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  'הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו'

'íúåà íúéëäå íéðéãîä úà øåøö' ë)äé ,æ(.  

  .עליכם לאייב אותם' ,ר, לשון הווהשמו ,כמו זכור -'צרור  -רש"י 

  

  

ביאור קשה מדוע לא הקדים רש"י לכתוב שהוא לשון הווה, כמו שכתב בפרשת יתרו בי �

ביאר רש"י בתחילה את תיבת 'צרור' שכמעט אין לה דמיון תמה מדוע לא י � תיבת 'זכור'

'. ק"את מואב לא צוה להשמיד, מפני רות כדאמרינן בב'ביא דברי רש"י להלן י � במקרא

שמואב נלחמו  -נוסף שהביא להלן בפרשת מטות הטעם את ההשמיט רש"י מדוע תמה וי

אין דרכו לציין הלא ובמסכת ב"ק,  מקור דבריורש"י שציין יתמה מדוע  �מחמת היראה 

 ,קשה מדוע נחלקה פרשה זו לב' פרשיות, אחת 'צרור את המדינים'י �   מקור דבריו

שבכל עבירה נבראת  הנועם אלימלךיא דברי בי � 'ואחת 'נקום נקמת ה' מאת המדינים

קודם יבאר ש � , ועל האדם לבערה מן העולםקליפה המביאה מחשבות רעות לאדם

שלא בכדי  ,כנגדם להתחסןבני ישראל למלחמה על מדין מקור הטומאה, הוצרכו יצאו ש

נעשית על ידי החדרת תכלית  ,מפני הטומאהההתחסנות שיבאר  � ימשכו אחריהם ח"ו

לעולמי  -שציווי 'צרור' הוא מלשון הווה באר י �   לכל דבר טומאה בלבותיעוב שנאה 

שבכל שנה דברי תוס'  איבי �  למי עלמיאושהוא לתמיד לע עלמיא, כמו זכור ושמור

ר שעל כן הוצרך רש"י להקדים ולכתוב 'כמו אבי  �ושנה עולה פעור לקטרג על ישראל 

שרש"י השמיט יבאר  �  לדורי דורותציווי להדגיש ולהורות ש'צרור' הוא  ,זכור שמור'

יבאר  �בלבבות להיכנס השנאה וכל תשב'צרור' את הטעם שהיו מואב יראים, בכדי 

את התיעוב והשנאה בני ישראל חדירו בלבב שקודם הלומר לך שהפרשה נחלקה לב' 

ומתעבו ושונאו מי שמכיר ברע רק ש ראיב  � למדין, ורק אח"כ יכלו ליקרב למלחמה 

שרק על ידי תכלית שנאה ותיעוב מכל דבר רע אפשר להינצל ורה י � יכול להילחם בו

יש בו מקום שנס ליכשבימי בין הזמנים יש להזהר ביותר שלא להיורה � מכל טומאה 

  � רוחנית ספק ספיקא של סכנה
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  'הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו'
  

עליכם לאייב  ,שמור, לשון הווה כמו זכור -רור צ' ופרש"י '.צרור את המדינים והכיתם אותם'יז) כה, (כתיב 

  '.אותם

  

  מדוע שינה רש"י את סדר הדברים

  

הוא, כמו אכול ושתו, 'זכור לשון פעול כתב בזה"ל 'זכור', (כ, ח)  פסוקעל ה עצמו בפרשת יתרורש"י ד ,יש לעיין בזהו

  .ולא כמו התם ל'אכול ושתו' ,דייקאבומדוע הכא דימה רש"י את צרור לזכור ושמור  הלוך ובכה'.

  

אין לה דמיון במקרא, ולומר כמעט את תיבת 'צרור' שקודם לבאר דלכאורה היה צריך  ,עוד צ"ע סדר דברי רש"י

בפרשת גם סדר הדברים שם הם זכור ושמור', וכן כמו 'לומר שהוא לשון הווה היה לו אח"כ רק שהיא מלשון לאייב, ו

   .'אכול שתוכמו 'ואח"כ הביא דוגמא  ''לשון פעול הואשבתחילה כתב יתרו 

  

ררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת וכי צנאמר ' (יח)פסוק הבא בוהנה להלן 

   '.ביום המגפה על דבר פעורכה ותם המונשיא מדין אח

  

  '.)(לח:צאת מהם, כדאמרינן בבבא קמא ואת מואב לא צוה להשמיד, מפני רות שהיתה עתידה ל'רש"י פו

  

ולא מאת המואבים, שהמואבים נכנסו  -'מאת המדינים  )ב, אל("ל זו ,הביא רש"י ב' טעמים לדבר בפרשת מטותהנה ו

אל תתגר בם מלחמה. אבל  (דברים ב, ט)אותם, שלא נאמר אלא  לדבר מחמת יראה שהיו יראים מהם, שיהיו שוללים

מדינים נתעברו על ריב לא להם. דבר אחר מפני שתי פרידות טובות שיש לי להוציא מהם, רות המואביה ונעמה 

  העמונית'.

  

והלא בבבא קמא, הוא ים דברה מקוררש"י שציין הכא מדוע עוד צ"ע ו, רק תירוץ אחדהביא רש"י הכא "ע מדוע ילו

  את מקור הדברים.רש"י התם לא ציין באמת קורות דבריו, ולציין מ דרכו של רש"יאין 
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'נקם נקמת פרשת ואח"כ  ,'צרור את המדינים'פרשת הפרשה לב' חלקים, תחילה עוד ילה"ק מדוע חילקה תורה את 

, ואנו לדרכנו כתבו בזהמה ש באוה"חו ללללאאאאבאברבנבאברבנבאברבנבאברבנעי' ובפרק אחד נאמרו, שניהם בני ישראל מאת המדינים'. והלא 

  .נלך

  

  בכל עבירה נבראת קליפה המביאה מחשבות רעות לאדם 

  

 ןפרשתב נועם אלימלךנועם אלימלךנועם אלימלךנועם אלימלך הקדוש וספרבשכתב  זיע"א הרבי ר' אלימלךהרבי ר' אלימלךהרבי ר' אלימלךהרבי ר' אלימלךהרה"ק בכדי לבאר את הדברים נפתח בדברי 

גודל המחשבות והרהורים עיקר כוונת הבורא ברוך הוא בנקמתו במדין היה מחמת וז"ל ' ,יסוד גדול ונורא (ד"ה ויאמר)

נפלו  ,ועל ידי הדיבור שדברו בם ,או מעשה דכזבי ,בדברם בסיפור המעשה דפעור ,רעים שנתהוו לישראל על ידם

אזי נופלים מחשבות  ,וכל זמן שהקליפה בעולם ,שבכל עבירה נברא קליפה ר"ל ,והכלל בזה ,ותלישראל הרהורי תאוי

וגם בנידון דידן כל זמן שהיו אותם  דם השב לבער הקליפה ההיא מן הארץ.וצריך הא ,רעות לאדם מאותה העבירה

ולכך נצטוה  ,אז היו עדיין הרהורי עבירה דפעור שולטים בישראל לבלבל להם המחשבה ,בעולם הרשעים המדינין

ומפרש  ,לכםן הם צוררים עדיי ,בהוה, פירוש 'כי צוררים לכם'וזהו  ,'המשה רבינו עליו השלום לנקום בהם נקמת 

פירוש באותן המחשבות הרעות המתהוים לכם בדברכם  ,'נכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעורב' – הכתוב במה

אמן כן  ,ובערת הרע מקרבך ,ותהיו טהורים וקדושים ,ועל דבר כזבי כו', ולכך תבערו אותם מן הארץ ,במעשה דפעור

  .'וקל להבין ,יהי רצון

  

  בני ישראל הכאת המדינים בצירוף שנאת

  

היו  ,בהםבכדי להלחם בני מדין הטומאה של קודם שבאו בני ישראל בגבול עוד ש מעתה עפ"י דבה"ק נוכל להבין,

ועל כן  במקומם,שלטון ללא מיצרים , בכדי שחלילה לא יפגעו מכוח הטומאה השולט הכנה נפשית גדולה לכךצריכים 

שמעשה העבירה עדיין שראל שיבינו בני יצרור בלשון הווה,  ,נים'אל קודם כל בציווי 'צרור את המדינצטוו בני ישר

שבני מדין אויבים הם לאחריתם כל זמן שלא יבינו  ,מן העולם לבערו וכלוי אלועליהם לבערו, אמנם  קיים בעולם

 (לז, לב)וכמו שאמר דוד המלך בתהלים , בכל עת ובכל שעה המיתםלומבקש ם בנפש , שאותו יצר הרע הוא אויבלהם

 ,להורגולהשכים עליו ו , כי אם לא יקדימובחימה שפוכהועל כן עליהם לרודפם 'צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו'. 

  . להורגםאזי הוא יקדים 
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והחדירו את רגש  ,לאייב אותםשעליהם ים, ולמדו ינציווי הזה של צרור את המדנצטוו באחר שבני ישראל  רקו

החדירו אילולי השנאה הזו שבאמת , ובפועל אז יכלו בני ישראל לצאת ולהלחם בהםרק כנגדם, התיעוב הכעס והשנאה 

  כוח טומאתם הגדול.נמשכים אחר היו לפי , כנגדםלמלחמה צאת לבנ"י לא היו יכולים  ,םבבלי

  

לכן כתיב ' )תר"מ ד"ה סמיכותפינחס (ל "בזהבקוצר אמרים כדרכו שכתב א "זיע שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמתההההמרן עומק כוונת דברי זוהי ו

ל "א כתב בזה"במקוו .'הכאת המדינים בצירוף שנאת בנ"י הו'. עליכם לאייב אותם. כלומר שהיצרור את המדינים כ

  .'ע"י שנתברר השנאה בלבות בנ"י עי"ז והכיתם אותם' )צרורה "דתרמ"ה (

  

  קודם בואם להלחם במדין היו צריכים לאייב ולשנוא אותם

  

ל וטלחולה, עליו לישקודם בואו , ע"ל צריך לבוא במגע עם חולה במחלה המדבקתהומשל למה הדבר דומה, לאדם 

בא אל החולה בלא חשש התדבקות, להוא ל כויאז רק מלהידבק במחלה, ושמרוהו ויחסנוהו רפואות שיוכמה כמה 

ליטול כמה רפואות בכדי שלא ידבקו חלילה היו צריכים  ,ואף הכא הכי הוי, שקודם שקרבו בני ישראל למלחמת מדין

מכיר רק מי שו, להורגם ש, ורפואה זו היא ההכרה הנפשית שכוח הטומאה הוא אויב המבקטומאתם הגדולהבכוח 

ואינו  ולהישמר ממנו, ומי שאינו מכיר את אויבו דויכול לצאת למלחמה כנגשהוא מבקש להמיתו, בו את אויבו ויודע 

   להשכים עליו ולהרגו.שונאו, אין יכול 

  

ל כך עדיין לא רק מפני שבאותה שעה שנצטוו ענים' נאמר בלשון הווה בדייקא, והנה ציווי זה של 'צרור את המדי

וזאת שציווי זה נשאר לדורות בלשון הווה, גם משום , אלא זיע"א וכדברי הנועם אלימלך ,היה מעשה העבירה קיים

עוזה בכל יום ובכל עת  , ומלחמת הקדושה בטומאה ניטשת במלואועד עתה כוח הטומאה קיים בעולם מאזלפי ש

 ,בעת שחטאו ישראל בבנות מואב בכל שנה ושנה'ומדרש אגדה .) יד(מסכת סוטה ב התוס'התוס'התוס'התוס'שכן כתבו להדיא ובכל שעה, 

שמשה רבינו  ,וכשהוא רואה קברו של משה חוזר ושוקע ,באותו פרק בית פעור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עון

חזינן שבכל שנה  וכל שעה שעולה חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבינו, מתוספת רבי'. ,שקעו בקרקע עד חוטמו

   .תמיד גם בדורנו אנו, ומלחמת הקדושה בטומאה קיימת פעורכוחו של עולה חוזר וושנה 

  

 ולא הביא דוגמא אחרת כמו שכתב בזכור ,כתב רש"י דידן 'כמו זכור ושמור'מאי טעמא  מעתה נוכל להבין היטב

משמעותו כמו זכור ושמור, שיש לזכור  ,שציווי זה של צרור את המדינים ,רש"י בא ללמדנווזאת לפי ש, אכול שתו –

את וזתמיד את שנאת הקליפה ויש להישמר ממנה עד מאוד, ועל כן כתב רש"י דווקא את הדמיון הזה 'זכור ושמור', 
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הזכור והשמור קיימים לעולם שהשבת אינה בטלה עולמית, כן גם ענין הצרור דידן הוא ענין הקיים ועוד שכשם ש

   .שנאה עולמית לכוחות הקליפה –לעולם 

  

  מלחמת הקדושה בטומאה לשעה ולדורות

  

כמו שכתב  לשון הווהולא הקדים לכתוב שהוא מ, 'כמו זכור ושמור'שרש"י הקדים וכתב לכך, והיינו טעמא נמי 

היה אפשר להבין אח"כ היה מביא את דוגמת זכור ושמור, רק ו ,לשון הווהבתחילה כי אילו היה כותב בתיבת 'זכור', 

לדורי אינו לשון הווה אבל ועל כן נאמר בלשון הווה, , היה מעשה העבירה קיים וכדברי הנוע"א ת הציוויירבשעת אמש

יווי השבת כמו צ שצרור הוא ציווי לדורי דורותשנדע , 'זכור ושמורקודם כל 'כמו ם רש"י וכתב ידהקדורות, ועל כן 

שפיר שצרור וכך נמצינו למדים שהוא מלשון הווה ומלשון אויב, כתב כ הוסיף רש"י ו, ורק אח"שהוא לדורי דורות

  לשעה ולדורות. נאמר 

  

להלן בפרשת מטות, שמואב נכנסו מחמת יראה שהשמיט את הטעם שהובא ובזה בין נבין עומק דברי רש"י 

 ,שצריך לאייב את הקליפה –למלחמה, ואילו מדין נתעברו על ריב לא להם, וזאת לפי שכאן כשמיירי על 'צרור' 

ולומר שנכנסו למלחמה על כרחם, וכאילו  ,ולהכניס תכלית שנאה בתוך הלבבות, אי אפשר היה לסנגר על בני מואב

החטיאו מחמת היראה רק ושאין כאן תכלית שנאה כנגדו, , יחשוב השומע טעם זהכל הרי לא היתה להם ברירה, ש

כלפי האמת ראויים הם וזאת לפי שלסנגר עליהם, שיכול את בני ישראל, ועל כן הכא השמיט רש"י את הטעם 

בשום פנים ואופן  כי אין הצדקהלהשמדה, על כך שהחטיאו את בני ישראל, הגם שאילולי היראה לא היו עושים כן, 

היה מצוה הקב"ה לנקום מהם  ,שהיתה צריכה לצאת מהםרות המואביה ואמנם אילולי בעולם להחטיא מחמת יראה, 

  נקמה כמו ממדין.

  

כתב רש"י את מקור הדברים בבבא קמא, אשר שם נתבררו כל דיני המזיקים, ושם נקבע שאדם דווקא הכא ועל כן 

    מחמת יראה ולא מחמת שום דבר אחר. לא ,לשום היזק בעולם ושאין שום הצדקה ,מועד לעולם

  

  אל שערי מוותכול להביא ישנאת הרע, תיעוב וחוסר 

  

שהאדם רק ככי הוא דבר התולה בנפשינו ובנפש עוללינו, ', של שנאת הרע, צרור את המדינים'של והנה ענין זה 

וכאשר אינו מכיר ברע  ביתו, שות אנשינפלהגן על ו רק אז הוא יכול להגן על עצמו, וושונאאותו מתעב מכיר ברע, ו

אזי באופן דממילא הוא ימשך לכוחות הרע, וכדוגמא שנקטנו לעיל, שאדם שאינו יודע ואינו  ואינו מתעבו ושנאו,



  ה             קודש        "דתשע נחסיפ פרשת       ותשיח     בה"י
 

ורק אם , ל"רח אזי באופן דממילא תדבק בו המחלהבלא שום הגנה, בא אליו והוא מכיר בחולה במחלה המדבקת, 

קרב אל אותו התין את עצמו באופן הראוי על ידי רפואות וכדו', ולידע ויכיר במחלה ויתעבנה וירחקנה, יוכל להכ

   חולה.

  

ה ההבנה הזו, כי כאשר חסרתיעוב מן הרע מביא ממש אל שערי מוות, השחוסר שנאת הרע, וחוסר ופעמים רבות 

אזי בהכרח שמתדבקין  וכיון שאין מתרחקין מן הרעאין מתרחקים ממנו, שאת הרע, אזי בהכרח ושונאים ואין מתעבים 

על  ,שבחור הולך למקום של קדושהפעמים ועל כן , ישנה השפעה חזקה ומזקת על כל הנפשותהטומאה י לכוח , כבו

לא למד ששכיון  ,ה אחת שלא כהוגןבראייואעפ"כ הוא יכול ליפול בדרכו לשם בבירא עמיקתא, מנת להתפלל וללמוד, 

מן הכיעור ומכל הדומה לו, אינו יכול להרחיק בהכרח שואינו מתעבו בתוכיות נפשו, אזי הרע ואינו יודע מהו כוח 

כך נוכל לשמר רק אשר על כן עלינו להחדיר בנפשינו ובנפש עוללינו את התיעוב ואת השנאה הזו לכוח הטומאה, ו

  בקדושה ובטהרה.נפשות הסובבים אותנו את נפשותינו ואת 

  

  ר להרחיק מן הכיעור ומן הדומה לוביות בימי בין הזמנים צריך להזהר

  

לא לעבור  ,מאוד להרחיק מכל דבר כיעורעלינו להזהיר ולהיזהר , שוביותר הדברים אמורים עתה בימי בין הזמנים

טומאה, משוך את האדם לפה לכוח לקליולזכור שיש , סכנהאפילו לקצת המוחזקים מקומות וב ,פותבמבואות המטונ

'גזל ועריות  :)מכות כג(בהכרח שהוא קרב אליה, וכבר אמרו חז"ל אזי  ,להרחיק ממנה ככל יכלתווכשהאדם אינו נזהר 

 הוא בא לידי 'היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד ע"ז'נפשו של אדם מחמדתן', ואז 

  רח"ל. ,:)שבת קה(

  

ואת ב את התיעו ,ובנותינו את הסכנה אשר על כן מוטלת עלינו החובה להחדיר ולהשריש בלבבנו ובלבב בנינוו

להישמר בקדושה וכך נוכל אי"ה  ,בתפילהולהגביר חיילים בתורה ו מכל דבר כיעור ומן הדומה לו,השנאה והריחוק 

  אכי"ר.  ,שתחזינה עינינו בשובו לציון ברחמיםובטהרה, ונזכה 

  

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

כל אדם להחדיר בלבבו ובלבב אנשי ביתו תיעוב ושנאה כלפי כל דבר טומאה וכיעור  צריך

ודומה לו, ורק כך יוכל להתגונן ולהציל נפשו ונפש עולליו מכל רע, ובימי בין הזמנים צריך 

 של דבר כיעור או דומה לו.  להיזהר ביותר, להרחיק עצמו מכל שמץ ספק ספיקא



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  נתרם

  נודידילזכות 

  שליט"א קנובלאברהם חיים  'הרה"ח ר

  שתחי' ומשפחתו

 ,מעשי ידיהםלברכה והצלחה בכל שיזכו 

 ומתחת יד ,תריבהו גדולוח יברפרנסה ול

ו תדירה נאה המרחיבה דעלו הרחבה,המליאה ו

 ,כל יוצ"חמ רוב נחת דקדושהלרוות ו ,של אדם

הרחבת , נהורא מעליאובריות גופא מתוך 

 בשמחה ובטוב לבב ויישוב הדעת ומנוחת הנפש

 תמיד, לאורך ימים ושנים טובות, אכי"ר.
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