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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשע וישב תפרשל

  כבוד הבריות וכבוד המצוות
  

  חומר הענין של ביוש הזולת
 ַוֻּיַּגד ִליהּוָדה ,ַוְיִהי ְּכִמְׁשלׁש ֳחָדִׁשים: "התורה מספרת

 ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה , ִלְזנּוִניםֵלאמֹר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶתָך ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה
 ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאמֹר ,ִהוא מּוֵצאת. הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף

 ְלִמי , ַהֶּכר ָנא:ַוּתֹאֶמר, ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו ָאנִֹכי ָהָרה
  .)כה-כד, בראשית לח( "ַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה

בפשטות הכונה היא  ?"וא מּוֵצאתִה "מה פירוש 
כמו , ה אל מקום השרפההובילמביתה כדי לשהוציאוה 

אבל  .י" וכך פירש רש".הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף: "שאמר יהודה
תיבת ף של "שהיות והאל, פירוש אחרכתבו ' התוס

, ף"בלי אל" תמוצֵ "הרי זה כאילו נכתב , היא נחה" מוצאת"
. )יא, איכה ד(" ַּיֶּצת ֵאׁש ְּבִצּיֹוןוַ "כמו , והוא לשון הצתת אש

אלא כבר , שרפהאל מקום השלא רק שהוציאוה , והיינו
' עי( 2ועוד רגע היתה נשרפת,  כדי לשרפההציתו את האש

  .)ה דכתיב"א ד, מ נט"ב' תוס
כל (להשרף כל כך  קרובה למרות שהיתה, ואף על פי כן

, ההיא לא מגלה כלום ממה שבאמת קר, )מר כדאית ליה
ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאמֹר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו ָאנִֹכי "אלא 
 ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה , ַהֶּכר ָנא:ַוּתֹאֶמר. ָהָרה

  ."ָהֵאֶּלה
וממי היא , לכולם מה באמת קרה לא גילתה למה
לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך : "י"רשאומר ? מעוברת

 אם יודה : אמרה.אלא לאיש אשר אלה לו,  מעוברתאני
מכאן . ואל אלבין פניו,  ישרפוני-  ואם לאו; יודה- מעצמו

 נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני ,אמרו
  ".חבירו ברבים

אלו מתפרשים  ל" חזאם דבריה ,הפוסקים נחלקו
פני לבין לא להכדי הרג ילבאמת  אדם חייבש, כפשוטם

שערי "ברבינו יונה ו, ה נוח" דב, סוטה י' תוסכן דעת ה(  ברביםרויחב

, הדברים כפשוטםכוונת או שאין , )אות קלט' שער ג" תשובה
 "ודרך הערה ")ב, ברכות מגמאירי ( "ך צחותדר"ונאמרו רק 

 דין זהשלא הביא ם "הרמבדעת כן נראה ו, ב, סזות כתובמאירי (
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נכנס ש עוקבא מרב ההגמרא מביאה מעשאמנם  .)
אבל שם ,  כדי שלא לבייש עני אחדכבשן האשתוך לממש 

 אבל .)ב, כתובות סז(מעט רק נכוו רגליו , הרי לא נשרף ממש
 כדי לא להפיל עצמו לכבשן האש, ממשעצמו לדעת לאבד 

ת מ מחלוקת הראשונים אם בא- להלבין פני חברו ברבים
  .4בזהחייב  אדם
הרג ולא יים שצריך לסוברראשונים שאם יש , בכל זאתו

יש הגמרא אומרת ש.  רואים כמה הדבר חמור, על זהלעבור
 ,כל המלבין פני חבירו ברבים. "שפיכות דמיםכאן כעין 

אזיל סומקא ואתי "כי ?  למה.)ב, מ נח"ב(" כאילו שופך דמים
וכאילו , כ מחויר"ואח,  תחילה הוא מסמיק.)שם(" חוורא

כאילו ,  חבירו ברביםשהמלבין פני, הרי. נשפך הדם מפניו

 האיסור לבייש את חבירו או לפגוע בו בכל .5שופך דמים
מאד מאד להזהר כ "אצריך . צורה שהיא הוא חמור ביותר

 וגם לא בינו ברביםלבייש ולא לפגוע בחבירו לא לא , בזה
  .לבינו

   וזוכה לשכר גדול- יהודה מודה 
 כשמגיעים אליו החותמת והפתילים כיצד מגיב יהודה

ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה : "מספרת התורה? ששלחה אליו תמרטה והמַ 
"  ִּכי ַעל ֵּכן לֹא ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני,6 ָצְדָקה ִמֶּמִּני:ַוּיֹאֶמר

כיון שהודה ואמר צדקה  ":ל" אמרו חז.)כו- כה, בראשית לח(
אתה הצלת תמר ושני בניה מן : יצתה בת קול ואמרה, ממני
מאן . רמבניך מן האּו' זכותך גחייך שאני מציל ב, רהאּו

בשכר ש,  הרי.)ב, סוטה י(" חנניה מישאל ועזריה -? נינהו
 שחנניה מישאל ,לנס גדולבניו  זכו ,ההודאה של יהודה

  .)דניאל פרק ג( ועזריה לא נשרפו בכבשן האש
 יהודה ?איזו גדלות יש כאן מצד יהודה :ההשאלנשאלת 

לא מר תשאמת ההודה על ,  ומתבקשעשה דבר פשוט
שנמצאים (כדי שלא ישרפו אותה יחד עם שני בניו , אשמה
כל כך שכר מגיע על זה למה . על לא עוול בכפם, )בבטנה

  ?גדול
הבושה לשאת את  ,אדםל דבר קשה מאד ושזהאלא 

אבל יהודה מוכן לסבול את  . באמתלהודות במה שקרהו
הוא מבין שהכבוד לא . ולוותר על הכבוד המדומה, הבושה
הוא . ד כדי כך שישרוף את תמר ואת ילדיו באששווה ע

ומוותר על הכבוד ַּבמקום שצריך לוותר , עומד בנסיון הכבוד
זכה , בל על עצמויבשכר הבושה הגדולה שק, לכן .עליו

 בנס ציל את חנניה מישאל ועזריה מכבשן האשה י"שהקב
  .גדול

 כל מלכות בית דודזכה גם ש. ולא רק לזה הוא זכה
ל ספרי  כ,מלך המשיח, בית המקדשבנין , יוצאת ממנו

, קהלת, משלי,  תהילים-  י דוד ושלמה"ך שנתחברו ע"התנ
 - )ב, מגילה י' עי(היה מבית דוד שגם , ישעיהו, שיר השירים

מה שלא היה זוכה אילו היה ,  זכה יהודה שיצא ממנוכל זה
  .הורג את תמר ובניה

 בעקבותיו שיודה גם הוא, הוא זוכה גם ְלַזּכֹות את ראובן
ר ּתָ ובזכות זה זוכה יהודה שיּו, על מה שָחָטא במעשה בלהה

לו הנידוי שקבל על עצמו לעולם הבא אם לא יחזיר את יוסף 
והוא נכנס בכל זאת לגן , )י שם"רש' ועי. ט, בראשית מג(אל אביו 

מי גרם לראובן שיודה ברבים : משה רבנו מתפלל עליו. עדן
ואם כן ! דה במעשה תמרשהו,  יהודה-? על מעשה בלהה

שהרי אין , )ב, מכות יא(ראוי להכניסו לגן עדן עם כל השבטים 
בשעה , הדעת סובלת שהמזכה את האחרים יהיה בגיהנם

אם יהודה גרם . )א, יומא פז' עי(שתלמידיו יושבים בגן עדן 
יש לאפשר גם לו , לראובן להודות על חטאו ולהכנס לגן עדן
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  .להכנס לשם
  .התגבר על יצר הכבוד בגלל ש- והכל 

  י"זהירות מיוחדת מהלבנת פנים בא
שבא מארץ (שאביי שאל את רב דימי , הגמרא מביאה

באיזו מצוה זהירים ? "במערבא במה זהירי: ")ישראל לבבל
חייב לקיים את כל כל יהודי אמנם ? במיוחד בארץ ישראל

 השבמצוה עצמו  לשיקבל עכל אדם לאבל ראוי , המצוות
במיוחד היהודים נזהרים כ "במה א. 7ופן מיוחדיהיה זהיר בא

  .)ב, מ נח"ב(בהלבנת פנים : אמר לו? הגרים בארץ ישראל
הרי ? בארץ ישראל במיוחד ַּבדבר הזהלמה נזהרו 

, חשבתי! הלבנת פנים איננה מן המצוות התלויות בארץ
אולי בגלל שבני ארץ ישראל ראו תדיר מול עיניהם את 

, השניחורבן המקדש  .8ת פניםהתוצאות הנוראות של הלבנ
רבבות היהודים שנהרגו , המלחמה הנוראה שהתלוותה אליו

ונפלו בשבי וגלו מארצם באותה תקופה ובתקופות 
 הכל בא -כל המקומות שנחרבו בארץ ישראל , שלאחריה

כפי , ונתגלגל כתוצאה מזה שהלבינו את פניו של בר קמצא
לא היה ודאי  א קמצבר .)א,  נו- ב ,  נהגיטין( שמסופר בגמרא

כדי לנקום בכל עם  אם הלך והלשין לרומאים ,צדיק גדול
 .ישראל על הבושה שביישו אותו כמה אנשים בודדים

ל " אבל חז.זההמעשה ההנם בגלל ייושב עד היום בגכנראה 
שהרי סייע , ּבֹא וראה כמה גדול ּכֹחה של בושה", אמרו
" היכלווהחריב את ביתו ושרף את , ה את בר קמצא"הקב

ו של ה הקפיד על הלבנת פני" עד כדי כך הקב.)א, נזשם (
לכן היו זהירים במיוחד בארץ ישראל  .יהודי ללא הצדקה

  .בהלבנת פנים

   הכל לכבוד שמים-כל מיני הכבוד 
 הלבנת יש בהם משום ש,ל אמרו על כמה דברים"חז

ים ִק ָהֱאלֹ -ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה ", אומרהפסוק , למשל. פנים
מה פירוש . )יד, קהלת יב("  ִאם טֹוב ְוִאם ָרע...ָיִבא ְבִמְׁשָּפט

 מביא" טֹוב"מעשה אף מזה שמשמע ש, "ִאם טֹוב ְוִאם ָרע"
זה הנותן צדקה לעני ,  אומרת הגמרא-?  במשפטהאלקים

עשה , הנותן צדקה לעני בפרהסיא. )א, חגיגה ה( בפרהסיא
יביאו , חוץ מזהאבל ,  כךודאי יקבל שכר עלוב, מצוה גדולה

טאותו גם  פ ש מ מפני שנתן את הצדקה ,  על המעשה הזהב
א י ס ה ר פ צדקה מבקש אם העני . ובכך בייש את העני, ב

 אבל אם העני לא רוצה .לתת לו בפרהסיאאפשר  - בפרהסיא
  .ולא לביישו, יש לתת לו בצינעה - בפרהסיאלקבל 

בגלל כבוד בהם מה דברים שהקלו הגמרא אומרת כ
למיד כל שכן כבוד ת, דבר גדולהוא יות וד הבר כב.הבריות

 כולנו . הוא חשוב נברא פשוטו שלאבל גם כבוד, חכם
מגיע לו אלקים נברא בצלם הכל ו, קיםבצלם אלנבראנו 

  .כבוד
חפץ של  צריך לכבד .כבודלפעמים מגיע דומם לגם 

אחרי של סוכה  סכך :למשל,  אפילו שהוא דומםהמצו
  זאת אסור לדרוך עליו ברגליםבכלו ,כות אין בו קדושהוס
שיש ילין פכל שכן רצועה של ת, )ד"ק כ"ח ס"תרל' ב סי"משנ(

 מצוות צריך לכבד .'ארץ וכדואסור שתיפול ל, קדושהבה 
  .מאד

 מכח מה .ה"לקב, מלך הכבודלעיקר הכבוד הוא אבל 
כמו . גם אחריםו צריכים לכבד אנ, ה"שאנו מכבדים את הקב

כבוד זהו , קיםפני שהוא צלם אל לכבד כל נברא מ,שאמרנו
חכמי שאת  כל שכן . שדומים לוברואים שלולכבד את ה' ה

על מוסרים זמנם ', הם לומדי תורת ה, התורה צריך לכבד
' יושב על כסא הש מלך .ודאי צריך לכבד אותם', תורת ה

הכל מצד כבוד , ריך לכבדכהן צ, רב צריך לכבד, צריך לכבד
 זה , אותםל הדברים שצריך לכבד כ. אין לנו כבוד נוסף.'ה

מי לוצריך לתת כבוד למי שציוה על הדברים האלה מפני ש
לכל ,  לכותל, כמובן צריך לתת כבודמקדשל. אותםשברא 

כל מפני כבודו של מי ה, מה ששייך למקדש צריך לתת כבוד
שמכבדים את כל מה  , כבוד המלךוזה. ששוכן במקדש

' לאבא ואמא ה, ומקדש שהוא שוכן בתוכ ל. אליושקשור
כל  ,לדיין,  למלך ישראל,למידי חכמיםלת, ציוה לתת כבוד

  .'הכל זה כבוד ה, 'מכח כבוד ההם אלה 

  זלזול בעבודה בתחילת בית שני
 מיוחד  שבה כל ישראל נותנים כבוד,מצוה אחת זכינו

שעשה לנו ' כבוד הבא ל זה ם ג. נר חנוכהו מצותוז, 'לה
ל תיקנו " אבל כאן חז.מן הזהבזבימים ההם ניסים ונפלאות 

כל לכבוד ה, הדר מן ההדרו ,הדר לתת, במיוחד לתת כבוד
  . ולכבוד שמיםהמצוה

 אולי בגלל ?חרותכבוד יותר ממצות אכאן למה תיקנו 
 . העבודההזלזול שהיו מזלזלים בתחילת בית שני בכבוד

ומוכיח את , הרי עומד בתחילת בית שנימלאכי הנביא 
: מקריבים קרבנות בצורה בלתי מהודרתהם על זה שהכהנים 

... ַמִּגיִׁשים ַעל ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמגָֹאל... ַהּכֲֹהִנים ּבֹוֵזי ְׁשִמי"
! ?ְוִכי ַתִּגׁשּון ִעֵּור ִלְזּבַֹח ֵאין ָרע. ִנְבֶזה הּוא' ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ה

! ֶפָחֶתךָ ַהְקִריֵבהּו ָנא לְ ! ?ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוחֶֹלה ֵאין ָרע
ַלֶּפָחה הפרסי לא . )ח-ו, מלאכי א(!" ?ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיָּׂשא ָפֶניךָ 

במקרה הטוב היה זורק אותך ! היית מעז להביא קרבן כזה
ובמקרה הרע היה נושא את ראשך מעליך ותולה , מהבית

ה אינכם נמנעים מלהביא "לקבאז למה ! אותך על עץ
מספיק את עבודת מפני שאינכם מעריכים ? קרבנות כאלו

ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ... ַמִּגיִׁשים ַעל ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמגָֹאל! "הקרבנות
  .9"ִנְבֶזה הּוא' ה

 הקריבו בהמות הכהניםש, אין כוונת הנביא לומר, כמובן
 שהרי - ִעֵּור וְ ִּפֵּסחַ  -שהן בעלות מום ממש מבחינת ההלכה 

... ?"ַּבֶּמה ֵגַאְלנּוךָ     ...?ֶמךָ ַּבֶּמה ָבִזינּו ֶאת ְׁש  ":שואליםהכהנים 
שאין , על כרחך! הם אינם מבינים על מה הנביא מדבר איתם

שהם , אלא רק מומים בדקּות, מדובר במומים של ממש
כך . אך יש בהם חסרון של הידור, כשרים מבחינת ההלכה

ְוָארּור נֹוֵכל ְוֵיׁש : "שאמר, משמע מהמשך דברי הנביא שם
ומבואר ; )יד, שם(" 'ה ְונֵֹדר ְוזֵֹבַח ָמְׁשָחת לַ ,ְּבֶעְדרֹו ָזָכר

אלא , כשרשפסוק זה מדבר על מי שמביא קרבן , ם"ברמב
 אלא שזה גופא מראה על זלזול .10שאינו מן המובחר

אותה מעריכים לא שבפנימיות לבם הם מראה . בעבודה
,  עם כל הלבועושה אות, את העבודהמי שמעריך . מספיק

ולא קרבן עלוב , בן המהודר ביותר להביא את הקרמשתדל
  .11ובלתי מהודר

. בכלל' ומזלזול בעבודת המקדש לזלזול בעבודת ה
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ָחְזקּו ָעַלי ִּדְבֵריֶכם ָאַמר  ": אומראו ה,הנביאבהמשך דברי 
 וכי אנו מדברים )יג, שם(? "ַמה ִּנְדַּבְרנּו ָעֶליךָ : ַוֲאַמְרֶּתם. 'ה

, ֶּתם ָׁשְוא ֲעבֹד ֱאלִֹקיםֲאַמרְ ! "כן: אומר להם הנביא! '?נגד ה
אין כוונת , גם כאן )יד, שם("! ּוַמה ֶּבַצע ִּכי ָׁשַמְרנּו ִמְׁשַמְרּתֹו

כולם היו . ו" חבמפורשהנביא לומר שישראל אמרו כך 
אלא שבפנימיות לבם היתה נטיה דקה . שומרי תורה ומצוות

לא העריכו מספיק את עבודת ". ֱאלִֹקיםָׁשְוא ֲעבֹד "של 
' לא הרגישו מספיק שהתורה היא חיי עולם שה. םהאלקי

  .כן קיימו את מצוות התורה ברפיוןלו, נטע בתוכנו

   בתחילת בית שני-שרשי ההתיונות 
,  שביזו את העבודה-המעשים שמדבר עליהם מלאכי 

 הם כנראה היו הגורם למה -והקריבו קרבנות בלתי מהודרים 
כי ִטבעֹו של  .שנהיו מתיוונים בעם ישראל, שקרה אחר כך

, ואם אין יופי בעבודת המקדש, אדם להמשך אחר היופי
יש מי שנמשך , ִּפֵּסַח וחולהִעֵּור קרבן ' מגישים להששם 

ן ששם היופי החיצוני הוא עני,  יוןבעקבות כך אל תרבות
 זמןיכול להיות שזה היה אחד הגורמים להתייוונות ב. 12גדול

שבאו בגלל , וסוזה מה שגרם לגזירות אנטיוכ, בית שני
  .13ההתיונות

זלזול ואי הערכת עבודת של , התיקון ַלחטא הזה
שם, י בני חשמונאי"ע נעשה ,המקדש פ נ ו  ר מס  על ש

ובזה תיקנו את היחס המזולזל שהיה כלפיה , עבודת המקדש
 שהיא העבודה ,ולפיכך קבעום להלל ולהודות", קודם

  .לששם היה הקלקו, )ע"תר' ח סוף סי"ח או"ב' עי( "שבלב
ה ניסים וגברה "לאחר שעשה לנו הקב, מפני כךכנראה 

ל במצַות נר חנוכה מדרגה "תיקנו חז, יד ישראל על היונים
" מהדרין מן המהדרין"ומדרגה נוספת של , "מהדרין"של 

שיתקנו , במצוות אחרות לא שמענו כזאת. )ב, שבת כא(

רק במצות הדלקת נר . מדרגה על גבי מדרגה בהידור המצוה
 החיוב להוסיף , אחרתבכל מצוה, חוץ מזה. 14 תקנו כןחנוכה

, ק ט"ב(ממון כדי להדרה הוא רק עד שליש במצוה ולא יותר 

ויש , אם אפשר להשיג אתרוג כשר בעשרים שקל, למשל. [)ב
 צריך להוציא עד שליש יותר -אתרוג יפה ממנו שעולה יותר 

פרטי הדינים בזה ' עי(אבל לא יותר מזה , בשביל הידור מצוה

ההידור במצוה הוא הרבה , והנה כאן]. )ו"תרנ' ח סי"ע או"בשו
 את עיקר המצוה אפשר לקיים בשמונה נרות !יותר משליש

בגלל , ואילו ההידור הוא בשלשים וששה נרות, )נר לכל יום(
. או פוחת והולך כבית שמאי, שמוסיף והולך כבית הלל

נרות הם הרבה יותר שלשים וששה נרות ביחס לשמונה 
ל כל כך את ענין ההידור במצוה "למה הדגישו חז. משליש

וגם שיהיה , "מהדרין מן המהדרין"ו" מהדרין"עד שתקנו , זו
  ?ההידור הרבה יותר משליש

מפני שמה שהביא לשעבוד יון ולגזרות  ,כנראה
ְוִכי ". 15מה שלא השתדלו להדר במצוותהוא אנטיוכוס 

 !"ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוחֶֹלה ֵאין ָרע! ֵאין ָרע -ּבַֹח ַתִּגׁשּון ִעֵּור ִלזְ 
 להיות ,ון זה הואהתיקון לעָ תשובת המשקל ו, ממילא

 להחדיר בחזרה את יחס הכבוד ."מהדרין מן המהדרין"
אין כמעט יהודי שלא משתדל ', ברוך ה, ואכן. 'לעבודת ה

 מהדרין מן"לקיים את מצות נר חנוכה במדרגה זו של 
  .הקדוש ברוך הוא, לתת כבוד למלך הכבוד, "המהדרין

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
                                                           

  .בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט .1
  ).ה, שם מ" (ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם "-) ה, לזבראשית " (ַוַּיֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום: "הקשר בפרשת וישב

 יוסף אלאלאלאללא מדברים ). כג, שם מ" (ְולֹא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו "- ) ד, שם לז" (ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹם: "קשר נוסף[
  ]. יוסףעלעלעלעל לא מדברים - 

  ).יז, שם מד" (ׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבדָהִאי "-) יב, שם מא" (ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד: "הקשר בפרשת מקץ
). טו, שם מד" (ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹני "- ) יב, שם מא" ( ַוִּיְפָּתר ָלנּו ֶאת ֲחלֹמֵֹתינּו...ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי: "קשר נוסף[

  ].ומנחש בגביע, פותר חלומות. סף יש כוחות מיסטיים ליו:הקשר
י " רשרושלאפוקי מפיהיא  ,לשון הצתהמ "תמוצֵ " פירשושבמה ' תוסהשכוונת , "]ערוך לנר"לבעל [ )ב"קע' סי( "בנין ציון"ת "ובאר בשו. 2

שיפיל  שנח לאדם אןמכלמדו יך אכ "א, מביתההוצאתה עת  דאם שלחה הסימנים כבר ב,' לתוסההיה קשד . מלשון יציאה"תמוצֵ "פירש ש
כ " וא,להצילו באחד מאבריו אסור להרגואפשר שאם הרי הדין הוא ברודף ו , כרודף אותה להרגהאהויהודה כאן  הרי ,' וכולכבשן האשעצמו 

 רוש אבל לפי. אבל אם לא היה מודה יתכן שהיתה מפרסמת שממנו היא הרה, שמא יודה,ודאי בתחלה היתה צריכה רק לרמז לו בלי לביישו
  . מודה מיד היתה נשרפתהשאם לא הי,  לפרסם לא היתה לה הזדמנות נוספת, שכיון שהיתה כבר קרובה לאש,ניחא' תוס
ומשמע . 'וכו"  להפיל עצמואדם ייבייבייבייבחחחח"ולא אמרה ', וכו" ו לאדם שיפיל עצמול נוחנוחנוחנוח: "שאמרה, שדקדקו כן מלשון הגמרא, אומריםיש . 3

 עצמו לתוך כבשן האש היה לו להפיל שנוחשנוחשנוחשנוח, להרגישלהרגישלהרגישלהרגיששכך צריך אדם , ת הלבת הלבת הלבת הלבהרגשהרגשהרגשהרגשאלא רק על ,  למעשה למעשה למעשה למעשהלכתילכתילכתילכתיחיוב החיוב החיוב החיוב השאין מדובר כאן על 
  ).ז"ב אות מ, ל ברכות מג" זצ קוקה"הראיל" עין איה"' עי(אך אין הכוונה שכך צריך לעשות בפועל . ולא לבייש את חברו

ב , ברכות מג" (עין איה"ל ב"ה זצ"כתב מרן הראי, לבייש את חברוובדעת הסוברים שחייב באמת להפיל עצמו לכבשן האש כדי שלא . 4
כי ודאי אין ", וצריך להגדיר מהו שיעור ההלבנה המחייב לעשות כן, שודאי גם הם מודים שלא עבור כל ביוש צריך להמית עצמו, )ז"אות מ

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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 וכתב שכנראה החיוב להפיל עצמו לכבשן האש הוא .ובודאי אינו חייב להמית עצמו כדי שלא לבייש את חברו ביוש מועט, "ההלבנות שוות

אבל בביוש ". שאז הוא גרוע מאבידת נפש בערך החיים ההרגשיים... לנצח בעיני רביםלנצח בעיני רביםלנצח בעיני רביםלנצח בעיני רביםשההלבנה תגיע להוריד ערכו של הנעלב "רק באופן 
  .אינו חייב למסור נפשו, פחות מזה

כ גם המכה את חבירו ועשה בו "דא, א זה שנחשב לשפיכת דמיושאין הכוונה שעצם סילוק הדם מפניו של המתבייש הו, נראה פשוט. 5
כי ",  זו שנחשבת לשפיכת דמיוהיאשהבושה שסבל המתבייש ,  אלא ודאי הכוונה היא.וזאת לא שמענו, חבורה יחשב כשופך דם וכרוצח

, שכתבו' גם תוס' ועי[. רו חשיב כאילו הרגוולכן המבייש את חבי, )ט" ואות קלא"אות קי' שער ג" שערי תשובה" (" מר ממות- צער ַהְּכִליָמה 
 אינו מיתהומשמע שגם צער ). ה בשביל צערו"ב תוד, שבת נ (אין לך צער גדול מזה -) מחמת איזה טעם(שהמתבייש לילך בין בני אדם 

 והעבירה , והעונש גדול מאוד,איזו היא רציחה שאינה ניכרת לעינים): "ד"נ' סי(וכן כתב בספר חסידים ". שערי תשובה"וכדברי ה, גדול מזה
 ההי -  הורגו השאילו הי.  או מצערו בפני מי שמתבייש ומצטער, המבייש פני חבירו ברבים, הוא הבושה- ?  וחמורה היא למעלה,קלה

יהי אין זה אלא בבחינת סימן ורמז , אזיל סומקא ואתי חווראומה שהביאה הגמרא ראיה מהא ד"].  מתביישהמקבל מיתה כדי שלא 
  .ולא מחמת סילוק הדם, אך עיקר הענין הוא מחמת עצם הביוש. מא לכך שהביוש חשוב כשפיכת דםבעל
  ". היא מעוברת- ִמֶּמִּני .  בדבריה- ָצְדָקה : "י"פירש רש. 6
 אחת דכל תלמיד חכם ראוי לו לקבוע לעצמו מצוה" ,ן"וכתב שם בחידושים המיוחסים לר". אבוך במאי זהיר טפי", )ב, קיח(שבת ' עי. 7

ראבוך במאי "ויש שפירשו את לשון הגמרא . [שהאריך בענין זה) א"פרק ס(בספר חרדים ' ועי. "לקיימה כהלכתה רזהי רזהי רזהי , הכוונה היאד, " טפיזהי
' ועי]. וממנה שאב חיּות לקיום שאר המצוות, שבה היה שורש נשמתו, )מלשון זוהר ואור" זהיר(" אור נשמתו ביותר האירהאירהאירהאירבאיזו מצוה 

  ).א, ברים וד" (העמק דבר"
בני ). א, ח צא"זו(מי מהם ראוי יותר לפתוח בהספד על חורבן הבית , י"מובא ויכוח ארוך שהתנהל בין בני בבל לבני א" זוהר חדש"ב. 8

י הם גם גלו מן הארץ ונתפזרו בין "שהרי בנוסף לבני א, כי אצלם החורבן מורגש יותר,  ראוי יותר להיות הפותחים בהספדשלהםבבל טענו 
מפני שדוקא , ואחד הטעמים שאמרו שם.  ראוי יותר להיות הפותחים בהספדלהםשמחמת כמה טעמים דוקא , י טענו"ואולם בני א. אומותה

ן... אנן אית לן למבכי ולמעבד הספידא. ["כיון שהם רואים אותו תדיר מול עיניהם,  החורבן מורגש יותראצלם י נ י עי ן  ןומסתכלי י נ י עי ן  ןומסתכלי י נ י עי ן  ןומסתכלי י נ י עי ן   לכותלי ומסתכלי
אנן נפתח . ננשק כותלי היכלא ונבכי במרירו, ננשק אתר בית מותבה, ננשק עפרא דרגלהא... ב ולא אשכחנא להביתא דאימנא והא אתחר

האי, בהספידא ומא כל  י בכל  נן  האידחמי ומא כל  י בכל  נן  האידחמי ומא כל  י בכל  נן  האידחמי ומא כל  י בכל  נן    . וכנראה שטענה זו היא שהכריעה.י הם שפתחו בהספד"ומבואר שם שאכן לבסוף בני א..."]. דחמי
כהן או ל שהכונה היא ל"ודרשו חז, )ח, מלאכי ב( "ִׁשַחֶּתם ְּבִרית ַהֵּלִוי" - נה אל הכהנים בטע כךשמלאכי בא על, גם ַהְׁשָחַתת ברית הלוי. 9

מראים בכך כאילו עבודת , כי כהן או לוי המסייעים בבית הגרנות.  נובעת מזלזול בעבודה-  )ב, בכורות כו(לוי המסייעים בבית הגרנות 
כדי לקבל את ,  איזה דבר עבור הישראלעודלו צריכים הכהן או הלוי לעשות וכאי,  הכהונההמקדש איננה סיבה מספקת לקבלת מתנות

כאילו עבודת המקדש אינה שווה את המעשר , כ התנהגות כזו גורמת לזלזול והשחתת כבוד עבודת המקדש"וא. מתנותיהם בזכות ולא בחסד
  .)ט"הי- ח"ב הי"תרומות פי' ם הלכ"רמב' עי(

 הרי אין : ויאמר,ה כחוש וכעורלא יביא ֶׂש  -ה לָ  היה חייב עֹו? כיצד.אינו פסול מביא אותו לכתחילהלא כל דבר ש: "ם" הרמבדזה לשון. 10
 הרי שהפסוק מדבר .)א"ז ה"פ איסורי מזבח 'ם הלכ"רמב" (יביא מן המובחר - אלא כל שיביא לקרבן .' ְוָארּור נֹוֵכל וגו: ועל זה נאמר!בו מום

כמו , )י שם"רש( בעל מום -שפירושו , "ָמְׁשָחת"ובכל זאת הנביא מכנה קרבן זה , שאינו מן המובחראלא , על קרבן שהוא כשר מעיקר הדין
  ).כה, ויקרא כב" ( מּום ָּבם,ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם: "שנאמר

 ...ָׁשָּמה ָתִביאּו ...'הְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר : "ל"אמרו חז, שאין לאדם בחירה איזו בהמה להביא, ואפילו בבכור ובמעשר בהמה. 11
רות מנין לרבות ;אין לי אלא נדרים ונדבות). יא, דברים יב ( ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם...עֹולֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם רות ומעש  - ?  חטאות ואשמות,בכו

, אף על גב דבכור תלוי בפטר רחם: "וכתב על זה רבינו הלל בפירושו שם). ח"ספרי פרשת דברים פיסקא ס" ( ִמְבַחר ִנְדֵריֶכםְוכֹלְוכֹלְוכֹלְוכֹל :תלמוד לומר
הו', ִמְבַחר'כתיב , )לג, ויקרא כז(' לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו'ומעשר כתיב ביה  וכן מובא שם ". (דלהוי מן המובחר, לפטומינ

  ).ד"בהגהות וביאורים בשם הראב
  .)ט"אות פ" תורה אור"ה מסכת תענית פרק "של(לשון יופי , "נֹוי"בהיפוך סדר האותיות הוא , "ָיָון"וגם עצם השם . 12
  .זה הביא לגזרות יון וביטול העבודה בזמן היונים,  שמה שהתרשלו בעבודת הקרבנות,)ע"תר' ח סוף סי"או (ח"מבואר בבכ. 13

ת ֶאת ַהִּׂשְמָלה ַוָּיִׂשימּו ַעל ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיפֶ "שהרי נאמר , יש מבארים, ומה שהזלזול בעבודה הביא את ישראל להשתעבד ליון דוקא
ם לימד על ֵׁש , 'חויק' אלא ',ויקחו' אין כתיב כאן - ויקח שם ויפת : "י"וכתב רש, )כג, בראשית ט" (ַוֵּיְלכּו ֲאחַֹרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם

אבל סוף סוף הוא לא , ]בניגוד לָחם שלא עשה כלום[,  מקיים את המצוהשאמנם הוא,  הרי שענינו של יפת הוא."שנתאמץ במצוה יותר מיפת
הרי הם ,  מזלזלים בעבודה ועושים אותה בהתרשלות ובלי מאמצים מיוחדים-  צאצאי שם - ברגע שישראל , ולכן. םֵׁש במצוה כמו " מתאמץ"

  .מאמץאך בלי ,  שגם הוא קיים את המצוה- ) ב, בראשית י( צאצאי יפת -נופלים ביד יון 
 מצינו גם הידור -)  ב,שבת קלג(' וכד" שופר נאה, לולב נאה, סוכה נאה "- נויחוץ ממה שמצינו הידור של , גם במצוות אחרותהנה . 14

להזכיר זכות  ( אילשיתקע בשופר שלוכן , הידור בציצין שאינן מעכבין את המילה: כגון, אלא הידור במדרגת קיום המצוה, "נוי"שאינו משום 
ג דאיכא חמשה "אע) ה"ג ס"תע' ח סי"ע או"שו' עי( לצאת מרורן מצינו הידור באיזה וכ, של מין אחרג שיוצא גם בשופר "אע, )יצחקעקדת 

אופן  לקיים המצוה ּבָ על כל אדםדחובה , אלא גם קצת חיוב, הוא לא רק הידור, בכל ההידורים הללואלא ש .מינים שהם כשרים למרור
, אלא גם חיוב, דאין זה רק הידור, והיינו. ולתקוע בשופר של איל, ולחזר אחר המרור המהודר יותר, שאינן מעכבים למול גם ציצין - המהודר 

ורשאי לכתחילה , "מהדרין מן המהדרין"ו" מהדרין"אין שום חיוב להדר במדרגות , כ בנר חנוכה"משא. אלא שטעם החיוב הוא משום הידור
ל גדר " לא מצינו בשום מצוה שיתקנו חז- רק הידור , שאין בו חיוב כלל, והידור כזה במעלת המצוה". נר איש וביתו"לקיים המצוה באופן של 

  .כזה
" אלא שהשעה צריכה לכך, לא מפני שראוי לכך.  והביאוהו לבית דין וסקלוהו,בימי יוניםבימי יוניםבימי יוניםבימי יונים שרכב על סוס בשבתמעשה באחד ". 15

והיו מצות בזויות והיו מצות בזויות והיו מצות בזויות והיו מצות בזויות  ,שהיונים הם גוזרים עליהם גזירות, שהיו רואין לוחצן של ישראל, מפני שהיו פרוצים בעבירות). " א,סנהדרין מו(
  ).י שם"רש" (בעיניהםבעיניהםבעיניהםבעיניהם


