äàð÷äå úåàð÷ä
'äùåã÷ã úåàð÷'ä ìîñ ñçðô úà ïéæáî åéäù íéèáùä-éòéðî
160 'ò ç"ç ù"å÷ìî ãáåòî

ñçðô ìù ìåôëä åñåçééá êøåöä
àåìñ ïá éøîæ úâéøä ìù äøåáâä äùòî úà äøåúä úøôñî ÷ìá ô"ñá
úàæ äùòù éàð÷ä íù úà úðééöîå
ספר במדבר פרק כה

äLî
Æ éÅðéòÅ ìÀ úéðÈÄ éãÀ nÄ äÇ úàÆ åéçÈ àÆ ìàÆ áøÅ ÷Ç
À iåÇ àaÈ ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ îÄ LéàÄ äÅpäÀ
Ä å (å)
ïaÆ ñçÈ ðé
À tÄ àøÇ
À iåÇ (æ):ãòÉ
Å åî ìäÆ àÉ çúÇ tÆ íéëÄ áÉ änÈ äÀ
Å å ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ úãÂ
Ç ò ìkÈ éÅðéòÅ ìe
À
LéàÄ øçÇ àÇ àáÈ
É iåÇ (ç):åÉ ãÈéaÀ çîÇ øÉ çwÇ iÇÄ å äãÈ òÅ äÈ êÉ
À åzîÄ í÷È
È iåÇ ïäÅ kÉ äÇ ïøÉ äÂ àÇ ïaÆ øÈæòÈ ìÀ àÆ
À é LéàÄ úàÅ íäéÅ
Æ ðLÀ úàÆ ø÷É ãÀ iÇÄ å äaÈ wË äÇ ìàÆ ìàÅ øÈ NÄ
Àé
ìàÆ äMÈ àÄ äÈ úàÀ
Æ å ìàÅ øÈ NÄ
äòÈ aÈ øÀ àÇ äôÅ
È bnÇ aÇ íéúÄ nÅ äÇ eéäÀ iÇÄ å (è:ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ ìòÇ îÅ äôÅ
È bnÇ äÇ øöÇ òÈ zÇ
Å å dúÈ áÃ
È÷
:óìÆ àÈ íéøÄ NÀ òÀ
Æå
ïäÅ kÉ äÇ ïøÉ äÂ àÇ ïaÆ øÈæòÈ ìÀ àÆ ïaÆ ñçÈ ðé
À tÄ àøÇ
À iåÇ (æ) :øîà
É lÅ äLî
Æ ìàÆ ãÈåãÀ
É é øaÅ ãÀ
Ç éåÇ (é)
:åÉ ãÈéaÀ çîÇ øÉ çwÇ iÇÄ å äãÈ òÅ äÈ êÉ
À åzîÄ í÷È
È iåÇ

,ùåãéç äæá ïéà ,éàø÷îä øåôéñä øåáéâ úà äðåùàøì úñçééî äøåúäùë
àåä é"ùøì äù÷åäù äî êà ,øáåãîä ìù åúåäæ úà øéëðù ïééðò ùé éë
ùéâãäì äàá äæáù àìà úàæ ïéà ?úéðù åúñçééîå úøæåç äî íùì
.é"ùøá øôåñîë ,åìéôùäì åñéðù éî ãâðë ,ãáëðä åñåçéé
áéLÄ äÅ ïäÅ kÉ äÇ ïøÉ äÂ àÇ ïaÆ øÈæòÈ ìÀ àÆ ïaÆ ñçÈ ðé
À tÄ (àé):øîà
É lÅ äLî
Æ ìàÆ ãÈåãÀ
É é øaÅ ãÀ
Ç éåÇ (é)
éÅðaÀ úàÆ éúé
Ä lÄ ëÄ àìÀ
É å íëÉ
È åúaÀ éúÄ àÈ ðÀ ÷Ä úàÆ åÉ àðÀ ÷Ç aÀ ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ ìòÇ îÅ éúÄ îÂ
È ç úàÆ
:íÉåìLÈ éúé
Ä øÄ aÀ úàÆ åÉ ì ïúÅ ðÉ éðÄ ðÀ äÄ øîÉ à
Á ïëÅ ìÈ (áé):éúÄ àÈ ðÀ ÷Ä aÀ ìàÅ øÈ NÄ
Àé
רש"י על במדבר פרק כה פסוק יא

íúéàøä åúåà íéæáî íéèáùä åéäù éôì - ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðéô
àá êëéôì ìàøùéî èáù àéùð âøäå à"òì íéìâò åîà éáà íèéôù äæ éèåô ïá
:ïøäà øçà åñçéå áåúëä
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íéèáùä ìù ääåîúä úøå÷éáä
:äæ øåôéñá úåäéîú ë"åë äìòî åúçéùá éáøä
,åäùòî êøò úìôùä ïåéñð ïàë äéäù äøåî ñåçééä-ìôë íðîà .à
øéáñ äæ ïéàä ?åäåæéáù íä [íìåë] "íéèáùä"ù é"ùøì ïéðî êà
âøäù ìò íîòæ êåúî ,ãáìá ïåòîù ìù åèáùî àá éåæéáäù øúåé
?íèáù àéùð úà
ובפרט לפי המסופר בפירש"י בפרשה הקודמת 1שבעת שזמרי
הקריב את המדיינית ברוב חוצפתו "געו כולם בבכייה" ,משמע
שכולם הזדעזעו ממעשהו ותמכו בנקמתו של פנחס ,שגם
הוכיחה את עצמה ,שהרי בעקבות קנאותו "ותעצר המגיפה",
מדוע א"כ מייחס רש"י את כוונות-הביזוי לכל השבטים?
,åøúé åáñ ìò øúåé ìåãâ éàðâ åùéâãä àì ë"à òåãî ,éåæéáä ïëåúá .á
àèçå 2"äãáò àìù æ"ò äúéä àì"ù ãò ,æ"òì øîåë äéäù
íéìâò íåèéô"î øúåé äìåãâ äìôùä éàãååá àåä úåìéìàä
?äééåæá 3äëàìî ÷ø àéäù ,"äøæ äãåáòì
äðùî äæ íàä ,íéìâò íåèéôá åáñ ìù ÷ô÷åôîä ò÷øä úâöäá .â
é"ùø áúë àì òåãî ..?åîà ãöî åà åéáà ãöî åáñ äéä íà
?"äøæ äãåáòì íéìâò 4åð÷æ íèéôù" :äøö÷á
äññáúä äî ìò :úéø÷éòä äéùå÷ä äàá ,åìà íé÷åéã ìë ìò óñåð .ã
?åìù úåàð÷ä äùòîáå ñçðôá åìæìæù íéèáùä-úøå÷éá ììëá
?éøîæ úà âåøäì åì äéä øåñà ñçðôù åáùç íðîàä
]או מפני שההלכה למשה מסיני אשר "הבועל ארמית קנאין
פוגעין בו" לא הגיעה לידיעתם 5או מפני שחשבו שפנחס איננו
בגדר "קנאי" ופעל מאינטרסים זרים[

 1במדבר כה,ו .ראה רש"י שם.
 2רש"י יתרו יח,יא ומקורו בתנחומא יתרו ז.
 3שהרי הדגש בדבריהם אינו אלא על ה"פיטום" ולא על שהיה מיועד לשם ע"ז ,כי אחרת עדיפה
היתה ההאשמה באלילות עצמה.
 4ובנדו"ד אין מקום לחשש שמא מדובר באבי אביו אהרן ,שהוא בוודאי לא פיטם עגלים לעבודה זרה!
 5או שמא סברו כדעת הראב"ד שצריך התראה ולא התרהו וכדומה  -טענות שהצד השווה שבהן
שחשבו שהריגתו לא היתה לגיטימית.
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óç ìàøùéî íãà ìù çöøá åîöò åúåà åîéùàä àì òåãî
...?åáñá éôåã ìéèäì åøçá òåãî ?òùôî
ïéòâåô ïéàð÷" ìù ùðåò åúåàì éøîæ äéä éåàøù åøáñ íä íâ íàå
åðééöì íå÷îá ,ñçðô ìù åñåçéé úà úåæáì åøçá òåãî ,6"åá
úà øéæçäå ìàøùé éðá ìòî äôéâîä úà øéñäù ìò çáùì
!?ìàøùé äðçîì äùåã÷ä

...äàð÷î äòáð íúøå÷éá
,äìéìç ,äòáð àì ñçðéô ìò íéèáùä ìù íúøå÷éáù ,êçøë ìò àìà
åùðåò úà 'çéåøä' éøîæù åéä íéøåáñ !äáøãà ,éøîæ äùòîì íúåðçìñî
.øåîàë ,÷ãöá
,åðáø äùî ììåë ,ìàøùé éð÷æ ìëîù íéìùäì íäéìò äéä äù÷ù àìà
,øåîçä åúôöåç äùòî ìò éøîæá òåâôì ùéù íéòãåî åéä íä íâ éàãååáù
éãéçéä äéäå "ùàøá õô÷" ñçðô 7"øéòöä êøáàä" ÷øù ïëúé ãöéë
ìë ìù ïãåáëá ìåãâ ìåæìæ äæ éøäå ,íùä úàð÷ àð÷ì åéðúî ñðéùù
!äùî ìù åãåáëáå ïéøãäðñä
àéä ,íùä úàð÷ àð÷ì åöìçð àì íîöò íäù äæî úåòâôðä úùåçú
ìò éøäù ,"çöåø"ë åøéãâäì øùôà éàù úåøîìù òåá÷ì íäì äîøâù
ìòô àì - åðòè êë - ñçðô ìáà ,ïéàð÷ä éãéî äúéî áåéç ìç éøîæ
úåéøæëà ìù òéðî "åúåàð÷"á äéä áøåòî ,äøåäè íùä úàð÷î
...úéð÷ãö àìèöéàá äòéáäì "úåðîãæä" àöîù àìà ,äéåîñ úéúùøåú
:ב,וכדאיתא במאמר הצמח צדק ב"דרך מצוותיך" פט

 ע"ד דוגמא מאשר אנו רואים למטה שיש בני אדם שעיקר חיותם..."
 כנראה בחוש כאשר יקרה לבני אדם,הוא כשפועלים דין בבני אדם
 תיכף מתחמם לבבם ויתמלאו חימה,הללו אנשים עוברי עבירה
 ובפועל ידם,וכעס להענישם ולהכותם מכת אכזרי ורציחה ממש
." "וראו כולם שלא לחינם הרגם: וכמוזכר לעיל בפירש"י6
 והם. אשר לכן לא נתכהן פנחס מלכתחילה, שהרי נולד לאביו אלעזר לאחר שנתכהנו אהרן ובניו7
... היה39  נמצא פנחס בן.נתכהנו בניסן שנה שניה ועתה במעשה זמרי היה בשנת הארבעים
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, ולא ינוחו ולא ישקטו עד עשות בהם פעולה הרעה בתכלית,דווקא
,והיינו מצד שטבעם רע בעצם ע"כ זאת הרעה שיפעלו בבני אדם
, ובלעדו אין להם חיות כלל,תחיה אותם חיות וקיום נצחי
,ובבוא לידם פעולת הרציחה כאילו מתחדש נפשם מצד שזה חיותם
 אין זה,והנה הגם שילבישו הדבר לשם שמים על שעבר עבירה
- אלא זהו מצד מזג רוע הנפש מוטבעת מ"גבורות....אמת כלל
"...'קשות" להריע ולהעניש וכו
:
åðáø äùî éðôì àá ñçðôù ,÷ìá 'øô íåéñá é"ùøéôî àìô øáã ïáåé øåîàä é"ôò
àðééø÷" :åì øîà "åá ïéòâåô ïéàð÷ úéîøà ìòåáä êîî éðìáå÷î" :åì øîàå
ãéòî åîöò àåä íà ìåàùì ñçðô àá äî äøåàëìå "à÷ðååøô éåäì åäéà àúøâéàã
"ïë ïéøåî ïéà" åæ äëìä éøäå ?ìåòôì åðáøãå åì äùî äðò äîìå ?êîî éðìáå÷î êëù
[!æîøá àì åìéôà]
– ìàåù åððéà ììë "éúéîà éàð÷"ù éðôî àåä ïë ïéøåî ïéàù íòèä òåãé éøä ,ãåòå
?'éàð÷' øãâá åððéàù éøä ,úåìàù ñçðô ìàù íàå ...ìòåô àìà
:äùî ìù ã"ååç òåîùì ïååëúä àìà ,úåùòì äî ìàù àì ñçðô :ô"àãá ì"éå
"?äéåîñ úåéøæëàì ï÷øåô àéä àîù åà ?äøåäèå úéúéîà àéä éúåàð÷ íðîàä"
"øååã" øùàë ,"äðøñîéù 'øååã'ä úåéäì ìéàåé – úøâéàä ïééø÷" :äùî åì äðò ë"òå
úà çîùì òéðî íåù åì ïéà ,äòø åà äáåè äøåùá åðìù øàåãä-úáéúì àéáî
...ììë íéñøèðéà àìì ,çéìù èåùô àåä ,åçåø úà øéëòäì åà ïòîðä
÷ø àìà ,êúî÷ðá 8"íòè" íåù ùéâøî êðéà íà :ñçðôì äùî æîøù äî äæå
êà ,éúéîà éàð÷ äúàù ïîéñ éæà ,éðéñî äùîì äëìää òåöéáì çéìù [à÷ðååøôë]
.÷"åãå ...íéìôà íéøöéì ï÷øåô åäæù ùùç ùé ,åúçéöøî ÷åôéñ ùç äúà íà

íãéöî úøå÷éá éë ,ïåòîù èáù åéä àì ïéæáîäù ,9é"ùø ìù åùåãéç åäæå
åéä àìù øáã ,âøäðù äèåñä íàéùð ìò ïâäì åàá åìéàë úùøôúî äúéä
...ò÷ø÷á íäéðô ùåáëì åôéãòäå ïåòèì íéæéòî

 'כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם' ומפרשים:[.א, ע"ד מאמרז"ל ]יומא כג8
 כך צריכה...' שהרי בכל דבר טועם טעם 'עפר,שהכוונה היא שכמו שהנחש בנשיכתו אינו חש טעם
... רק לכבוד תורתו שחוללה בלי להרגיש טעם סיפוק של נקמה,להיות נקמתו של התלמיד חכם
 "באו שבטו של שמעון אצל שבטו של לוי וכי בן בתו: דלא כמובא בספרי פרשת בלק פיסקא א9
 תיאור שלדעת רש"י..."של פוטי היה מבקש לעקור שבט אחד מישראל וכי אין אנו יודעים בן מי הוא
.כמבואר בפנים,איננו מתאים לפשוטו של מקרא
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éôåã ìéèäì àìà ,åàá éøîæ äùòî ìò ïâäì àì íéèáùä øàù ìáà
åáñî ùøéù "úåéøæëà"î íúòãì úòáåðù ,ñçðô ìù "úåéáéñìåôîéà"á
...äøæ äãåáòì íéìâò íèéôù ,åøúé
äééåôëä-äáéçúä íöò ,äá ùé äìåôë úåéøæëà íéìâòä íåèéô úëàìî
äååäî ,íùî åøéæçäì ìåëé åððéàù íå÷îì ìâòä ìù åðåøâá ïåæîä ìù
úðî ìò íéìâò íèôîä ìù "úåéðåãæ"ä úà êë ìò óñåä ,åøåáò éåðéò
÷ø ,"íèçùì" àéä úéôåñä åúøèîùë [ 10íúáåèì äøåàëì] "åðéîùé"ù
éìòá øòö äá ùéù äééåæá äëàìî úåùòì ìâåñî åòáèî éøæëàù éî
...íééç
:
,ïäëä ïøäà ìù åãëð íâ äéä ñçðéô éøä :ääåîú íúðòè ïééãòù àìà
úðåëú úà ùøé àîù ,åøúé åáñî úåéøæëàä úðåëú úà ùøéù íëì ïéðî
?ïøäà åáñî ä'éåäì äàð÷ä
úøåúî "úåéáéè÷ééáåà" úåçëåä ìò íðåòéè úà ññáì íéèáùä åîëçúä
åøúé ìù "íéðâ"äù çéëåîä øáã ,"íéìâò åîà-éáà íèéôù" :ä÷éèðâä
:àø÷îì ùîç ïáì íâ òåãéä ïåø÷ò éô ìò ,åúåéùéàá íéøáåâ
רש"י על בראשית פרק מו פסוק טו

á÷òéá äìú úåá÷ðäå äàìá äìú íéøëæä .åúá äðéã úàå - äàì éðá äìà (åè)
:äá÷ð úãìåé äìçú òéøæî ùéà øëæ úãìåé äìçú úòøæî äùà êãîìì
"äìéçú úòøæî íà"î ãìåðù øîåà éåä "øëæ" àåäù ñçðô ,äæ ïåø÷ò éôì
"äá÷ð" àéäù åîà åìéàå ,åá øáâù àåä øæòìà úùà ìù äçåë ,øîåìë
äùéøåäå åøúéî äéúåðåëú äùøéù àöîð "äìéçú òéøæî áà"î äãìåð
úðåëú åá ùéù çëåî "äùøåúä-úáìöä" êåúîù éøä ,ñçðô äðáì ïúåà
ùàøá õô÷ù àåä äæ äéä ïëì !íéìâòä-íèôî åøúé åáñî úåéøæëàä

 שבא להכנס בקובה של כזבי וחשבו כולם שגם הוא בא לעשות צרכיו, במקביל להתנהגות פנחס10
 אך, עד שאמרו "וודאי התירו פרושין את הדבר" כלומר נראה שבא לתמוך במעשה זמרי,עמה
[ ]כסגנון מפטמי העגלים...תכליתו היתה להורגו
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íéðîçø" äîäù ,ìàøùé éìåãâî ãçà óà åùò àìù äî ,åçîåøá øå÷ãì
..."íéðîçø éðá
ושמא תאמר ,אילו היתה כוונתם להשפילו סתם מתוך התנגדות
להריגת זמרי ,אזי מובן מדוע טרחו להדגיש "והרג זה נשיא
מישראל" ,דבר המבטא ביתר שאת את השפלות-הנבזית ,11שאדם
משפל הייחוס הרג אדם מיוחס מנשיאי השבטים.
אבל מאחר ותכליתם הייתה להאשימו שהמניע שלו היה
מתכונת האכזריות שבו ,מה ראו להדגיש את מעמדו של הנרצח?
וכי רציחת נשיא יש בה יתר אכזריות?
:
י"ל שבזה התכוונו להגדיל את הבזיון ,באמצעות הבלטת הניגוד
בין אדם אכזרי זה ובין הנרצח שהיותו "נשיא" מורה על היותו
איש החסד ,הדואג לכל צרכי השבט ,עד כדי כך שכל מעשהו
של זמרי בהבאת המדיינית לעיני משה ,לא בא מתוך תאוותו
לזנות ,אלא ניסה להוכיח לסנהדרין ש"זו מותרת" כדי להציל
את בני שבטו השמעוניים שזנו עם בנות מואב ממיתת בית דין,
כדמוכח בספרי פרשת בלק פיסקא א:
בא לו שבטו של שמעון אצל זמרי הרי אתה יושב בשלוה ואנו
נדונים בהריגה עמד וכינס כ"ד אלף משבטו ובא לו אצל כזבי...
הרי שלדעתם ,זמרי סיכן עצמו ,ברוב חסדו לשבטו ,על מנת
להצילם מעונש חמור ,ובא איש 'אכזרי' זה והרגו במיתה
בזוייה!
ויש להוסיף ,שגם מבחינה פסיכולוגית ,למרות היות האכזר
מתאכזר לכל אחד ,בכל זאת בהיתקלו ב"איש החסד" ,טיפוס
המנוגד לו לחלוטין ,הרי זה מגביר בו את האכזריות ,זה מה
שהצית בפנחס את התפרצותו האכזרית נגד זמרי ...טענו
השבטים!

 11כי בקשר לעצם איסור הרציחה ,אין הבדל אם רצח אדם מעולם התחתון או שרצח ראש ממשלה
מכהן...אבל הבזיון של הנרצח גדול יותר כשהרוצח הוא משפל-המדרגה.
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åúðâäì õìçð ä"á÷ä
úññåáî äéðô ìò úéàøðä ,íéèáùä ìù íúøå÷éáì äáåâúë
:åñåçéé úà úéðù åùéâãäá íâåøèé÷ì ä"á÷ä äðò ...úéáéè÷ééáåàå
"ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðéô"
 שקנאתו היא מזוייפת ובאה מאכזריות שירש,]לא כדבריכם
 קנאתו באה, שאדרבה-  מעיד אני עליו – אומר הקב"ה,מיתרו
 איש החסד, אותה ירש מסבו השני אהרן,מתוך עוצם קדושתו
 שהטיל שלום בין ישראל לאביהם,"ש"אוהב שלום ורודף שלום
שבשמים והציל את עם ישראל מכלייה בזכות "קנאתו
["הטהורה
ìò "âìéã" äæáå – "ïøäà øçà åñçééå áåúëä àá" :é"ùø ùéâãî ïëìå
ñåçééä úéìëú éë ,"ïäëä" øàåúä úà èéîùä íâå "øæòìà"ì íâ åñåçéé
ïøäà ãçåéîá ïééèöä äáù ,ãñçä úãéî ìù äùøåúä úà àèáì äúééä
.åáù úå÷ãöäå "äðåäë"ä úà êë ìë àìå
íèôî"î ùøéù "úåéøæëà"á åäåîéùàä íäù ãåâéðä ùâãåî äæá éë
ùøé äúåà ,ãñçä úãéîî òáåð åäùòîù ùéâãî ä"á÷äå "íéìâòä
ãñçä ùéàå "íåìùä óãåø" ïøäàî
 גם,ביניים-]לכן "אליעזר" לא כל כך רלבנטי אלא כייחוס
: ולכן השמיט זאת רש"י! וכתב12התואר "הכהן" לא רלבנטי כאן
["בא הכתוב וייחסו אחר אהרן

?"úåìéìà"á åäåîéùàä àì äîìå
åúåìñô :øçà äéä íéèáùä ìù éåæéáä ïëåúù é"ùø ùøéô àì òåãî
íéìéìàä ìë ãáåòå "ïéãî ìù øåéôéôà" äéäù ,åøúé åáñ ìù úéðåéòøä
["íéìâòä íåèéô"ì ñçééúäì àìá] íìåòáù
 שזה בא כנגד טענת: מעיר הרבי- ?" אם כך מדוע הואיל הכתוב להזכיר "הכהן: ואם תאמר12
 עד עתה ]אין זה מוכיח על נחיתותו, אע"פ שאהרן הוא "הכהן" ופנחס לא התכהן: לומר,השבטים
 אלא עכ"ז[ פנחס הוא "בן אהרן" איש החסד ויורש תכונת השלום שבאהרן...כנכד של יתרו
..."כ"אהרן
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ìòôù ,ñçðô ìù "åéúåðååë øäåè"á íðåîà-øñåç úà íâ øéäáéù øáã
ìë – íéèáùä åðòè êë – éøäù ,úéîøà íò úåùéà-éñçé ãâð "åìéàë"
úéîøàì íéàåùéð úåéäá ÷îåðî àåä "íá ïúçúú àì" ìù øåñéàä
:äøæ äãåáòì úåîøåâ
ספר דברים פרק ז

øéñÈ
Ä é ékÄ (ã) :êÆ
È ðáÀ ìÄ çwÇ úÄ àìÉ åÉ záe
Ä åÉ ðáÀ ìÄ ïzÅ úÄ àìÉ êÈ zÀ aÄ íaÈ ïzÅ çÇ úÀ úÄ àìÀ
É å (â)
:øäÅ îÇ êÈ ãé
À îÄ LÀ äÀ
Ä å íëÆ aÈ ãÈåãÀ
É é óàÇ äøÈ çÀ
È å íéøÄ çÅ àÂ íéäÄ ìÁ
É à eãáÀ òÀ
È å éøÂ
Ç çàÇ îÅ êÈ ðÀ aÄ úàÆ

êôä àåä - íéèáùä åðòè – äøæ äãåáòá óåèù äéä åîà éáàù éî éëå
...!?åæ äîâî ãâð éãéçéä "éàð÷"ä úåéäì òúôì
åðééä àì ,íéèáùä åè÷ðù éåæéáä ïåðâñ äéä äæù õîàî é"ùø äéä åì
íéøîåà åðééä éë ,éèðáìø åððéà ÷åñôáù "ïäëä" éåèéáäù øîåì íé÷çãð
úåðåëú ùøé ñçðôù íúøáñ úà êéøôäì "ïäëä" áúë ä"á÷äù
"ïäëä" ïøäà ìù åãëð àåä äáøãà àìà ,"ïéãî ïäë" åøúéáù úåìéìàä
..!íùä úàð÷ àð÷ì õìçð ïëì ,'äì
íåèéôä ìù "úåéøæëà"ì øåù÷ éåæéáä ïëåúù ùøôì é"ùø äèð ë"à òåãî
?åøúé ìù åéúåô÷ùä ìù úåìñôì àìå

:

:éáøä øàáî
íðéà ïë ìò äáéáñäå êåðéçäî "úåùëøð úåðåëú" ïä úåô÷ùä
éúòãé äúò"ù äøëäì òéâäå äáåùúá øæç åîöò åøúé íàå "úåéúùøåú"
ïéà ,úåéìéìàä åéúåô÷ùäî õîù åá øúåð àìå "íé÷ìàä ìëî 'ä ìåãâ éë
éë ,"úåéìéìà-úåðåëú" êåúî ìòåô ,éùéìù øåã ,åãëðù ïåòèì éðåéâä äæ
.äùøåúá úåøáåò ïðéà åììä
òåãéë éôåà ,íéîééåñî íéùðàá úéòáè-äðåëú àéä "úåéøæëà" ïë àì
"úéìéìù-äùøåú" êåúî ìòåôë åîéùàäì íå÷î ùéå äùøåúá øáåò
...éøæëàä åáñî
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]תדע שכן הוא ,שהרי אברהם ציווה לאליעזר "לא תקח אשה
לבני מבנות הכנעני" גם רבקה אמרה ליצחק "קצתי בחיי מפני
בנות כנען"  -וכי ה"שידוכים" שהוצעו להם בחרן התחנכו
ב"בית יעקב"?
אלא וודאי שההבדל הוא :בנות כנען היו מושחתות באופיין,
דבר העובר בתורשה ,לכן נמנעו מלהתחתן בם ,אבל בנות חרן
בעלות אופי טוב היו ,צנועות וחסודות כרבקה ,אלא שהשקפתם
היתה "אלילית" כתוצאה מחינוכן ,השקפות אפשר לזנוח
ולעבור להשקפת עולם אמונית ,כיאה לביתם של האבות
והאמהות מאמיני האחדות ,על כן אין מהווה מונע מ"להשתדך"
עמהן[.13
ìù íúøå÷éáì ñéñáäù ,àø÷î ìù åèåùôá èå÷ðì é"ùø õìàð ïëì
.úéìéìà-äô÷ùäá àìå éøæëà-éôåàá åúîùàä äéä ,íéèáùä

""äøåú ìù äðéé
éåàøå ïåëð øáã äùåò åäã ïàî íéàåøùë:àåä øåîàä ìëî éçöðä-ç÷ìä
,äååöîä øáãì åúåîäìúäá "íéæâä" äìäù äàøð íà íâ ,äëìä éô ìò
øáãì úåàð÷"î äàá àì äøéúéä åúåáäìúäù áåùçì åðì íøåâù äî
øåñà ...åúùåã÷-óãåòì íéøæ íéòéðî éðéî ìë åì ùé éàãåå àìà ,"äåöî
:êëì íé÷åîéðäå – åäùòî êøò úà ìèáìå åì æåáì åðì
,äîùì àìù ô"òà ö"îåúá íãà ÷åñòé íìåòì" ã"ñô åðùé .à
ìåãçé åðìéôùð íà éøä – "äîùì àá äîùì àìù êåúîù
."äîùì" òéâé àìå "äîùì àì"ù åúåâäðúäî
]ובפרט לפי הפי' החסידי שגם בעת ה"שלא לשמה" ,הרי ה"תוך"
שלה הוא" :לשמה" וסופו של אותו "תוך" להתגלות גם במודע ותהא
עשייתו "לשמה"[

 13מובא בשם ה"אבני נזר".
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ìãçéù íåøâì ìåìòä øáã ,åúåîäìúäá ìæìæìå "åúåæáì" íå÷îáù àöîð
åúðååëäá ÷ñòúäì óéãò ,"äîùì" úâøãì òéâéù ãò ,äååöîä úééùòî
."äîùì"ä ìà äðéãòä
 "אין תוכו:' מדוע אמחז"ל על ה'צבוע,וכפי ששאל פעם הרבי
," מכאן אתה למד שהדרך הראויה היא שיהיה "תוכו כברו,"כברו
?"מדוע לא דרשו שיהיה "ברו כתוכו
 אלא, שיהודי מקיים מצוה,מעשי- "ברו" הוא הפן החיצוני:והטעם
, כי "תוכו" איננו תואם להנהגתו החיצונית,שמרגיש לא נוח בעצמו
 "חדל לעשות המצוה ]ברו[ – עד:בא אליו יצרו המתוחכם וטוען
..."שה"תוכו" ירגיש הזדהות עם ה"ברו
 המשך בעקביות לעשות, "לא! את ה"ברו" תשאיר:באו חז"ל ואמרו
,הפרצופיות שלך- ואם אתה מודאג מדו,את המצוה בחיצוניות
..."הברירה בידך להתאים את ה"תוכו" אל ה"ברו

åðãîìù éôë ,úìåæä ìù åáìá äî úòãì ìëåð àì íìåòì .á
óàå äôöåçì ñçðô ìù åäùòî úà åáùçù úåøîìù ,íéèáùäî
,éúùøåú éøæëà éôåàî åàá åéòéðîù úå÷öåî úåéàø ìò åññáúä
äøåäè "åúåàð÷"ù åéìò ãéòäå "ááìì äàåøä" ä"á÷ä àá
!íéøæ íéñøèðéà ìëî ú÷÷åæîå
øáãì úìåæä ìù åúåáäìúä úà "íéìèáî"ä íúåà :ãåòå úàæ .â
íîöò úà òðëùì íéìåìò ,íééðöçù íéòéðîá åúîùàä êåú ,äåöî
íéìèá" ùîî íîöò íäù øçàî ,äùåã÷äî òáåð äæ íìöàù
ìù äøéäéä äååàâä úà ìåáñì íéìåëé íðéà ïë ìò ,"úåàéöîá
øçàî éøä ,äìéä÷ä ìëî øúåé "÷éãö" åîöò áùåçä "éàð÷" åúåà
ìåáñìå ÷åúùì íéìåëé åððéà "àøäåéë éæçéî" åúåâäðúäù
...åúåòéáö
,ñçðô ìù úåàð÷ä ùà úà íúåæáá íéèáùä åòèù ,äùøôä åðúãîéì
:àøáúñî àëôéà ,àìà ãåò àìå
àðåù úîàä ùéà] ìæìæîä ìù éúéîàä-òéðîäù úåéäì ìåìò
øúåé äååöî øáãì "áäìð" åøéáçù úåàøì äù÷ éë ,àåä ["úåòéáö"ä
äæ éë] ...äùò àì àåäù øáã ,íùä ãåáëì äàð÷ øåáò åùôð øñåîå åðîî
[áåìò øåàá åúåà ãéîòî
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,"äîëç äáøú íéøôåñ úàð÷" éøä ,éúéîà åîöò àåä äéä åìéàù àìà
åøéáç åîë úåáäìúä-úîøì àåä íâ òéâäì åúöéøîî åúàð÷ äúéä
,íéàúîä äáåâì òéâäì éãë õîàúäì ïééðåòî åðéàå øçàî êà ,"éàð÷"ä
úìôùä :àéä äàöåúä "äååàâä íò úâååãæî úåìöòä" øùàë éøä
..!úìåæä
êôéä àéäù äàöåú àáì äìåëé àì äùåã÷ ìù ùâøäî :àåä ììëä
éùôðä øòñä àéùá "áäìúî" åððéà åîöò àåäù äæù øçàîå !úîàä
äøàéáå äîéàá ïìäì äî" :ì"æç úàøåä êôéä àåä ,íùä úà åúãåáòá
åððéà ïééãò éë ,êë âäåð åðéà åúðòèìù óà] "ïàë óà – òéæáå úúøá
÷åñòé íìåòì" :ì"æç úàøåä êôéä àéä åæ úåìöðúä íâù ...åæ àâøãá
,åøéáç úâäðäá äèåáä åìåæìæ íâ êë ìò óñåð – " 'åëå äîùì àìù ...íãà
- "úåëæ óëì íãàä ìë úà ïã éåä" :äàøåäì úãâåðî
ìù ùâøäî úòáåð äððéà åúøå÷éáù äçëåä äååäî ãçéá äæ ìë éøä
!äáøãà àìà ,äùåã÷
úàð÷ êåúî ìåòôì ùé "úéðçåø äôéâî" íéàåøù úòá ,øáã ìù åîåëéñ
...?éðà éîå åìòô àìù ìàøùé éìåãâ ë"åë íðùéù áùçúäì éìáî ,íùä
íà íâ ,ä"á÷ì ìàøùé ïéá éúéîàä "íåìù"ä úà àéáäì ùé àìà
...íéôéøç íéãòö íéùøåã äæì íéòöîàä
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