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  הכפשההכפשה  לש�לש�הנצחה הנצחה 

 1דועי� דברי חז"ל על הפסוק "ש� רשעי� ירקב"
 ליהודי לקרוא לבנו ש� של רשע, במטרה שאי�

  .2ולמחות את זכרו מהעול�להשכיח את שמו 

: שמה של הפרשהלפי זה עולה השאלה בנוגע ל
 ,3את בלק, רשע מאי� כמוהוכיצד מנציחה התורה 

חוק למהיה  מ� הראוי ?שמו–וקוראת פרשה שלמה על
 לתת לו את שמו מהתודעה, ובטח ובוודאי שלא

  !4שמו–פרשה עלהקריאת חשיבות ב

דבר דומה לכ% מצינו בנוגע להזכרת ש� של 
  זרה:–עבודה

 זרה בשמה,–ורה אוסרת להזכיר עבודההתככלל, 
". יוצא וש� אלוקי� אחרי� לא תזכירו" 5כדברי הפסוק

שאי� כל  בתורה ששמה מוזכר זרה–מכלל זה עבודה
: "כיוו� וכתב 6ה'יראי�'נימק זאת בעל . להזכירה איסור

ולכ�  נתבטלה",ודאי  - שהתורה הזכירה [את שמה] 
  מותר לאד� להזכיר את שמה.

זרה –ולכאורה דבריו תמוהי�, שכ�, מצינו עבודה
 חר, הזכרתה בתורה, כ'בעל פעור' שלא התבטלה

� וכיצד אפשר לומר שמשו ;7בפרשתנו פיעהמו
  "ודאי נתבטלה"? -שהתורה הזכירה את שמה 

ש� של לאיסור הזכרת שהסיבה בהכרח לומר, 
נות� האד� ביטוי שבהזכרתה מפני א זרה הי–עבודה

ש� אול� כאשר התורה כותבת זרה. –וממשות לעבודה
. מגלה את אפסיותה והשקר שבה זרה, היא–של עבודה

י כפבנימת זלזול זרה –עבודהשל  ש� מזכירשיהודי כו
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  פרק י' פסוק ז'. 
2
מסכת יומא ד,  - "(של הרשעי�) ובלשו� הגמרא "לא מסקינ� בשמייהו 

  ל"ח עמוד ב'.
3

 מדרש( השונאי� מכל יותר לישראל שונא - ל"חז כדברי - שהיה 
 ').ב פרק פרשתנו תנחומא

4
א% הבדל גדול ביניה�. נוס,  ,'קורח'אמנ� פרשה קודמת נקראת בש� ו 
המבואר הוא א, עשה תשובה; ובמיוחד לאור  י,כ% שקורח היה יהוד–על

שיחות חלק –ל גודל מעלתו של קורח (ראה לקוטיבדרושי חסידות ע
  ).מצוי� ש�בו 'ח אות ח"כ
5
 שמות פרק כ"ג פסוק י"ג. 
6
  סימ� ע"ה. - )רבי אליעזר ממי1על תרי"ג מצוות (המחבר:  
7
עמוד  דד, ס" -, ובהמש% במשנה ראה מסכת סנהדרי� ד, ס' עמוד ב' 
 א'.

שמעבדת את ערכה  בוודאי -מוזכרת בתורה שהיא 
  .8"ודאי נתבטלה" - לאותו אד�ביחס 

שה שלמה בתורה רנית� להסביר מדוע פ בדומה כ%
  :מכונה בש� של רשע

יחו או הנצל באה בתורה אינה של בלק הזכרת שמו
בלק  .עול�–שמו מוזכר לדיראו� -אלא להיפ%  ו,דלכב

אל, אול� בסופו ישר–שכר את בלע� כדי לפגוע בע�
א, ישראל, אלא –של דבר, לא זו בלבד שלא הרע לע�

, עד לברכות על זמ� הרעי, עליה� שפע של ברכות
  "אחרית הימי�". -הגאולה 

ידי –על שכלל לא מכבדי� ומנציחי� את בלק. יוצא,
מתעצ� הגנאי בשמו  -כינוי הפרשה בש� בלק 

ש� " בכל מציאותו (בהתא� לדרישה של וריקבו�
  אי� ל% לעג וקלס גדול מזה!� ירקב"). רשעי

 רצו�–מתענג ואינו שבעבמילי� אחרות: בלק אינו 
כל מי  שכ�, הפרשה';מהזכרתו בתור 'הכותרת של 
–בכישלונו ואילאלתר שקורא את כל הסיפור מבחי� 

זו בלבד  לא .9ישראלבכל מזימותיו נוכח  הצלחתו
ראל, אלא, יש–ע�על שלא הצליח להנחית קללות 

 נעלות ביותר ידו ברכות–על שבאו בכ% למעוד שהוסי,
של בלק אינה מעידה  הזכרת שמוהווי אומר:  ישראל.ל

  של הצלחה אלא על כישלו� מוח1.על א, קורטוב 

של היוזמה ה ותבעל חשי מסיפור זה נית� ללמוד
בלק לא הוציא מפיו שו�  פני העשייה בפועל:–על

 ,לבלע� לקלל את ישראלתכנ� ויע� קללה אלא רק 
(ולא  ו�נשא בקלהוא זה שו שמו הוכת� ולמרות זאת

. בצורה כזו נית� ללמוד ג� בפ� 10בלע� שבא לקלל)
 -  וחיובי החיובי: עצ� התמיכה והיוזמה בפרויקט רצוי
א, –, עלהוא כשלעצמו דבר נעלה ומיוחד עד למאוד

  .שלא נוטלי� חלק בעשייה בפועל

  )שיחות חלק כג שיחה א־פי לקוטי־(על 

                                                           
8
) שמזכיר זרה מתבטלת א% ורק בנוגע לאד� (ה'גברא'–כלומר: העבודה 

 ת.תבטלמ (ה'חפצא') עצמה דמצ שהיא לא א%את שמה, 
9
 א,–שעל, בעיתו�ציבורית  אישיות מפרסו� להביא נית� לכ% דוגמה 

 שו� מהווה הדבר אי� - ' ראשית כותרת'ב שמו של אותו אד� הזכרת
 עוסקת שהכתבה ייתכ� הלא; האיש של וחשיבותו גדולתו על הוכחה

 ! שמו בהכפשת
10
  .)בגו, השיחה 57הערה ( סעי, ג' "גשיחת שבת פרשת בלק תשל ראה 

  י

 בלקעש"ק פרשת 


