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?האף תספה צדיק עם רשע  
  

  ניצולים הצדיקים אבל, אובדים הרשעים
 שתי' ה לפני אברהם העמיד ,ועמורה סדום מהפכת לפני אבינו לאברהם ה"הקב בין שהתנהל שיח-בדו

  : דרישות
 ַלָּמקֹום ִתָּׂשא ְולֹא ִּתְסֶּפה ַהַאף ָהִעיר ְּבתֹוךְ  ַצִּדיִקם ֲחִמִּׁשים ֵיׁש אּוַלי? ָרָׁשע ִעם ַצִּדיק הִּתְסּפֶ  ַהַאף" -

 בתוכה יש אם העיר כל את להציל יש ומרכל). כד-כג:יח" (?ְּבִקְרָּבּה ֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקם ֲחִמִּׁשים ְלַמַען
 .צדיקים של מספק מספר
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 ֲהׁשֵֹפט ָּכל. ךְ ָחִלָלה לָ , ָּכָרָׁשע, ְוָהָיה ַכַצִדיק, ָרָׁשע- יק ִעםְלָהִמית ַצדִ ,  ַּכָּדָבר ַהֶּזהׂשֹתָך ֵמעֲ ָחִלָלה לְ " -
 הצדיקים את להציל יש, העיר את משחיתים אם ומרכל). כה שם" (?לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט, ָהָאֶרץ

 .בקרבה המתגוררים מעטיםה
 הצדיקים את מסדום להוציא ביקש ממילא ה"הקב לואה .חויכו כל התנהל לא האחרונה הדרישה על
 ומשפחתו לוט ביציאת הסיפור מהמשך שמתברר כפי, המרשעת העיר כבני להיענש להם הגיע שלא

 בה יש אם העיר על לרחם אברהם של הראשונה דרישתו לע התנהל בהמשך שיח-הדו. העיר מתחום
 מצד. צדיקים של יםויורד יםהולכ מספרים לע' ה לפני התחנן אברהם. צדיקים של מינימלי מספר

  .צדיקים די ונמצא שלא אלא, וז דרישה ה"הקב קיבל עיקרוןה
 ,לפיו .תשובה בהלכות ם"הרמב שביטא עיקרוןה את תואמת ועמורה סדום את להשחית' ה החלטת

  :לשונוכ, העולם מן להיעלם דינה זכויותיה על עוונותיה שרבו מדינה
 וכן). כ:יח" ('וגו רבה כי ועמורה סדום זעקת: "שנאמר, אובדת היא מיד ביםמרו שֲעֹונותיה מדינה
ַוַּיְרא ְיהָוה : "שנאמר, נשחתים הם מיד – מזכויותיהם מרובים עונותיהם היו אם: כולו העולם כל

  1.ודלםג לפי אלא, והעונות הזכויות מנין לפי אינו זה ושיקול). ה:ו' בר" (ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ
 השמעיד כפי, ניצולים הם. הצדיקים את כולל כולו העולם של או מדינה של אבדן אין, שכאמור אלא
  .ועמורה סדום מהפיכת ומשפחתו ולוט מהמבול ומשפחתו נח הצלת

                                                 
 ,בנבכי התשובה, יצחק איזק ואלכסנדר קליין: ראו מה שכתבנו על אתר בספרנוו.  ב,הלכות תשובה ג, משנה תורה   1

  .45 ' עמ1997ירושלים 



 

  ברשעים מיחו שלא מפני אובדים הצדיקים גם שמים בדיני
. ישראל לעם שנוגע במה לפחות ,יםהכלל השתנו ,ישראל לארץ ונכנסו הירדן את ישראל בני שעברומ

 מדין אחריות עליהם חלה אלא, עמו את מעניש ה"הקב כאשר להינצל זוכים הצדיקים אין זה מועד לאחר
 הצדיקים נתפסים בעוון :הסבר רציונליויש לכך  2."בזה זה ערבים ישראל כל "הכלל פי על, "ערבות"

אין הם ראויים לתואר , ואם לא עשו כן, נםלהם למנוע את הרשעים מלבצע את זדוהדור מפני שהיה 
מלמד שכולן ערבים זה , איש בעון אחיו): לז:כו' ויק(' ְוָכְׁשלּו ִאיׁש ְּבָאִחיו': "ומובא בגמרא". צדיק"

  3".שהיה בידם למחות ולא מיחו... בזה
ה שלא היה במחאתם כדי להחזיר את "לצדיקים חל גם במקרה שגלוי לפני הקבראוי העונש ה

  : שלהלן מהגמרא עולהכפי ש, ים לדרך הטובההרשע
 :דכתיב ,זה מדבר חוץ לרעה בה וחזר הוא ברוך הקדוש מפי טובה מדה יצתה לא מעולם

ִם ְוִהְתִויָת ָּתו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנִׁשים ַהֶּנֱאָנִחים  ֲעבֹר ְּבתֹוְך ָהִעיר ְּבתֹוְך ְירּוָׁשלָ ] ֵאָליו[ אלו 'ַוּיֹאֶמר ה"
 ורשום  לך:לגבריאל ה"בהק לו אמר .)ד:ט' יח( "'וגוים ַעל ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ַהַּנֲעׂשֹות ְּבתֹוָכּה ְוַהֶּנֱאָנִק 

 של תיו רשעים של מצחם ועל, חבלה מלאכי בהם ישלטו לא, דיו של תיו צדיקים של מצחן על
 נונשת מה, עולם של ריבונו: ה"בהק לפני הדין מדת אמרה. חבלה מלאכי בהן שישלטו כדי, דם
 של ריבונו: לפניו אמרה. גמורים רשעים והללו, גמורים צדיקים הללו: לה אמר? מאלו אלו
. מהם יקבלו לא, בהם מיחו שאם, לפני וידוע גלוי: לה אמר! מיחו ולא למחות בידם היה, עולם
חּור ָזֵקן ּבָ "): ו:ט' יח(דכתיב  והיינו? גלוי מי להם, גלוי לפניך אם, עולם של ריבונו: לפניו אמרה

וכתיב  "ּוְקָדִׁשי ָתֵחלׁשּו ּוִמִמ יו ַהָתו ַאל ִתגַ ּוְבתּוָלה ְוַטף ְוָנִׁשים ַּתַהְרגּו ְלַמְׁשִחית ְוַעל ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ָעלָ 
 –מקודשי  אלא מקדשי תקרי אל: יוסף רב תני". ֵקִנים ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַהָּבִיתַוָיֵחלּו ָּבֲאָנִׁשים ַהזְ ): "שם(

  4.תיו ועד מאלף כולה התורה את קיימוש אדם בני אלו
ה ידע שמחאתם לא " שהקבאף, לכן אינם צדיקים ממש,  צדיקים אלה לא קיימו את מצוות תוכחהלואהו

 הוא ,כל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה: "ם פוסק בעניין מצוות תוכחה"הרמב. הייתה מועילה כלום
   5". כיון שאפשר לו למחות בהם,נתפש בעוון אלו

דין שהצדיק נתפס בעוון דורו מפני שהיה לו למחות בידם ולא מחה אינו תקף אלא בעונשים ה, םבר
ם "כותב הרמבו. ההוכחה היא דינה של עיר הנידחת. ל בית הדיןיה ולא בעונשים שמט" הקבנותןש

  ): ו,ד(בהלכות עבודה זרה 
 שעבד עדים שני ליוע שבאו מי כל ,אותם ודנים דינים  בתי)לאנשי עיר הנידחת( להם מרבים
 וגומרים הגדול דין לבית אותם רובה מעלים  נמצאו...אותו אותו מפרישים שהתרו אחר כוכבים

  .בסייף שעבדו אלו כל והורגים דינם שם
העונש היחיד שמקבלים . רגים אלא את האנשים שעבדו עבודה זרהם עולה שלא הו"מדברי הרמב

כפי , הוא שרכושם נשרף, היינו מי שאין עליו הוכחה שעבד עבודה זרה, הצדיקים שהתגוררו אתם
 בכלל נשרפים, רובה עם הודחו שלא העיר יושבי שאר והם ,שבתוכה הצדיקים נכסי: "שמעידה ההלכה

, כשהוא ברח מסדום: כך היה גם גורלו של לוט, אגב). ז, שם" (אבד ממונם שם וישבו הואיל, שללה
  .ללא רכושוהוא ניצל : ' אך לא כך החליט ה6,ביקש להתמהמה כדי להציל את רכושו

  דינם של צאצאי הפושעים
 ָאבֹות לֹא יּוְמתּו ":כפי שנאמר במפורש, םיה בגלל חטא אבחוטאאין להעניש את ילדי ה, על פי דין תורה

אין דין זה מתיישב עם מה ,  ברם7.)טז:כד' דב" (ים ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּוַעל ָּבנִ 
לֶֹהיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ָּבִנים -אֱ ' לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאנִֹכי ה: "שנאמר במקום אחר

ברכות מז ( ל הבחינו בקושי זה ומיישבים אותו כדלהלן"חז). ד:כ' שמ(" ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאיַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל 
  :)א"ע

                                                 
ראו ו(רות שבסתר גלות או גם על עבֵ נרות ה רק על עבֵ יש שם מחלוקת תנאים אם אחריות זו חל. ב"ע מג סנהדרין בבלי   2

  .גלויותהרות עבֵ רק ב דוןכאן א). ]775מספר  [ח"סניצבים תשעל פרשת דף שבועי  במאמרי
 .ב"בבלי סנהדרין כז ע   3
 .א"בבלי שבת נה ע   4
 . ז,הלכות דעות ו   5
 .י שם"יז ורש- טז:ראו בראשית יט   6
 –לא יומתו אבות על בנים : "כוונת הפסוק היאש ,)ב"נהדרין כז עבסל " חזאצלאמר נעל פי ה (י מסביר על אתר"רש   7

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָחְזָקה ַהַּמְמָלָכה ְּבָידֹו ַוַּיְך ֶאת : "ך"זכר בתננממה שעולה כפי ש, אבל אין זה פשוטו של מקרא". בעדות בנים
ֵלאמֹר לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ' ַהַּמִּכים לֹא ֵהִמית ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ִצָּוה הְוֶאת ְּבֵני . ֲעָבָדיו ַהַּמִּכים ֶאת ַהֶּמֶלְך ָאִביו

זה לאות : "ג כותב על אתר"ואמנם הרלב). ו-ה:ב יד"מל" (ַעל ָּבִנים ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִּכי ִאם ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמת
ותו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות שלא יומתו האבות בחטא הבנים ולא יומתו כי כוונת הכתוב באמרו לא ימ
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הא , "ובנים לא יומתו על אבות"וכתוב אחד אומר " פוקד עון אבות על בנים"כתוב אחד אומר 
   .כאן כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, כאן כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, כיצד

  : מסביר את הפסוק על פי פשוטואלאם מקבל דעה זו " אין הרמב,ברם
אינו אלא ... 8כולן מידות רחמים למעט אחת והיא פוקד ֲעֹון אבות על בנים... עשֹרה מידות-שלוש

על : ראיה לכך היא מה שהוא אומר בעשֹר הדברות. לא בעוון אחר, בעוון עבודה זרה דווקא
כי , הוא הסתפק בִרבעים... נקרא שונא אלא עובד עבודה זרהלא ו; ִשלשים ועל ִרבעים לשֹֹונאי

 עובדי 9,כאשר הורגים את אנשי העיר, לכן. מרב מה שיכול אדם לראות מצאצאיו הוא דור רביעי
. ואת צאצאי צאצאי צאצאיו שהם הדור הרביעי] עבודה זרה[הורגים אותו זקן העובד , עבודה זרה

שייהרגו צאצאי , שהן מכלל מעׂשיו בלא ספק, תיו יתעלהשמכלל מצוו, הרי זה כאילו הוא מתאר
ציווי זה מצאנוהו חוזר ומופיע . יחד עם הוריהם וסביהם, ואפילו הם קטנים, עובדי עבודה זרה
כל ). טז:יג' דב" (החרם אֹתה וכל אשר בה: "כפי שציווה בעניין עיר הִנדחת; בתורה בכל מקום

  1.כפי שהסברנו, חתה גדולהזאת כדי למחות אותן עקבות המחייבות הש
 אי אפשר . בכל האמצעיםיש למחוק כל תופעה של עבודה זרה" פוקד ֲעֹון אבות על בנים"על פי דין 

  .'לסבול קיומו של דבר היכול לפגום במשהו בכבוד מלכות ה
מדינה או אף , ה מעניש את הצדיקים כאשר הוא מחליט לכלות עיר"עיקרון אין הקבמצד ה: ולסיכום

תוכחה נתפסים הצדיקים בעוון ה תבגלל חוב: בעם ישראללא כן . ל העולם בגלל פשעיהם של הרובאת כ
 אם העונש בידי . דין זה אינו חל אלא בעונשים מן השמים,ברם.  נמנעו מלהוכיח את הרשעיםאםהציבור 
ם "מבהר, עם זה אם מדובר בחטא עבודה זרה. אין הצדיקים נענשים בגופם אלא בנכסיהם בלבד, אדם

  2.גם צאצאי הפושעים נהרגיםשסבור 
  ר אלכסנדר קליין"ד

  המחלקה למתמטיקה
  

  

 

ל "לפיה במורה הנבוכים הוא מסביר את הפסוקים לפי פשוטו של מקרא ולא לפי פרשנות חזו, ם נאמן לשיטתו"הרמב   8
 ). מא,מורה הנבוכים ג(

 .דחתיהכוונה לעיר הנ   9
 . נד,מורה הנבוכים א   1
ם "ראו מה שכותב על זה הרמב. המערבידעה זו איננה מתיישבת בקלות עם כללי המוסר המקובלים בעולם שאין ספק    2

 .בענייננו ובעניין השמדתם של עמי כנען בכיבוש הארץ)  נד,א(במורה הנבוכים 
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	"חָלִלָה לְךָ מֵעֲשֹׂת כַּדָּבָר הַזֶּה, לְהָמִית צַדִיק עִם-רָשָׁע, וְהָיָה כַצַדִיק, כָּרָשָׁע, חָלִלָה לָךְ. הֲשֹׁפֵט כָּל הָאָרֶץ, לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט?" (שם כה). כלומר אם משחיתים את העיר, יש להציל את הצדיקים המעטים המתגוררים בקרבה.
	על הדרישה האחרונה לא התנהל כל ויכוח. הלוא הקב"ה ממילא ביקש להוציא מסדום את הצדיקים שלא הגיע להם להיענש כבני העיר המרשעת, כפי שמתברר מהמשך הסיפור ביציאת לוט ומשפחתו מתחום העיר. הדו-שיח בהמשך התנהל על דרישתו הראשונה של אברהם לרחם על העיר אם יש בה מספר מינימלי של צדיקים. אברהם התחנן לפני ה' על מספרים הולכים ויורדים של צדיקים. מצד העיקרון קיבל הקב"ה דרישה זו, אלא שלא נמצאו די צדיקים.
	החלטת ה' להשחית את סדום ועמורה תואמת את העיקרון שביטא הרמב"ם בהלכות תשובה. לפיו, מדינה שרבו עוונותיה על זכויותיה דינה להיעלם מן העולם, כלשונו:
	מדינה שעֲוֹנותיה מרובים מיד היא אובדת, שנאמר: "זעקת סדום ועמורה כי רבה וגו'" (יח:כ). וכן כל העולם כולו: אם היו עונותיהם מרובים מזכויותיהם – מיד הם נשחתים, שנאמר: "וַיַּרְא יְהוָה כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם בָּאָרֶץ" (בר' ו:ה). ושיקול זה אינו לפי מנין הזכויות והעונות, אלא לפי גודלם.1
	אלא שכאמור, אין אבדן של מדינה או של העולם כולו כולל את הצדיקים. הם ניצולים, כפי שמעידה הצלת נח ומשפחתו מהמבול ולוט ומשפחתו מהפיכת סדום ועמורה.
	בדיני שמים גם הצדיקים אובדים מפני שלא מיחו ברשעים
	משעברו בני ישראל את הירדן ונכנסו לארץ ישראל, השתנו הכללים, לפחות במה שנוגע לעם ישראל. לאחר מועד זה אין הצדיקים זוכים להינצל כאשר הקב"ה מעניש את עמו, אלא חלה עליהם אחריות מדין "ערבות", על פי הכלל "כל ישראל ערבים זה בזה".2 ויש לכך הסבר רציונלי: הצדיקים נתפסים בעוון הדור מפני שהיה להם למנוע את הרשעים מלבצע את זדונם, ואם לא עשו כן, אין הם ראויים לתואר "צדיק". ומובא בגמרא: "'וְכָשְׁלוּ אִישׁ בְּאָחִיו' (ויק' כו:לז): איש בעון אחיו, מלמד שכולן ערבים זה בזה... שהיה בידם למחות ולא מיחו".3
	העונש הראוי לצדיקים חל גם במקרה שגלוי לפני הקב"ה שלא היה במחאתם כדי להחזיר את הרשעים לדרך הטובה, כפי שעולה מהגמרא שלהלן: 
	מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה, דכתיב: "וַיֹּאמֶר ה' אלו [אֵלָיו] עֲבֹר בְּתוֹךְ הָעִיר בְּתוֹךְ יְרוּשָׁלִָם וְהִתְוִיתָ תָּו עַל מִצְחוֹת הָאֲנָשִׁים הַנֶּאֱנָחִים וְהַנֶּאֱנָקִים עַל כָּל הַתּוֹעֵבוֹת הַנַּעֲשׂוֹת בְּתוֹכָהּ וגו'" (יח' ט:ד). אמר לו הקב"ה לגבריאל: לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו, לא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים תיו של דם, כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה. אמרה מדת הדין לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה: הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים. אמרה לפניו: ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו! אמר לה: גלוי וידוע לפני, שאם מיחו בהם, לא יקבלו מהם. אמרה לפניו: ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם מי גלוי? והיינו דכתיב (יח' ט:ו): "זָקֵן בָּחוּר וּבְתוּלָה וְטַף וְנָשִׁים תַּהַרְגוּ לְמַשְׁחִית וְעַל כָּל אִישׁ אֲשֶׁר עָלָיו הַתָו אַל תִגַשׁוּ וּמִמִקְדָשִׁי תָחֵלוּ" וכתיב (שם): "וַיָחֵלוּ בָּאֲנָשִׁים הַזְקֵנִים אֲשֶׁר לִפְנֵי הַבָּיִת". תני רב יוסף: אל תקרי מקדשי אלא מקודשי – אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו.4
	והלוא צדיקים אלה לא קיימו את מצוות תוכחה, לכן אינם צדיקים ממש, אף שהקב"ה ידע שמחאתם לא הייתה מועילה כלום. הרמב"ם פוסק בעניין מצוות תוכחה: "כל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה, הוא נתפש בעוון אלו, כיון שאפשר לו למחות בהם".5 
	ברם, הדין שהצדיק נתפס בעוון דורו מפני שהיה לו למחות בידם ולא מחה אינו תקף אלא בעונשים שנותן הקב"ה ולא בעונשים שמטיל בית הדין. ההוכחה היא דינה של עיר הנידחת. וכותב הרמב"ם בהלכות עבודה זרה (ד, ו):
	מרבים להם (לאנשי עיר הנידחת) בתי דינים ודנים אותם, כל מי שבאו עליו שני עדים שעבד כוכבים אחר שהתרו אותו מפרישים אותו... נמצאו רובה מעלים אותם לבית דין הגדול וגומרים שם דינם והורגים כל אלו שעבדו בסייף.
	מדברי הרמב"ם עולה שלא הורגים אלא את האנשים שעבדו עבודה זרה. העונש היחיד שמקבלים הצדיקים שהתגוררו אתם, היינו מי שאין עליו הוכחה שעבד עבודה זרה, הוא שרכושם נשרף, כפי שמעידה ההלכה: "נכסי הצדיקים שבתוכה, והם שאר יושבי העיר שלא הודחו עם רובה, נשרפים בכלל שללה, הואיל וישבו שם ממונם אבד" (שם, ז). אגב, כך היה גם גורלו של לוט: כשהוא ברח מסדום, ביקש להתמהמה כדי להציל את רכושו,6 אך לא כך החליט ה': הוא ניצל ללא רכושו.
	דינם של צאצאי הפושעים
	על פי דין תורה, אין להעניש את ילדי החוטא בגלל חטא אביהם, כפי שנאמר במפורש: "לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ" (דב' כד:טז).7 ברם, אין דין זה מתיישב עם מה שנאמר במקום אחר: "לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם כִּי אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ אֵל קַנָּא פֹּקֵד עֲוֹן אָבֹת עַל בָּנִים עַל שִׁלֵּשִׁים וְעַל רִבֵּעִים לְשֹׂנְאָי" (שמ' כ:ד). חז"ל הבחינו בקושי זה ומיישבים אותו כדלהלן (ברכות מז ע"א):
	כתוב אחד אומר "פוקד עון אבות על בנים" וכתוב אחד אומר "ובנים לא יומתו על אבות", הא כיצד, כאן כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, כאן כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. 
	ברם, אין הרמב"ם מקבל דעה זו אלא מסביר את הפסוק על פי פשוטו:
	שלוש-עשֹרה מידות... כולן מידות רחמים למעט אחת והיא פוקד עֲוֹן אבות על בנים8... אינו אלא בעוון עבודה זרה דווקא, לא בעוון אחר. ראיה לכך היא מה שהוא אומר בעשֹר הדברות: על שִלשים ועל רִבעים לשֹוֹנאי; ולא נקרא שונא אלא עובד עבודה זרה... הוא הסתפק ברִבעים, כי מרב מה שיכול אדם לראות מצאצאיו הוא דור רביעי. לכן, כאשר הורגים את אנשי העיר,9 עובדי עבודה זרה, הורגים אותו זקן העובד [עבודה זרה] ואת צאצאי צאצאי צאצאיו שהם הדור הרביעי. הרי זה כאילו הוא מתאר, שמכלל מצוותיו יתעלה, שהן מכלל מעשׂיו בלא ספק, שייהרגו צאצאי עובדי עבודה זרה, ואפילו הם קטנים, יחד עם הוריהם וסביהם. ציווי זה מצאנוהו חוזר ומופיע בתורה בכל מקום; כפי שציווה בעניין עיר הנִדחת: "החרם אֹתה וכל אשר בה" (דב' יג:טז). כל זאת כדי למחות אותן עקבות המחייבות השחתה גדולה, כפי שהסברנו.
	על פי דין "פוקד עֲוֹן אבות על בנים" יש למחוק כל תופעה של עבודה זרה בכל האמצעים. אי אפשר לסבול קיומו של דבר היכול לפגום במשהו בכבוד מלכות ה'.
	ולסיכום: מצד העיקרון אין הקב"ה מעניש את הצדיקים כאשר הוא מחליט לכלות עיר, מדינה או אף את כל העולם בגלל פשעיהם של הרוב. לא כן בעם ישראל: בגלל חובת התוכחה נתפסים הצדיקים בעוון הציבור אם נמנעו מלהוכיח את הרשעים. ברם, דין זה אינו חל אלא בעונשים מן השמים. אם העונש בידי אדם, אין הצדיקים נענשים בגופם אלא בנכסיהם בלבד. עם זה אם מדובר בחטא עבודה זרה, הרמב"ם סבור שגם צאצאי הפושעים נהרגים.
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