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  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"לפרשת פינחס תשס

   תיקו� עבירות החורב�
יחסיות נכונה בי� המצוות 

  

  הנזהרי� בקל ומזלזלי� בחמ�ר

צו את בני ישראל ואמרת : אל משה לאמר' וידבר ה"

את קרבני לחמי לִאַ�י ריח ִניחִֹחי תשמרו , אלה�

אחת הדרשות . )בא, במדבר כח(" במועדו לי להקריב

במועדו ואפילו : "היא, "במועדו"שנאמרה בגמרא על 

וכ' , קרב' התמיד: כלומר. )א, פסחי� עז(" בטומאה

. דוחי� טומאה, קרבנות נוספי� שיש לה� זמ' קבוע

. קיימת מחלוקת בגמרא בגדר הקרבת קרבנות בטומאה

פי זה אי' ל.  בציבורהותרהטומאה , לפי דעה אחת

וממילא , בהקרבת קרבנות בטומאה מעשה עברה כלל

ולפי דעה . ג� אי' צרי( צי) כדי לרצות על טומאה זו

. שניה טומאה לא הותרה לגמרי בצבור אלא רק דחויה

, ג� לפי השיטה שטומאה הותרה בציבור, על כל פני�

כל ההיתר להקריב . ודאי עדי* שקרב' יוקרב בטהרה

ה שישנה מניעה כלשהיא בטומאה הוא רק למקר

.  אז בלית ברירה מקריבי� בטומאהלהקריב בטהרה 

, כל שכ' קרב', הרי אפילו חולי' עדי* שֵ-+כלו בטהרה

להלכה פוסק . ודאי שלכתחילה צרי( להיות טהור

, � כשיטה האומרת שטומאה רק דחויה בציבור"הרמב

בלית ברירה התורה מרשה לעבור על איסור . ולא הותרה

אבל לא שזה , כדי שלא יתבטל קרב' התמיד, טומאה

  .ולכ' צרי( צי) לרצות על הטומאה, כשר במהותו

טומאה איננה האיסור החמור ביותר , ע� זאת

ישנ� איסורי� אחרי� שחמורי� א* יותר . בתורה

. איסורי� שאפילו הצי) אינו מרצה עליה�, מטומאה

, שבסו* ימי בית שני, ל"וא* על פי כ' מוצאי� בחז

אנשי� היו זהירי� בעיקר , ראה בתקופת המשנהכנ

נית' . יותר מבדברי� אחרי�, בעניני טומאה וטהרה

ל גזרו שבשר פיגול ובשר "להווכח בזאת ממה שחז

למה גזרו . )ב, משנה פסחי� קכ(נותר מטמאי� את הידיי� 

כדי שכהני� יזהרו לא לפגל את הקדשי� ולא ? זאת

גול ונותר ה� והרי פי. )ש�' גמ(להותיר מהקדשי� 

כ "מה תוסי* א, איסורי� חמורי� מאד בפני עצמ�

וכי איסור קל ? שהיא איסור קל מדרבנ', טומאת ידיי�

, לכאורה, אלא מוכח מכא'! ?מרתיע יותר מאיסור חמור

  טומאת ידי� נחשבה לדבר חמור שאכ' זה היה המצב 

, והיו כאלה שמטומאת ידיי� נזהרו, מאד בעיני בני אד�

  . ונותר לא נזהרוומפיגול

ל אמרו שטבילה זו "חז. וכ' בעניי' טבילת עזרא

אנשי� שהיו . כדי לגדור מעריות, בי' השאר, נתקנה

לא היו חשודי� לעשות , חשודי� לחטוא בגילוי עריות

להטהר בו מ' , זאת ללא שיהיה לה� מקווה אחר כ(

, גילוי עריות! נורא נוראות. )א, ברכות כב' עי(הטומאה 

שהיא ביהרג ועל , עבירות החמורות בתורהשהיא מה

 זה לא ב "ושהעובר עליה אי' לו חלק לעוה, יעבור

רק העובדה שאי' לו מקוה לטבול . הפחיד את החוטא

כעי' זה מצינו עוד . זה מה שהפחיד אותו, אחר כ(

ומה ,  טהור שעיבד2 ]מת[דבר תורה עור אד� : "בגמרא

שמא יעשה אד� גזירה ,  טמא]חכמי� שהוא[טע� אמרו 

מבהיל . )א, חולי' קכב(" עורות אביו ואמו שטיחי'

אד� שחשוד לפשוט את העור מאביו ואמו ! הרעיו'

לא חשוד לעשות כ' , ו"המתי� ולעשות ממנו שטיחי� ח

ניוול גופות אביו ואמו . במקרה שהשטיח יהיה טמא

  !...רק הטומאה מרתיעה אותו, הוא אינו מרתיע אותו

ה היתה הסיבה שבגללה כל כ( מ, חשבתי להסביר

אולי ? החמירו בטומאה וטהרה לעומת נושאי� אחרי�

שמכיו' שראו את הנס הגדול . בגלל הנס של חנוכה

החליטו כנראה שטהרה היא , שנעשה בפח השמ' הטהור

שג� שאר . ושמו עליו דגש מיוחד, הדבר החשוב ביותר

כי כ( ה� עמי .  לא כל כ( לקחו ללבהתורה חשובה 

הכל , החכמי� לוקחי� את כל הנושאי� ללב. )האר

, ג� שבת ג� כשרות, ג� טומאה וטהרה, חשוב אצל�

לה� דבר אחד " מאמצי�"לעומת זאת עמי האר) . הכל

  . מזלזלי�ובדברי� אחרי� , בו ה� זהירי�

 החמרת יתר במצוה אחת 
כל המוסי� גורע 

  גורמת לזלזול במצוות אחרות

הוג שכל כה' שרצה הגמרא אומרת שבהתחלה היה נ

במקרה והיו כמה כהני� . היה תור�, לתרו� את הדש'

היו רצי� ועולי� 5ֶ6ֶַב3 של , שרצו לתרו� את הדש'

ומי שהיה מגיע ראשו' לתו( ארבע אמות , המזבח

מעשה . היה זוכה בתרומת הדש', העליונות של המזבח

מרוב כעס . שהיו שני כהני� רצי� ואחד הקדי� את חברו

לקח סכי' ונע) אותה , רו זכה בעבודה ולא הואעל שחב

, שפיכות דמי� ועוד במקדש! דבר נורא! בלב חברו

בא אביו של הפצוע ומצא את בנו כשהוא . כול� נבהלו

, עדי' בני מפרפר! ברו( הש�, 7ה: "ק� ואמר. מפרפר
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ללמד( שקשה עליה� טהרת !... ולא נטמאה הסכי'

איזה מי' נחמה . ) א,יומא כג(" כלי� יותר משפיכות דמי�

בשעה ', כה' ה, הורגי� נפש מישראל במקדש? היא זו

וחברו שג� רוצה לכאורה , שרוצה לעבוד את הבורא

ובאה נחמה , הורג אותו במקדש, לעבוד את הבורא

  !?ה הסכי' לא נטמאה"כזאת שב

, הגיעו למצב כזה כיצד, )ב, ש�(הגמרא מסתפקת 

פיכות קשה עליה� טהרת כלי� יותר מש"שהיתה 

או , הא� שפיכות דמי� היא שהזדלזלה אצל�". דמי�

' והגמ(שטהרת כלי� נהיתה חמורה אצל� באופ' מיוחד 

ואמר ). מוכיחה ששפיכות דמי� היא שהזדלזלה אצל�

' ג� כשהגמ: ל"חיי� שמואלבי) זצ' ר ר"על כ( מו

העלתה את האפשרות שטהרת כלי� היא שנהיתה 

ר שא� כ( היה אזי לא היתה כוונתה לומ, חמורה אצל�

ג� מצב בו טהרת כלי� היא שנעשתה . אי' בזה שו� פג�

שקשה עליה� טהרת כלי� יותר "חמורה עד כדי כ( 

כי ג� מצב זה הוא , אינו מצב שפיר, "משפיכות דמי�

ובסופו של דבר ג� ממנו מגיעי� לכ( , סילו* התורה

 ַיֲחִס
	תיש ). באופ' יחסי(ששפיכות דמי� מזדלזלת 

וא� מגבירי� את , צרי( לדעת מה חמור ומה קל. בתורה

ער( טהרת כלי� יותר מער( שפיכות דמי� אפילו בלי 

 בשפיכות דמי� ימשיכו להזהר לזלזל בשפיכות דמי� 

אבל בטהרת כלי� יחמירו , כמו שנזהרו עד היו�

צרי( .  ג� זו עקירת התורהחומרות על גבי חומרות 

ותר חמור ומה מה י, לדעת את היחסיות של הדברי�

אי אפשר להפו( את התורה ולעשות משפיכות . יותר קל

   .דמי� ער( פחות חשוב מטהרת כלי�

חושבני שמשל לדבר הזה נמצא במה שאנו אומרי� 

הצרי והציפור' : פטו� הקטורת: "בכל יו� על הקטורת

מור , משקל שבעי� שבעי� מנה, והחלבנה והלבונה

ת מכל סממניה וא� חיסר אח... ששה עשר... וקציעה

הטע� ? מה רע בזה שחיסר. )א,כריתות ו(" חייב מיתה

א( מה יהיה א� לא . כי אז נעשתה הקטורת חסרה: ברור

מ' השיעור של כל אחד וג� , יחסיר כלו� מ' הסממני�

 רק שעל אחד הסממני� יוסי* ,מ' הסממני� לא יחסיר

ית' בקטורת , במקו� שבעי� מנה צרי: למשל, משהו

 לא רק להיפ( .  לכאורה לא גרע שו� דבר.שמוני� מנה

וא� כ' . אלא שעוד הוסי*, שהכל נשאר יפה כמו שהיה

, אבל לאמיתו של דבר אי' זה כ(.  תבוא עליו ברכה

הוא החסיר למעשה , בתוספת שהוסי* בסממ' האחד

מפני שמעשה ? מדוע! מכל עשרת הסממני� האחרי�

סממני� הקטורת השל� בנוי על יחסיות הכוחות שבי' ה

ובהגדלת חלקו של אחד הסממני� בתערובת , השוני�

ל "חז. פוחתת ממילא השפעת� של הסממני� האחרי�

. קבעו את משקלו המדויק של כל סממ' וסממ' בקטורת

ה� ראו שביחס משקלי� זה , על פי חכמת המרקחת

, מאחר וכ'. יתקבל הריח הטוב ביותר שיכול להיות

תשתנה כל , סממני�ממילא א� יגדילו את כמות אחד ה

 ואפילו א� יבא. יפג� ריחה של הקטורתהיחסיות ו

, מומחה כלשהו ויאמר שבאופ' זה הריח יותר טוב

שכ' לא זה הוא הריח שהתורה , הקטורת תהיה פסולה

  .רצתה

אי אפשר לשנות את היחסיות . כ( ג� בשאר התורה

שבה טהרת כלי� חמורה יותר משפיכות " תורה. "שבה

בר אינו נובע מזלזול בשפיכות דמי� ג� כשהד, דמי�

. ' איננה תורת האלא מהחמרת יתר בטהרת כלי� 

, לתורה יש כללי� ברורי� שקובעי� לנו מה חמור ממה

לא יתכ' שאד� . ואת מה לדחות, את מה יש להקדי�

שלא , אד� שיש לו בגד מרובע. יחליט על כ( מדעתו

א והנה בשבת מצ, הספיק לעשות בו ציציות לפני שבת

וכי יכריע בעצמו מדעתו הא� מותר לו , פתילי� כשרי�

: הא� יתכ' שיאמר! ?לעשות ציצית בשבת או לא

א "ברכות פ' ירו(מכיו' ששבת שקולה כנגד כל המצוות "

 )ב, מנחת מג(וכ' ציצית שקולה כנגד כל המצוות , )ה"ה 

הא� שבת תדחה , אשקול מדעתי מה ידחה את מה

ל קבעו "חז! ו"ח! ?"ציצית או ציצית תדחה שבת

  .באופ' חד משמעי שציצית אינה דוחה שבת

: ל אמרו"שעל א* שחז, וכ' בעני' ישוב אר) ישראל

" ישיבת אר) ישראל שקולה כנגד כל המצוות שתורה"

מכל מקו� היא אינה דוחה את כל , )ב"ה ה"ז פ"תוספתא ע(

, הרי ג� שבת שקולה כנגד כל התורה כולה. המצוות

פני כ( שישוב אר) ישראל ידחה את הא� נוכל לומר מ

באיסור דאוריתא לצור( ישוב אר) . ודאי שלא! ?השבת

רק באמירה . בודאי שאי' לחלל את השבת, ישראל

המחבר סובר : א"לנכרי יש מחלוקת בי' המחבר והרמ

שכל אמירה לנכרי מותרת בשבת לצור( ישוב אר) 

, א מתיר רק אמירה לנכרי באיסור דרבנ'"והרמ, ישראל

בכל . )א"י' ו סע"ש' ח סי"או(" תרי דרבנ'"היינו שיש כא' ד

לכולי עלמא איסור רגיל של שבת לא נדחה מפני , אופ'

, צרי( לדעת את היחסיות של הדברי�. ישוב אר) ישראל

לא רק לבוא ע� , מה יותר חשוב ומה פחות חשוב

שזה שקול כנגד כל התורה וזה שקול , ל"מימרות של חז

, רי( לדעת את היחסיות של הדברי�צ. כנגד כל התורה

  ...אחרת אי' זו תורה אלא עקירת התורה

  מצוות בעלות משקל מיוחד

הוי מחשב הפסד מצוה כנגד : "המשנה אומרת

אי( . )א"ב מ"אבות פ(" שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה

יש שפירשו ? מחשבי� הפסד מצוה כנגד שכרה ולהפ(

יש . בירותשיש לחשב זאת לפי חומרת העונשי� של הע

יש , )החמורה שבמיתות(עבירות שחייבי� עליה' סקילה 

יש שבכלל אי' עליה' , שחייבי' עליה� מיתה אחרת

לפי העונש של . ויש שרק מלקות, ד רק כרת"מיתת בי
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אפשר לדעת איזו חמורה יותר ואיזה יותר ,  העברה

ההלכה קובעת שכשיש חולה שצרי( לאכול ואי' . קלה

הקל הקל "יש להאכילו , כל כשראפשרות להאכילו באו

לנסות להאכילו באיסור קל כמה . )א, יומא פג(" תחילה

למשל במקרה שיש לפני החולה טבל ונבלה . שיותר 

כיו' שנבלה היא רק איסור לאו וטבל הוא איסור מיתה 

יש , הרי שא� מבחינה רפואית שניה� שוי�, בידי שמי�

 במקרה זה ובימינו יהיה הדי'. [להעדי* נבלה על טבל

כי הטבל היו� אסור רק מדרבנ' ונבלה אסורה , הפו(

  ].ולכ' היו� צרי( להעדי* את הטבל, מדאוריתא

אינני יודע א� תמיד חומרת העונש היא , ע� זאת

אבל לא לכל , בשביל אכילה של חולה כ'. המודד היחיד

, שהוא לאו שאי' בו מעשה,  לשו' הרעלמשל . הדברי�

וג� במקרה של לשו' [יוב מלקות ומשו� כ( אי' עליו ח

למשל אד� כתב למישהו לשו' , הרע שנעשה ע� מעשה

שהרי למכותב , מסופקני א� יהיה בזה חיוב מלקות, הרע

ל "ובכל זאת חז, ]וצרי( עיו', יש ברירה שלא לקרוא

, אמרו שלשו' הרע הוא מהעבירות החמורות ביותר

, שקול כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמי�

  .)ב, ערכי' טו(מהעבירות הכי חמורות 

וע� זאת , ג� הלבנת פני� היא לאו שאי' בו מעשה

נוח לו לאד� שיפיל עצמו לתו( כבש' : "ל אמרו"חז

אמנ� . )א, מ נט"ב(" האש ואל ילבי' פני חברו ברבי�

שבאמת צרי( , הראשוני� נחלקו הא� הדברי� כפשוט�

כ( נראה (רו לההרג ולא לעבור על איסור הלבנת פני חב

שערי "וכ' פסק רבינו יונה ב, ה נוח"ב ד, סוטה י' מדברי התוס

כ' (או שאי' הדברי� כפשוט� , )אות קלט' שער ג" תשובה

, )וכ' מבואר במאירי בסוטה ש�, � שהשמיט די' זה"נראה מהרמב

. אבל מכל מקו� רואי� עד כמה הדבר הזה הוא חמור

ל יו� צדקה הגמרא מספרת על מר עוקבא שהיה נות' בכ

ויו� , היה זורק לו דר( חור בדלת, לעני בלי שהעני ידע

. אחד העני רצה לראות מי עושה לו את הטובה הזאת

וראו שהעני , בדיוק באותו יו� מר עוקבא הל( ע� אשתו

רצו מר עוקבא ואשתו , פותח את הדלת ורוצה לראות

, ובלבד שהעני לא יראה אות�, ונכנסו לתו( תנור לוהט

לו לאד� שיפיל עצמו לכבש' האש ואל ילבי' פני כי נח 

הוא עשה , להפ(, למרות שהוא לא הלבי'. חברו ברבי�

בכל זאת , ועוד ניסה לעשות זאת בסתר, צדקה ע� העני

ובלבד שלא יתבייש העני , העדיפו להכנס לתנור לוהט

בסופו , אמנ�. כשיפגוש למחרת את מר עוקבא ברחוב

אלא שאי' זו , אשתושל דבר לא נשרפו מר עוקבא ו

ראיה שאי' דרישה להשר* ממש כדי למנוע הלבנת 

הגמרא אומרת שרק זכותה של אשתו של מר . פני�

היה , אילולא זכותה זו. עוקבא עמדה לו שלא להשר*

  .מכא' רואי� כמה התורה מחמירה בדבר הזה. נכווה

שאביי שאל את רב דימי ,  מביאה)ב, מ נח"ב(הגמרא 

? "במערבא במה זהירי): "בבלשבא מאר) ישראל ל(

? באיזו מצוה זהירי� במיוחד באר) ישראל: כלומר

אבל ראוי שכל , ודאי משתדלי� לקיי� את כל המצוות

. אד� יחפש לעצמו דבר שבו יהיה זהיר באופ' מיוחד

: אמר לו? כ זהירי� במיוחד באר) ישראל"במה א

מדוע היו זהירי� בדבר זה דווקא באר) . בהלבנת פני�

הרי הלבנת פני� איננה מ' המצוות התלויות ? לישרא

אולי בגלל שבאר) ישראל ראו את , חשבתי! באר)

אומרת ' הרי הגמ. התוצאות הנוראות של הלבנת פני�

י שהלבינו את פניו "שכל החורב' נתגלגל ע, )ב, גיטי' נה(

כל אלפי היהודי� שנהרגו ונפלו בשבי . של בר קמצא

, חורב' הבית והלאהוגלו מארצ� בכל התקופות מאז 

בימי השואה ובכל , בימי האינקויזיציה, בימי הצלבני�

הכל הוא כתוצאה מאותה הלבנת פני� של בר , התקופות

לכ' היו זהירי� מאד באר) ישראל מהלבנת . קמצא

  .פני�

ל אמרו עליו שהוא עומד ברומו "אחד הנושאי� שחז

למרות שיש מחלוקת א� הוא בכלל , של עול�

ל אמרו על "חז. הוא תפילה,  מדרבנ'מדאוריתא או

התפלה שהיא מ' הדברי� העומדי� ברומו של עול� 

� סובר "הרמב. )ב, ברכות ו(ובני אד� מזלזלי� בה� 

, שחיוב תפילה מדאוריתא הוא רק פע� אחת ביו�

' סובר שמדאוריתא רק בעת צרה קיי� אולי "והרמב

ל אומרי� שתפלה היא מ' "ובכל זאת חז, חיוב להתפלל

ל אומרי� "חז. הדברי� העומדי� ברומו של עול�

אזי כל זמ' שהיה , שכשהגיע הזמ' לחורב' הראשו'

האויבי� לא יכלו , ירמיהו בתו( ירושלי� והתפלל

גר� לירמיהו ? ה"מה עשה הקב. לשלוט בבית המקדש

ואז , לצאת לענתות לבדוק את השדה שקנה מחנמאל

לה של התפי. הצליחו האויבי� לשרו* את בית המקדש

אלא , ירמיהו היתה יכולה להג' על בית המקדש

כמו שירמיהו , ה לא רצה שתעבור אליו התפילה"שהקב

, איכה ג(" ַס25ָתה ֶבָעָנ' ָלְ( ֵמֲעב2ר ְ=ִפָ;ה: "עצמו אומר

  .וממילא נחרב המקדש, )מד

הרומאי� הקיפו . ג� אצל בר כוכבא בביתר היה כ(

' ה כל זמ' שראת ביתר וצרו עליה ולא יכלו לכבש

ה שלא "אלעזר המודעי היה שו ומתפלל בכל יו� לקב

אלעזר ' עד שבא כותי אחד והלשי' על ר, ישב היו� בדי'

ובזה , ובר כוכבא הרג את אלעזר המודעי, לבר כוכבא

רואי� מזה את . )'תנא דבי אליהו ל(הגיעה קיצה של ביתר 

: ג� במצרי� התורה אומרת. כחה הגדול של תפילה

ואז , )כג, שמות ב(" ו בני ישראל מ' ָהֲעבָֹדה ויזעקוויאנח"

וכ' , )כה, ש�(" וירא אלקי� את בני ישראל וידע אלקי�"

בשוש' הבירה שלשה ימי� של צו� הפכו את כל המצב 

מגזירה להשמיד להרוג ולאבד את , מ' הקצה אל הקצה
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ועד לכ( , עד לתלות את המ' על הע), ו"כל היהודי� ח

ליחי� להשיג רשות מ' המל( לתת שמרדכי ואסתר מצ

הרי רואי� כמה עצו� הוא . ליהודי� להנק� מאויביה�

  .התפילה

צרי( מאד , )הלבנת פני�(וכ' כבוד הבריות שהזכרנו 

ר "מו. דברי� רבי� בהלכה נדחי� מפניו. להיזהר בו

שאד� צרי( לדעת , ל אמר"ז אויערבא( זצ"הגרש

במה . אי' לו שו� משמעות, שכבוד הוא הבל הבלי�

, אבל בכבוד אחרי�.  בכבוד עצמו? דברי� אמורי�

  .לכבד את האחרי� בכל האפשרות, בזה יש להזהר מאד

לא תשנא את ", ג� שנאת חינ� אי' בה אלא לאו

ואהבת "ואולי ג� עשה של , )יז, ויקרא יט(" אחי( בלבב(

על כל פני� אי' בה לא כרת ולא , )יח, ש�(" לרע( כמו(

שהרי הלאו שלה הוא , לא מלקותאפילו , ד"מיתת בי

ובכל זאת שנאת חינ� היא עני' . לאו שאי' בו מעשה

שהרי היא החריבה את ביתנו ושרפה את , חמור מאד

  .)ב, יומא ט(היכלנו והגליתנו מארצנו בחורב' בית שני 

  לתק� את העוונות שגרמו לחורבנות

צרי( לדעת , א� אנו צמי� היו� בשבעה עשר בתמוז

 רק על חורב' בית שני אלא ג� על חורב' שאנו צמי� לא

אות הוא שעדיי' לא , א� המקדש עדי' חרב. בית ראשו'

אבל . תיקננו את שנאת החינ� שיש בנו כפי שצרי( לתק'

' "הרמב. ג� העבירות של בית ראשו' לא תוקנו עדיי'

לא היה , מתבטא שבית שני היה רק בבחינת פקידה

עבירות של בית כי באמת לא תוקנו ה, בבחינת גאולה

ולכ' לא חזרנו בבני' בית שני לאותה . ראשו' לגמרי

אמנ� . מדרגה של השראת השכינה שהיתה בבית ראשו'

, נס חנוכה ועוד דברי� גדולי�, היו נסי� ג� בבית שני

התוספות כותבי� . אבל לא הכבוד שהיה בבית ראשו'

 שבבית ראשו' קדושת המקדש )ה מכליא"א ד, שבת צ(

. שעורבי� לא היו מתיישבי� עליו,  גדולההיתה כל כ(

ברזלי� חדי� על גג " (5ֶַ;ה עורב"בבית שני היה צור( ב

אבל בבית ראשו' לא . כדי לגרש את העורבי�) המקדש

  .כי הקדושה עצמה סילקה את העורבי�, היה צור( בזה

עלינו לתק' אפוא ג� את העבירות שהביאו לחורב' 

עריות ושפיכות דמי� גלוי ,  עבודה זרהבית ראשו' 

ה א* אחד אצלנו לא " בבעני' עבודה זרה . )ב, יומא ט(

. אבל יש מה לתק' ג� בשטח זה, עובד עבודה זרה ממש

מהי . ישנה אביזריהו של עבודה זרה שמצויה היו�

כחי ועוצ� " הרגשה של ? האביזריהו של עבודה זרה

 לדעת.  לא להאמי' בכוחות הטבעיי�התיקו' הוא ". ידי

לא שו� כח , ה פועל בעול�"רק הקב, שאי' עוד מלבדו

, לא הרשות הפלסטנית, לא אמריקה, ל"לא צה. אחר

כל הטובות ה' מאת . ולא שו� גור� אחר פועל בעול�

אי' . 'ג� ה' באות עלינו מאת ה, ו רעות"וג� כשיש ח', ה

זאת אומרת שאנו פטורי� מלהלח� נגד הרשות 

 אבל יש לדעת שהאמת ,הפלסטינית ובשאר המצרי� לנו

' אומר "כמו שהרמב, היא שהכל הכל בגזירת עליו'

שרק שמירת המצוות היא הגורמת לאד� , )טז, שמות יג(

ו את " גורמת חואי שמירת המצוות , להצליח בדרכיו

', להאמי' ביחוד ה, זהו התיקו' לעבודה זרה. ההיפ(

ויש לדעת שזוהי . 'לדעת שאי' שו� כח מלבד כח ה

מסילת 'כלשו' ה" פני� ואחור"מלחמה , ולהחזית כפ

, שמצד אחד אד� חייב בהשתדלות, )בפרק ראשו'(' ישרי�

, ב"הגנה מאויבי� וכיו,  כפרנסהג� בעניני� גשמיי� 

,  בעשיית צדקה וחסד ועוד מצוותוג� בעניני� רוחניי� 

הכל בידי , ומצד שני עליו לדעת ששו� דבר לא תלוי בו

מצד אחד לפעול כאילו , ד�זהו דבר קשה לא. שמי�

ומצד שני לדעת שבאמת שו� דבר לא , הכל תלוי בו

אבל אנו חייבי� להלח� בחזית הכפולה הזאת . תלוי בו

  .זהו האביזריהו של עבודה זרה שעלינו לתק'. ולנצח בה

בכל מיני שטחי� שצרי( , אביזריהו של גילוי עריות

  .ושאר דברי�, או בקרבה, בהסתכלות, לתק'

כמו , זהו הלבנת פני�, יהו של שפיכות דמי�ואביזר

להזהר יותר כל אחד בכבוד חברו . שדיברנו לעיל

שלכ' לפי דעה אחת בראשוני� , ולהתרחק מהלבנת פני�

יש לאד� להפיל עצמו ממש אל כבש' האש , שהזכרנו

הרי יש רק , ושאלו התוספות. כדי שלא להלבי' פני�

ואי( אמרו , "יהרג ועל יעבור"שלוש עבירות שדינ' 

שג� כדי לא להלבי' פני חברו חייב אד� למסור את 

ותירצו שהלבנת פני� היא אביזריהו של שפיכות ? הנפש

י שהד� מסתלק "ע? שהרי כיצד הפני� מתלבנות, דמי�

אמנ� החומרה . א� כ' הרי זה כשפיכות דמי�, מה�

אבל ג� בצנעה , הגדולה בהלבנת פני� היא דוקא ברבי�

ולא תונו ", ועג לחברו או מבזה אותויש לאו א� אד� ל

, מ נח"ב(זו אונאת דברי� , )יז, ויקרא כה(" איש את עמיתו

שאונאת דברי� יותר חמורה מאונאת , ל"ואמרו חז. )ב

" ויראת מאלקי("שבהונאת ממו' לא נאמר , ממו'

. )ויקרא ש�(" ויראת מאלקי("ובהונאת דברי� נאמר 

שלא לפגוע , וכ להזהר מאד בדבור ע� חברינ"צרי( א

אמנ� לפעמי� רב צרי( להוכיח את . בשו� אד�

או א� רואי� , אפילו לצעוק עליה� לפעמי�, התלמידי�

צרי( לגעור בו א� אי אפשר , ו אד� עובר עבירה"ח

אבל באופ' כללי יש להזהר , למונעו מזה בדרכי נוע�

שכ' הדבר גובל לפעמי� , מאד לא להעליב זה את זה

זכורני מקרה שהיה בישיבת . דמי�באביזריהו דשפיכות 

. היה ש� בחור שֵש� משפחתו היה וייס. קול תורה

וקרא לאותו בחור לעלות , בפורי� חמד לו הגבאי לצו'

: כמו... (וייָסָתאפלוני ' יעמוד פלוני בר: לתורה

איננו ... עד שפר) בבכי, הבחור כל כ( נעלב"). וייזתא"

צרי( . פגועעד כמה מילי� יכולות ל, משערי� לפעמי�

  .א� כ' להזהר בזה מאד
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וכ' , ובזכות שנזהר באביזריהו של שנאת חינ�

של שפיכות דמי� ושל , באביזריהו של גילוי עריות

ה יתק' את כל הפרצות של בית ראשו' "הקב, עבודה זרה

וצו� הרביעי , ויבנה במהרה את בית מקדשו, ובית שני

, ושאר הצומות יהיו לששו' ולשמחה במהרה בימינו

 !אמ'


