
  לק'י

  פרשת בלק התשע'ד
 לעשות הסכנתי ההסכן ,בר אחרד..." בלק פרשת רבה ש במדראיתא 

 זו יאמרו שלא ,רשע אותו של כבודו על הוא ברוך הקדוש חס .כה לך
 ,הרשע כבוד על הוא ברוך הקדוש חס ואם, בלעם את שסלקה יתהיה

 אל תקרב אשר ואשה ,ן הוא אומרוכ .הצדיק כבוד על לומר צריך אין
 ,יאמרו שלא ,הבהמה ואת האשה את והרגת אותה לרבעה בהמה כל

 ברוך הקדוש שחס ,להודיעך .ידיה על פלונית אשה שנהרגה הבהמה זו
 היתה שאילו ,הבהמה פי וסתם צרכן ויודע בריות של כבודן על הוא

 שבבהמה הטפשת שזו ,בה ולעמוד לשעבדה יכולין היו לא ,מדברת
   ."בה לעמוד יכול היה לא שדברה כיון שבחכמים חכם וזה

כמה הוא חשוב בעיני , עד המדרש מלמד אותנו את הערך של הכבוד
כי הקב"ה אמת ושמו (הנהגתו) אמת. ופעמים נראה  ,ה' יתברך. דהיינו

כי בשם האמת מותר לנו לומר דברים או לגלות עניינים  ,לנו אנו
א שהו ,ואפילו יש בהם פגיעה בכבודו של אדם אחר. והנה הקב"ה

, אומר כי בגילוי הדברים יש ליזהר האמת לאמיתה ואין אמת זולתו
  מאד בעניין הכבוד.

ואפילו לרשע  .לנו עד כמה ערך הכבוד חשוב מודגש ביותר ,בפרשה זו
וכל עוד  קל וחומר בן בנו של קל וחומר לאחד מישראל. ,שברשעים

של  האין תועלת בגילוי העניין לעולם, הרי וודאי יש לשמור על כבוד
לכבד הכוונה , ערך הכבוד על ומה שאנו אומריםכל בריה ובריה. 

נותנת  ,ואז ההערכה שאתה נותן לו .דהיינו לתת הערכה לשני ,אחרים
 ,לו אפשרות להביע את עצמו. כי כאשר אין נוהגים כבוד אחד בשני

אזי בעצם מונעים אחד מהשני את האפשרות להוציא החוצה את 
ולא זאת בלבד אלא שיש אנשים המקריבים חייהם רעיונותיו וענייניו. 

ולמרות  , ובשבילם הכבוד הוא כל מהותם וחייהם.למען כבודם
 שהרודף אחר הכבוד היא מידה מגונה הנה כל זה הוא בנוגע לעצמך,



 דהיינו כלפי חוץ, אבל לאחר להסתכלות פנימה ולביקורת העצמים.
  הרי אתה מחויב לכבדו על מנת לתת לו הרגשה טובה.

. ששם י ףדסוף והנהגה זו של שמירת הכבוד נלמדת מגמ' בסנהדרין 
בהם חכמים ז"ל הראו לנו עד כמה חשוב ערך  ,מובאים כמה מעשים

אלא כסדר שבה  ,שים לא כסדר הכתוב בגמ'ונביא את המעהכבוד. 
  כל אחד למד ממעשה השני והסיק גם הוא את המסקנה כיצד להתנהג. 

שישב ודרש והריח ריח  ,ברבנו הקדוש ר' יהודה מעשה הראשון הוא
עמדו כולם וייצאו.  .עמד ר' חייא ויצא !!מי שאכל שום ייצא ,אמר .שום

א ר' הקדוש) אתה הוא בבוקר אמר ר' שמעון (בנו של רבי יהודה הנשי
דהיינו לא הוא  .שציערת את אבא? אמר לו לא תהא כזאת בישראל

 אחר.הוהעדיף הוא להתבייש ולא יתבייש  .מישהו אחרהיה אלא 
נבין חומרת וגודל עוון המבייש  הסביר את העניין. ומהסברווהמהרש"א 

חבר חשוב!!!. כי ר' שמעון בנו של ר' הכבוד לנהוג בועד כמה  ,חברו
האתה הוא זה שציערת את אבא בזה שיצאת  ,אל לר' חייאש ,יהודה

ויצאו כולם אחריך? והלוא בכך בטלת שיעור ולימוד תורה. שאין לך 
חשוב יותר מלימוד תורה ומשנה מפורשת במסכת פאה ותלמוד תורה 
כנגד כולם!!!. ואם כן כיצד עשית זאת? וענה לו חס ושלום לא תהא 

יות שילמדו תורה ותוך כדי שלא יכול לה ,דהיינו .כזאת בישראל
הנה בזיון  ,לימוד התורה מישהו יתבייש. כי כמה שחשוב לימוד התורה

שיהודים יושבים  ,תהא כזאת בישראל ולא .החבר חמור לאין ערוך
ולומדים תורה וחברם מתבייש בחוץ. וזאת למד ר' חייא ממעשה של 

  ר' מאיר שהוא המעשה השני.

 לבית שבאתה אחת באשה מעשהשהיה  ,המעשה השני הוא בר' מאיר
 .בביאה קדשני מכם אחד, רבי: לו אמרה, מאיר רבי של מדרשו

הנה חכמים גזרו לאסור  ,קידושין בביאה אע"פ שהוא מותר מן התורה(
 רבי עמד )קידושין יב: כמובא ב ורב היה מלקה למי שעושה זאת .זאת

ויראה . לה ונתנו כולם כתבו עמדו, לה ונתן, כריתות גט לה וכתב מאיר
כי לכאורה היה יכול לומר ר' מאיר כי כבוד התורה  ,מהמעשה הזה

שמא ושמא היה  ,והלוא בספק יעלה על אחד מן הרואים .חשוב כאן



אנשים ישמעו דבר  אוליו ,ואם כן אולי ולמען כבוד התורה .זה ר' מאיר
ויהיה ח"ו כמי שמוגדר סני שומעתיה  .זה ולא ילמדו תורה מר' מאיר

ועל ידי כך תתבטל תורתו. והעדיף למסור את  ,ם שמועותיו)(שנואי
. על מנת שלא יתבייש אחד מישראל שלו, תורתו וכבודו וכבוד התורה

  וזאת למד משמואל הקטן שהוא המעשה השלישי.

ברבן גמליאל שרצה לעבר את השנה (להוסיף הוא  ,המעשה השלישי
ם זאת אלא אין עושי ,כשמעברים את השנה ,והכלל הוא .חודש אדר)

. והזמין רבן גמליאל שבעה על ידי הנשיא באנשים המוזמנים מראש
מי הוא שעלה שלא  ,אנשים, למחרת בבוקר מצא והם שמנה, אמר

בהזמנה ירד. עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא שלא עליתי שלא 
אלא ללמוד הלכה למעשה  ,ברשות ולא לעבר את השנה עליתי

שבחו ואמר לו כי הוא ראוי להיות ו ,הוצרכתי. והושיבו רבן גמליאל
שלא מעברים שנה אלא במי שהוזמן  ,אלא .שמעברים שנה הבין אל

אלא שהיה זה  ,מראש. ואומרת הגמ' כי שמואל הקטן באמת הוזמן
ומה ששמואל הקטן קם זה היה על  .מישהו אחר שעלה שלא ברשות

מנת שלא לבייש את אותו אדם אחר. וגם כאן ראינו כי שמואל הקטן 
לוותר על לימוד התורה הלכה למעשה וזאת על מנת שיהודי היה מוכן 

וזאת למד ממעשה שעשה שכניה בן יחיאל, שהוא  אחר לא יתבייש.
  המעשה הרביעי.

 יהוהוא כי שכניה בן יחיאל ה .הוא משכניה בן יחיאל ,המעשה הרביעי
ואחרי שעזרא מגיע ורואה כי עם ישראל  .אחד המיוחסים שעלו מבבל

עזרא מוכיח את העם  ,בארץ ישראל התבולל והתערבב בנשים נכריות
שכניה בן יחיאל וכולל את  והנה קם שיעביר חטאתם. ומתפלל לה'
ַכְנָיה ַויַַּען " ואומר עצמו בכלל ֵני ְיִחיֵאל ֶבן ׁשְ  ְלֶעְזָרא ַויֹּאֶמר ֵעיָלם ִמּבְ

ב לֵֹהינוּ -ֵבא ָמַעְלנוּ  ֲאַנְחנוּ  ים ַוּנֹׁשֶ י ָנְכִריֹּות ָנׁשִ ה ָהָאֶרץ ֵמַעּמֵ  ִמְקֶוה ֵישׁ  ְוַעּתָ
ָרֵאל ה . זֹאת ַעל ְלִיׂשְ ִרית ִנְכָרת ְוַעּתָ ים ָכל ְלהֹוִציא לֵֹהינוּ -ֵלא ּבְ  ָנׁשִ

ֲעַצת ֵמֶהם ְוַהּנֹוָלד ִמְצַות ְוַהֲחֵרִדים דָֹני-אֲ  ּבַ ה ְוַכּתֹוָרה לֵֹהינוּ -א ּבְ . ֵיָעׂשֶ
י קּום ָבר ָעֶליךָ  ּכִ ךְ  ַוֲאַנְחנוּ  ַהּדָ ה ֲחַזק ִעּמָ ומה שכלל עצמו בין אלה . ַוֲעׂשֵ

ולמרות שהוא היה מעולי בבל  .הנה פגע בעצמו ,הלא מיוחסים



כי יחשדו בו  ,ויכול להיות שיצא מן הכלל הוא וזרעו אחריו ,המיוחסים
והנה העדיף לעשות זאת על מנת ששאר  .כי גם הוא נשא נשים נכריות

והוא למד  למרות שהם חטאו והוא לא. ,ישראל לא יתביישו בעניין זה
  שהוא המעשה החמישי. זה ממעשה שעשה הקב"ה עם יהושוע

כאשר יהושוע ועם ישראל נלחמים בתושבי העי  ,המעשה החמישי הוא
מה  ומפסידים בפעם הראשונה. פונה יהושוע אל ה' ומבקש לדעת על

ְמעוּ "' ז פרק יהושעזאת כמובא ב ַנֲעִני ְוִיׁשְ ֵבי ְוכֹל ַהּכְ  ְוָנַסּבוּ  ָהָאֶרץ יֹׁשְ
ֵמנוּ  ֶאת ְוִהְכִריתוּ  ָעֵלינוּ  ה ּוַמה ָהָאֶרץ ִמן ׁשְ ֲעׂשֵ ְמךָ  ּתַ דֹול ְלׁשִ  יֹּאֶמר ה', וַ ַהּגָ

עַ  ֶאל ה ָלךְ  ֻקם ְיהֹוׁשֻ ה זֶּה ָלּמָ ֶניך ַעל ֹנֵפל ַאּתָ ָרֵאל ָחָטא, ּפָ  ָעְברוּ  ְוַגם ִיׂשְ
ִריִתי ֶאת ר ּבְ יִתי ֲאׁשֶ ְנבוּ  ְוַגם ַהֵחֶרם ִמן ָלְקחוּ  ְוַגם אֹוָתם ִצּוִ ֲחׁשוּ  ְוַגם ּגָ  ְוַגם ּכִ

מוּ  וכאשר  .ושם הקב"ה אינו אומר את שמו של החוטא ."ִבְכֵליֶהם ׂשָ
עונה לו הקב"ה  ,יהושוע פונה אליו על מנת שיאמר את שמו של החוטא

אם ה' היה  ,דילטור (רכלן, מוסר) אני? לך והטל גורל. ולכאורהוכי 
כי יראו ישראל כי אין  .היה קידוש ה' גדול ,אומר לו את שמו של עכן

נעלם מה' כלום ועיני ה' צופות בכל הארץ ורואות כל מה שמסביב 
יסתר איש במסתרים? הלוא ה' רואהו!!!. אבל על מנת שלא אם יוה

לומר לא היה מוכן ה'  ,ליהודי ואפילו לרשע להיות מי שיגרום בושה
או מהמעשה  ,שמכאן למד שכניה בן יחיאל ,מרת הגמ'ואת שמו, וא

  של משה שהוא המעשה הששי.

 ,כאשר הקב"ה מצווה על ידי עבדו הנאמן .הוא במשה ,המעשה הששי
שעם ישראל לא יצאו ללקוט מן ביום השבת, וחלק מעם ישראל אינו 

ם ָאָנה ַעד"הנה הקב"ה אומר למשה  ,שומע ויוצאים ללקוט מן  ֵמַאְנּתֶ
ֹמר אלא מכליל  ,ואין הוא אומר לו מי הם האנשים ."ְותֹורָֹתי ִמְצֹוַתי ִלׁשְ

ם ָאָנה ַעד"באמרו  ,את כולם ואף את משה ביחד אתם יינו ה "ֵמַאְנּתֶ
כולכם ביחד. וזאת למרות שיכול היה לומר את שמם של האנשים 

כי כולם ידעו למקטנם  ,ובכך היה קידוש ה' גדול והוספה ביראת החטא
עד גדולם שהכל בהשגחה פרטית ומדוייקת. ולמרות כל זאת אין הוא 

  אומר את שם האנשים.



בוד עד כמה כ ,מכאן ילמד כל איש אשר חפץ לדבוק במידות ה' ויידע
על מנת שלא יגרום ח"ו רע בעולם.  ,וייזהר בכבוד החבר .החבר חשוב

ישקול במאזני  ,ואפילו שפעמים נראה כי יש תועלת בפרסום ה"אמת"
בלי  ,ויתייעץ עם חכם איך למנוע ההיזק .השכל את העניינים האלו

לפגוע בכבודו של שום יהודי באשר הוא. ומתוך כך יגיע לאהבת ה' 
  .את שמים אכי"רוישראל עמו ויר

  שבת שלום

  יוסף בן דוד


