסתר

סוג אחד הוא עוונות בתוך  -המקורות מדברים על שני סוגים של השלכת עוון מאחד לשני שלשים לב 

אנשים מסוימים , נענש בעקבות אביו, וסוג שני הוא עוונות של הדור, כלומרהבן משפחה, כמו למשל ה

 :ז[ ,]לדמצאנו בספר שמות נענשים בעקבות חטאים של בני דורם. דוגמא לסוג הראשון ש

ים ֵבעִּ ים ְוַעל רִּ ֵלׁשִּ ים ְוַעל ְבנֵי ָבנִּים ַעל ׁשִּ ת ַעל ָבנִּ ן ָאבוֹּ ֵקד ֲעוֹּ ה פֹּ  .ְונֵַקה ֹלא ְינַקֶּ

 :]שמואל א ב, לא[וכן בנביאים 

ת ָזֵקן  ְהיוֹּ יָך מִּ ַע ֵבית ָאבִּ ת ְזרֹּ ֲעָך ְואֶּ ת ְזרֹּ י אֶּ ים ְוָגַדְעתִּ ים ָבאִּ נֵה יָמִּ ָךהִּ  .ְבֵביתֶּ

 :כב[-כ ,]טזפסוקים המורים על הסוג השני של העברת העונש מאחד לרעהו מצאנו בספר במדבר 
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ר: ן ֵלאמֹּ ל ַאֲהרֹּ ה ְואֶּ ׁשֶּ ל מֹּ ְפלּו ַעל  ַוְיַדֵבר ה' אֶּ ָתם ְכָרַגע: ַויִּ ה אֹּ ְך ָהֵעָדה ַהזֹּאת ַוֲאַכלֶּ תוֹּ ָבְדלּו מִּ הִּ

אְמרּו ֵאל ֱאֹלֵהי  ם ַויֹּ ףְפנֵיהֶּ ְקצֹּ ָחד יֱֶּחָטא ְוַעל ָכל ָהֵעָדה תִּ יׁש אֶּ ת ְלָכל ָבָשר ָהאִּ  .ָהרּוחֹּ

שעכן חטא ולקח שלל מן החרם בניגוד לצו ה', ועוון זה יוחס לכל עם ישראל,  ]יהושע ז[בנביאים מובא 

 ולאחר מכן אף נהרגו שלושים ושישה מבני ישראל בעקבות חטאו של עכן.

בין אם זה בן בעקבות אביו ובין  -כנו מצבים בהם אחד יענש בעוון השני מכל המקורות האלו עולה כי ית

אם זה אדם בעוון חברו. מסקנה זו סותרת כמובן לכל מה שראינו בפתיחה, שם למדנו כי אין ברייה 

 נענשת בעוון חברתה אלא הנפש החוטאת היא תמות.

 יישוב הסתירה

 עומדת על סתירה זו ומסבירה שאכן חל שינוי במהלך הדורות: א[ ,]כדהגמרא במסכת מכות 

שראל, באו ארבעה נביאים אמר ר' יוסי בר חנינא: ארבע גזירות גזר משה רבינו על י

משה אמר: פוקד עון אבות על בנים, בא יחזקאל וביטלה: הנפש החוטאת היא  ...וביטלום

 .תמות

עקבות חטא של קרוב משפחה שלו, אך בא הגמרא אומרת שמשה קבע שכן יתכן שמישהו יענש ב

ראשית יש להבין  - אינם מובנים הגמראבמבט ראשון דברי יחזקאל וקבע ש"לא יומתו אבות על בנים". 

כיצד יחזקאל שינה את מה שכתוב בתורה, וכיצד הוא עשה זאת. עוד יש לשאול, הרי כבר בתורה עצמה 

תורה עצמה חל השינוי הזה, ומדוע הגמרא אמרה מפורש ש"איש בחטאו ימות", ואם כן לכאורה כבר ב

 שרק יחזקאל עשה את השינוי?

 :[א ,מד–ב ,]מגניתן למצוא בגמרא בסנהדרין  פתח לדברים

אמר רב אסי אמר רבי חנינא: מלמד שמעל עכן בשלשה חרמים: שנים בימי משה ואחד בימי 

ועד השתא מאי טעמא לא איענוש? אמר רבי יוחנן  ..יהושע, שנאמר כזאת וכזאת עשיתי.

 לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן.משום רבי אלעזר ברבי שמעון: 

כתנאי: הנסתרת לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי"ן 

ן, דברי רבי יהודה, אמר שבעד? מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירד

ליה רבי נחמיה: וכי ענש על הנסתרות לעולם? והלא כבר נאמר עד עולם. אלא כשם שלא 

. אלא עכן כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן -ענש על הנסתרות 

 .משום דהוו ידעי ביה אשתו ובניו -מאי טעמא איענוש? 

הכניסה לארץ, וכן לאחר  לבין ההנהגה בגלות. לפני ץ ישראלה בארהגמרא אומרת שיש הבדל בין ההנהג

החורבן כשגלו ישראל מארצם, ההנהגה היתה אישית ולא נענש אחד בעוון חברו. בארץ ישראל לעומת 

 מסביר ממה נובע ההבדל: ]דרך ה' ב, ג[כן יתכן שיהיה עונש קולקטיבי. הרמח"ל לזאת ההנהגה שונה, ו

העליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין, שיעשה ממנו הנה השקיפה החכמה 

קיבוץ השלימים שזכרנו למעלה. וראתה שהיה ענין נאות להם מאד, שיהיה בכח קצתם 

שלא יוחלט הדבר, שרק מי שיגיע בכח שלו עצמו  -להועיל לקצתם ולהטיב להם. פירוש 

מי שכבר יגיעוהו מעשיו  אל השלימות יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העוה"ב, אלא גם

שבהתלותו באחר זכאי ממנו, יוכל ליהנות בשלימות, הנה יכנם בכלל ההוא, אלא שיהיה 

ואולם הנהנים ומהנים לאחרים, ודאי  ...במדריגה תחתונה, שהיא מדריגת הנתלה בחבירו

וכדי שיהיה מקום לתיקון הגדול הזה, קשר ... שאלו יהיו היותר גדולים בקיבוץ ההוא

והנה מדה טובה תמיד  ...והוא ענין, כל ישראל ערבים זה לזהה את האישים זה עם זה, מתחל
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כי הנה בחטאים  ...מרובה, ואם נתפסים זה על זה בחטא, כל שכן שיועילו זה על זה בזכות

מתרבית הזוהמא ומתעמצת בבני האדם ובעולם, וגורמת לאורו ית' שיסתר ויתעלם העלם 

מא הזאת והטהר הבריות ממנה, כן חוזר אורו ית' ומתגלה גילוי על העלם. וכפי התמרק הזוה

 על גילוי.

הרמח"ל אומר שההשגחה רצתה לזכות לעולם הבא גם את מי שנופל לחטאים בעולם הזה, ועל כן היא 

יכול לזכות לעולם הבא לא בזכות עצמו אלא בזכות אדם קבעה שכל ישראל ערבים זה לזה, כלומר, 

ענש בעוון חברו, אך ילהואדם עלול גם שהוא נתלה בחבירו. ערבות זו כמובן יכולה לפעול לצד השני, 

"מידה טובה תמיד מרובה", ועל כן בראייה כללית הערבות הזו טובה לישראל. אמנם יש מצבים בהם 

עיקר מזיקה, ועל כן יש עדיפות לפרק את השותפות ושכל החטאים מתגברים וממילא הערבות הזאת ב

אחד ישא רק בתוצאות של מעשיו הוא. זה ההסבר, אומר הרמח"ל, להבדל שיש בין הארץ לבין חוץ 

בארץ בדרך כלל עם ישראל במצב טוב, ועל כן הערבות היא כדאית. כשעם ישראל מתחיל לחטוא  -לארץ 

ועל כן יש עניין לשנות את ההנהגה ושכל אחד יהיה אחראי רק מזיקה, הופכת לויורד לגלות השותפות 

 :שכב[ א, ]אגרות הראי"ה למעשיו. דברים דומים כותב הרב קוק

, הרושם של חשבון העבר יחזקאל, בעת התמוטטות האומה, ראה, שהפירוד הרוחני יפה לה

יות באיזה יהיה נפסק מפעולתו, אע"פ שבעל כורחו יופסקו ע"י זה ג"כ כמה חומודות סגול

ומסילה חדשה מקיימים אותה מן השמים,  -ערך... אבל כך דורש המצב, וכשצדיק גוזר גזרה 

נסללת היא אז בכל מרוץ חיי האומה, לעמוד כל יחיד על השלמת נפשו, ומהרסיסים הללו 

 מתקבץ אח"כ הרכוש הכללי, החוזר ומקשר לחטיבה אחת.

הבדל שבין מצב של גלות לבין מצב של גאולה, וכמו מבארים לנו היטב את ה הרב קוקדברי הרמח"ל ו

כן הם גם מבארים לנו מדוע וכיצד שינה יחזקאל את מה שנקבע בתורה, והפך את ההנהגה מ"פוקד עוון 

 אבות על בנים" ל"הנפש החוטאת היא תמות".

שההנהגה באה לטובת עם ישראל. כשעם ישראל באופן כללי במצב חיובי, יש עניין לקשר  ,יוצא אם כן

את נשמותיהם וליצור השפעה הדדית ממעשיו של אדם אחד למעשיו של חברו. אך אם העוונות מתרבים 

והשיתוף רק מרע לציבור, יש עניין לעצור את המצב ולפרק את האומה, ואז נוצר מצב בו כל אחד נידון 

תו של אברהם אבינו: "השופט כל יעל מעשיו שלו. מבנה זה מובן בפני עצמו, אך עדיין נותרת קושי רק

אמנם טובה ניתן להעביר מהצדיק לסביבתו, שהרי אמנם זה לא דין אך כן יש  -הארץ לא יעשה משפט" 

פני שנענה ל .2כאן חסד, אך להעביר רעה מאחד לשני זה בעייתי, שהרי זה גם נגד הדין וגם נגד החסד

 :א[ ,]זנאמר בגמרא בברכות כך על קושיא זו נקדים קושיא נוספת. 

כתיב פוקד עוון אבות על בנים וכתיב ובנים לא יומתו על אבות, ורמינן קראי אהדדי, 

כשאין אוחזין מעשה  -כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, הם  -ומשנינן: לא קשיא, הא 

 אבותיהם בידיהם.

מגלגלים  -בין המקורות, והיא מתרצת שאם הבנים אוחזים במעשי אבותיהם הגמרא מקשה סתירה 

מדוע העובדה שהבנים אוחזים  -עליהם גם את העונש של אבותיהם. במבט ראשון קשה לפרנס גמרא זו 

רץ את מת ]שם[הרמח"ל במעשי אבותיהם גורמת לכך שהם יאלצו לשאת אף בעונשם של הראשונים? 

 :שתי הקושיות

                                                 
אמר כי הגון וטוב הוא שישא לכל המקום למען חמשים הצדיקים, אבל לא יתכן גם במדת " :ד"ה 'ויגש' רמב"ן שם 2

 ".להים-כצדיק כרשע, ויאמרו שוא עבוד א הדין להמית צדיק עם רשע, שאם כן יהיה
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עוד צריך לדעת, שהנה ההשגחה העליונה, בכל פרט מהפרטים, משגחת על כל הנקשר בו 

 דורעל כל הומן המאוחרים. וסוף דבר, משגחת בהשגחת כל פרט אבותיו( -) הקודמיםמן 

 חלקים עם כל חלק לבנינו של הכלל., מצד כל מה שמתיחסים כל הכלו

ומצבו במה שקדמו לו, דהיינו וממה שיושקף בדינו של איש מהאישים, הוא מדריגתו 

בני הדור או בני העיר או בני , ומה שעמו, דהיינו הבנים, ובמה שיתאחרו לו, דהיינו האבות

ויותן  . ואחר כל ההשקפות האלה, יוגזר עליו החלק בעבודה ובנסיון שזכרנו למעלה,החברה

 לו המשא לעבוד לפניו ית'.

שיוגזר עליו החלק , והוא מה שאמרתי "זרק בענין הדין של העוהואולם הנך רואה שזהו 

, דהיינו באיזה מצב ימצא בעוה"ז, שכפי אותו המצב, כך יהיה המשא שעליו. אך בעבודה

נידון אלא לפי מעשיו , כפי המצב שהיה בו, והוא מ"ש הנביא, בן לא ימות לעוה"ב אין אדם 

 בעון האב.

א יש הרבה דברים שהאדם מקבל הרמח"ל מסביר שלא כל מה שהאדם מקבל זה שכר או עונש, אל

עניות לא באה בהכרח בגלל עונש, אלא לפעמים היא באה ככלי לאדם  -בעקבות התפקיד שלו. למשל 

לבצע את תפקידו בעולם. הרמח"ל מוסיף ואומר שהתפקיד יכול להיות לא רק במבט המצומצם של 

ימות שמוטלות על דור היחיד אלא גם במבט של הדור ובמבט של המשפחה. כלומר, לפעמים יש מש

מסוים או על בית אב מסוים, ומשימות אלו משפיעות על הדברים אותם יקבלו אותו דור או בית אב. 

"פוקד עוון אבות על בנים" זה לא שהקב"ה מעניש את הבנים בעקבות חטאי אבותיהם, אלא הבנים 

 ני מצבים.נדרשים להמשיך את התפקיד שהוטל על אביהם, ועל כן מגיעים אליהם כל מי

על פי הדברים האלו מבוארת היטב הגמרא בברכות. כשהבנים אוחזים במעשי אבותם הם נאלצים 

, אלא יש למשפחה תיקון אותו , אך התמודדות זו אינה באה להם כעונשלהתמודד גם עם קלקולי האבות

גם הביטוי "כל ישראל ערבים זה  המשימה עוברת לבנים. יכה לבצע, וכשהאבות לא עושים זאת,היא צר

אין הכוונה שאחד נענש או זוכה בגלל מעשיו של חברו, אלא אם אחד אינו  -לזה" מקבל משמעות חדשה 

מישהו אחר יצטרך לעשות זאת במקומו, ואם מישהו מצליח לתקן נקודה מסוימת,  -ממלא את תפקידו 

 הוא מסייע בכך למשפחתו ולדורו.

מערבבים  לפעמיםדבר שמגיע לאדם יכול להיות או גמול או חלק מהתפקיד, ואנו מכל האמור עולה כי כל 

בין הדברים. יתכן שאנו מפרשים משהו כשכר בעוד הוא בא בעקבות תפקיד בית האב שלנו, ולפעמים 

הגמול הוא  יתכן שאנו חושבים שמשהו מסוים שייך למצב של הדור בעוד הוא דווקא גמול שמגיע לנו.

וטין, אך רוב המאורעות שבאים עלינו הם בעקבות התפקיד שלנו, ולכן אין בהכרח קשר דבר אישי לחל

 ביניהם לבין מעשינו.

נחזור לסיפור של עכן, אותו הזכרנו בתחילת השיעור. בעקבות עכן ישראל נגפו במלחמה נגד העי ומתו 

פי שביארנו זה שלושים ושישה מהלוחמים. ההבנה הפשוטה היא שהם ספגו את העונש של עכן, אך כ

לא יתכן, שהרי הגמול הוא אינדבידואלי לחלוטין. הסיבה בגינה נענשו ישראל והפסידו בעי היא שעכן 

קילקל בלקיחת השלל מן החרם נגד ציווי ה', וקלקול זה השפיע על כל שאר העם וגרם לכך שהם יצטרכו 

 .לעשות תיקון גדול יותר, דבר שבין השאר התבטא גם בהפסד במלמחת העי

 סיכום

עמדנו על היחס בין המקורות מהם עולה כי אין אדם מקבל גמול בעקבות מעשי חברו לבין מקורות מהם 

גמול  -ה בין גמול לבין תפקיד הרמח"ל צעדנו בדרך מחודשת, המבחינעולה מסקנה הפוכה. בעקבות 

התפקיד מ הכתוצאלעולם לא יעבור מאחד למשנהו, אך מעשיו של אחד כן יכולים להשפיע על אחר 
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"פוקד עוון אבות על בנים", והן בתוך  -שלהם. כפי שראינו, השפעה זו יכולה להיות הן בתוך המשפחה 

לדברים אלו של הרמח"ל יש השלכה משמעותית ביותר לעבודת  הדור, כפי שקרה בעקבות חטאו של עכן.

עיקר עיסוקנו לא צריך להיות בשיח של הגמול כי אם בשיח של התפקיד לשמו ירדנו לעולם.  -ה' שלנו 

היום השיח של הגמול נפוץ מאוד, אך בעקבות הרמח"ל אנו למדים שיש למקד את המבט על התפקיד 

שיש לדור, התפקיד שיש למשפחה, והתפקיד האישי של כל אחד ואחד. נסיים בדברים שכותב האדמו"ר 

 , הקשורים באופן ישיר לדברי הרמח"ל בהם עסקנו בשיעור זה:עה[ ']נתיבות שלום דברים, עמם מסלוני

, שאינו דומה אדם לאדם מיוםבריאת אדם והלאהביסוד העבוד בשם האר"י הקדוש,  כתב

אדם יש את השליחות העליונה לכל ואין אדם אחד יכול לתקן מה שחברו מתקן. והיינו ש

עבור זה הורידוהו מן העולם העליון למטה לעוה"ז, ואף אדם אחר , שבשלו לתקן דבר מיוחד

מיום בריאת העולם אינו יכול לתקן את אשר עליו לתקן... והנה הקב"ה הוא טוב ומטיב 

וברא את העולם כדי להעניק מטובו לברואים, ומזמין לו לאדם את התנאים המביאים אותו 

נתון בהם, הכל עשוי כדי שיהודי יוכל שהאדם  וכל תנאי החייםלמלא שליחותו בעולם... 

למלא את השליחות שבעבורה ירד לעולם... והנה צדיקי אמתאמרו שהאות לדעת מה היא 

הדבר שיצר הרע השליחות המיוחדת שלו, מהו העניין שבעבורו ירד לעולם לתקנו, הוא 

ותן לכל , זהו סימן שבעבורו ירד לעולם... ובתוך כל התנאים שהקב"ה נמתגבר עליו ביותר

שהקב"ה נותן לכל יהודי  תכונות הנפשאדם למען יוכל למלא את ייעודו בעולם, נכללים 

באשר הוא, שיש שנותנים להם תכונות נפש טובות ויש שנותנים להם תכונות רעות, מידות 

העוברים על איש יהודי...  כל המאורעותוטבעיות ותאוות רעות... וכן שייך עניין זה כלפי 

עוד כתב ביסוד העבודה בשם האריז"ל, שכשם שאינו דומה אדם לאדם מיום בריאת העולם, 

כך כל יום ויום אינו דומה יום אחד לחברו מיום בריאת העולם, וכל יום יש לו תפקיד ויעוד 

 מיוחד הנצרך לתקן ביום הזה.


