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 פתיחה: למה משה פתח ארגון חסד?

 "מה אתה חושב, למה משה פתח ארגון חסד?", שאל אחד המתפללים את חברו בבית הכנסת.

לליבו. בחלום הלילה. והמשיך להסביר: "נראה לך שהוא פשוט איש חסד, והכאב של הנזקקים נגע 

אני מכיר את משה, הוא אדם אטום וחסר רגישות. הדבר היחיד שמעניין אותו זה כבוד. בקיצור, את 

ארגון החסד הוא פתח לא בשביל הנזקקים, אלא כדי לקבל עוד קצת פרסומת. אני אומר לך את זה 

 באחריות".

וני, ומנתח שהמניעים שלו אינם שיח הזה די מוכר. פלוני נותן ביקורת על המעשים של אלמ-הדו

 מניעים כשרים, אלא פסולים.

 

 פוטי...-פרשת השבוע: הראיתם בן

שיח הזה מוכר לנו, גם משום שהוא מופיע בפרשת השבוע. הפרשה פותחת במילים "פינחס בן -הדו

 אלעזר בן אהרון הכהן".

ה סתמית, אלא באה מסביר רש"י, שהעובדה שהתורה טורחת לייחס את פינחס לאהרון הכוהן, אינ

 כתגובה לתלונה של בני ישראל.

פוטי זה, שפיטם אבי אמו -וכך הוא אומר: "לפי שהיו השבטים מבזים אותו )ואומרים( 'הראיתם בן

 עגלים לעבודת אלילים, והרג נשיא שבט מישראל".

וא בסך ה –החליטו 'לערב הורים'. הם אמרו: מי זה בכלל ה'פינחס' הזה, שהרג את זמרי  בני ישראל

 הכול נכד של יתרו, שהיה עובד אלילים. איך הוא מעיז להרוג נשיא שבט בישראל?

לכאורה הביקורת שלהם לא עניינית, ועלולה להיראות כמו מריבה של ילדים בגן... מה זה משנה מי 

אבא של פינחס ומי סבא שלו? אם המעשה שלו טוב, תודו לו; ואם המעשה שלו לא טוב, תתנגדו לו. 

 משמעות יש לשאלה מי ההורים שלו? איזו

 

 רעיון מרכזי: הייחוס קשור למניעים

מסביר הרבי, כי בדבריהם, רצו השבטים לומר שהמניעים של פינחס היו פסולים. יתכן שהמעשה 

עצמו היה טוב, והוא היה לפי רצון ה'; אבל המניעים שלו לא היו קיום רצון ה', כי אם אכזריות נטו. 

 רצח את זמרי וכזבי, הייתה בגלל שיש בו אכזריות בדם. הסיבה שדווקא הוא

היה יתרו, שפיטם עגלים לעבודה זרה. מדובר )מצד האמא( לראיה, אמרו מי הסבא שלו. סבו 

מפטמים את העגל, כאילו  שרוצים בטובתו; אך באמת כל הפיטום נועד בכדי  –במעשה אכזרי 

 לשחוט אותו אחר כך.



באופן טבעי  –שלו היה אכזרי כל כך, ופיטם עגלים לעבודה זרה  אמרו השבטים: אדם כזה, שסבא

 האכזריות עברה בתורשה אליו. לכן הוא הרג את זמרי, בגלל האכזריות שיש בו.

בתגובה, ענה ה': "פינחס בן אלעזר בן אהרון הכוהן". אומר הקב"ה, שבאמת המניעים למעשה 

אהרון הכוהן. אהרון היה  –שלו מצד האבא קשורים לסבא של פינחס, אבל לא ליתרו, כי אם לסבא 

איש חסד, אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהבת ישראל של אהרון עברה 

"פינחס בן אלעזר בן אהרון הכוהן". הסיבה שדווקא הוא קם והרג את זמרי,  –בתורשה  גם לנכדו 

וללת והיה מוכן לעשות הכול כדי לעצור הייתה מתוך אהבת ישראל, כי הוא ראה את המגיפה שמשת

 את המגיפה. לכן הרג את זמרי ועצר את המגיפה.

 

 לקח: הפסיכולוגיה של הביקורת

אחד הלקחים שאפשר להפיק מכך, הוא בנוגע לנתינת ביקורת. לפעמים אדם עושה מעשה טוב, ואז 

מחפש לעזור לזולת, אלא בא אדם אחר ואומר: רגע, אני מכיר אותו. המניעים שלו פסולים, הוא לא 

 מחפש כבוד וכדומה.

אל תתחיל לתת ביקורת על המניעים שלו.  –מלמדת אותנו התורה, שאם הזולת עושה מעשה טוב 

 משלוש סיבות:

מאיפה אתה יודע את המניעים שלו? איך אתה יכול לומר בוודאות  –הסיבה הראשונה היא  .7

 שהמניעים שלו פסולים?

גם אם נניח שהמניעים פסולים, עדיין במידה והמעשה עצמו טוב, עליו  –הסיבה השניה היא  .2

להמשיך לעשות אותו. שהרי חז"ל לימדו אותנו לעולם יעשה אדם תורה ומצוות שלא לשמן, 

שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אם כן, גם כאשר המניעים לא טהורים, עדיין אין זה אומר 

 שהמעשה הופך להיות פסול.

מה המניעים שלך בנתינת הביקורת. לפעמים אדם מחליט לתת  –יא הסיבה השלישית ה .3

ביקורת על הזולת, בתור תירוץ וחיפוי על משהו שהוא לא עושה. אם חבר שלו מארגן חלוקה 

של סלי מזון לנזקקים, יש לו נקיפות מצפון מדוע הוא עצלן או קמצן ואינו עושה זאת. וכדי 

לומר שבכלל המניעים  –וץ. והתירוץ הכי טוב הוא להתחמק מנקיפות המצפון, הוא זקוק לתיר

של הזולת הם פסולים. כמו במקרה שלנו, שהשבטים ניסו לתרץ את עצמם, מדוע אף אחד 

 מהם לא קם ועשה מעשה, ולכן התחילו ללכלך על המניעים של פינחס.


