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אמת בטפטופים
שניהם  לחברו,  גנב  לחש  ונברח",  כספת  ייקח  אחד  "כל 
בלחץ אטומי מצעדי שומר הלילה בבנק שהתקרב לאזור 

הכספות. הם סיכמו להתפצל.
את  לפרוץ  "הצלחת  לחבר:  הגנב  מתקשר  למחרת  יום 
הכספת? הכספת שלקחתי הכילה עשרות אלפי דולרים". 

חוב".  אגרות  הכל  "אצלי  נאנח:  חברו 
בהן,  יעשה  הוא  מה  הראשון  לשאלת 

השיב: "אשלם אותן בתשלומים"...
***

תרי"ג מצוות נצטווינו בתורה הקדושה, 
"בא דוד והעמידן על י"א" (מכות כד.) 
ירידת  שבשל  רש"י  כלשון  היא  הכוונה 
אם  אף]  לזכות,  [יוכלו  "יזכו  הדורות 
הוי  הללו".  מצוות  י"א  [רק]  יקיימו 
שיקיימם  שמי  עיקרים  י"א  אומר: 
תרי"ג  קיום  את  שהשיג  הרי  בשלמות 

המצוות. 
נדרים  בדיני  התורה  עוסקת  בפרשתנו 
במעלה  נתבונן  עצמו.  על  מקבל  שאדם 
זו שהשומר על מוצא פיו לקיימו, כלשון 
הפסוק "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו 

יעשה", זוכה שדבר זה גורם לו לשמור על כל עיקרי התורה 
כפי שמנה דוד (תהלים טו): "ה', מי יגור באהלך, מי ישכון 
ימיר". ביארו  ולא  "נשבע להרע  בין היתר  בהר קדשך"... 
חז"ל (מכות שם) שבכדי לזרז את עצמו למצוה מסוימת 
הוא נודר שיהיה בתענית ['נשבע להרע', לגופו] עד שיבצע 
את  ויקיים  יתחרט  לא  ימיר',  ['ולא  המצוה  מעשה  את 

שנדר].
טובה  האדם,  פי  מוצא  על  ההקפדה  חשיבות  לכאורה, 

בני אדם הזקוקים אחד לאמון השני.  בין  ומוכרחת היא 
שכן עם שקרן, לדוגמה, איש אינו מוכן לסחור. אך מדוע 
האדם  בין  הוא  כאשר  גם  היהדות  כעיקרי  מוגדר  הדבר 

לקונו.
ידוע  עבריין  הצהיר  כבודו",  בתשובה,  לחזור  רוצה  "אני 
לרב. "אבל אל תקשה עלי כי בסוף אתחרט. תן לי משהו 
מאמץ.  הרבה  דורש  שלא  כזה  קליל, 
להתחייבות.  ערך  יש  בכנופיות,  אצלנו, 
את  אקריב  אני   - מילה  נותן  אני  אם 

החיים בשביל לקיים אותה".
מבעד לחספוס, ניכרים דברי אמת. הרב 
ונתן  באמת  לשוב  שמנסה  יהודי  ראה 
לו מהי אמת,  לו דבר אחד. הוא הבהיר 
לשתי  משתמעת  שאינה  פשוטה  אמת 
'תשעים  מקוצק:  הרה"ק  כמאמר  פנים, 
אחוזי  מאה  הינם  אמת,  אחוזי  ותשעה 

שקר'.
את  ורק  אמת  לומר  עצמך  על  "קבל 
המצוות  שאר  "על  הרב.  אמר  האמת", 
מה  אבל  התחייבות,  מבקש  לא  אני 
תפילין,   - ושם  פה  לחטוף  יכול  שאתה 
שבת, ברכות, תפילה - יהיה לעילוי נשמתך. בעולם הזה, 

כמובן". האיש התחייב. קל ופשוט.
פלוני  שבמקום  שמע  הוא  הראשון:  הניסיון  הגיע  בערב 
הוא  השטח.  את  לרחרח  והחליט  מכה'  'לעשות  אפשר 
לגנוב.  לא  הבטיח  לא  הוא  אבל  בתשובה,  לחזור  רוצה 
תכנית  א',  תכנית  מילוט,  דרכי  מייצר  ראשו  לשם  בדרך 

ב', למקרה שייתפס על חם.
אם  לשקר!  שלא  הבטיח  הוא  רעם.  כהלום  נעצר  לפתע 

המופת של 
מי גדול יותר

תשובה הכוללת 
רק דבר אחד



אין משחקי  פינות,  עיגולי  אין   - יבואו לחקור  השוטרים 
יהיה חייב להודות. הוא נתן מילה! הוא סב  מילים. הוא 
על עקביו. אסור לו להגיע למצב בו ייאלץ לשקר חלילה, 

להגיד אמת לחוקרים - לא ממש התחשק לו...   
השיב  הוא  למעלליהם,  אותו  לסחוב  ניסו  חבריו  כאשר 

בשלילה פעם אחר פעם בלי להסביר מדוע. 
בשלב מסוים קרו שני דברים: א. החברים 
מהתכניות.  אותו  ומידרו  ממנו  התייאשו 
מתפרנסים  לא  שאם  החליט  הוא  ב. 
בצורה  להתפרנס  חייבים  אסורה,  בצורה 

מהוגנת. 
נר  שהייתה  האמת,  השתלטה  אט  אט 
לשמור  החל  והוא  חייו  אורח  על  לרגליו, 

לקיים  אותו  שחייב  הפנימי  האמת  ִמַצו  התורה  כל  על 
תורה ומצוות בשל השבועה שנשבע כל יהודי בבטן אמו 

ומושבע ועומד בה מהר סיני...
מעשה נודע, שמפאת קוצר המקום נזכיר בתמצית, מספר 

סיפר  מהם  אחד  וכל  ברכבת  שנסעו  חסידים  קבוצת  על 
שהגיעה  עד  התורה.  בכח  מחולל  שרבו  המופתים  את 
מאיר  ישראל  רבי  של  בנו  לייב,  אריה  רבי  אל  השיחה 
מראדין, ה"חפץ חיים". בתשובה לשאלתם אילו מופתים 
מחולל אביו, נענה הבן: "אצל צדיקים רבים - צדיק גוזר 
ואבא  גוזר  הקב"ה   - אבא  אצל  ואילו  מקיים,  והקב"ה 

מקיים"...
 ***

הגנב  שהחליט  החוב  לאגרות  בנמשל 
לשלם בתשלומים, אנו יכולים להתחייב 
חובות  על  האמת  מידת  באמצעות 
התורה שהן זכויות. ונראה לפרש בדרך 
מתאמץ  כאשר  דברו",  יחל  "לא  רמז: 
ובין  בחולין  בין  ולקיימה  דברתו  את  לחלל  שלא  האדם 
בענייני הרוח, זוכה הוא לבסוף ש"ככל היוצא מפיו", של 

הקב"ה, "יעשה" האדם בקיום מצוות התורה כולה. 

"אותם ואת פנחס בן אלעזר" (לא, ו)

"מגיד שהיה פנחס שקול כנגד כולם. ומפני מה הלך פנחס 
ולא הלך אלעזר, אמר הקב"ה מי שהתחיל במצוה... יגמור. 
שנאמר  אמו  אבי  יוסף  נקמת  לנקום  שהלך  אחר  דבר 
'והמדנים מכרו אותו', ומניין שהייתה אמו של פנחס משל 
יוסף שנאמר 'מבנות פוטיאל'... ומזרע יוסף שפטפט ביצרו" 

(רש"י).

לכאורה יש להבין, הקשה ב"אמרי נועם", מדוע רש"י שואל 
"מפני מה הלך פנחס ולא אלעזר", הלא מן הסתם היו עוד 

צדיקים באותו הדור שיכלו לילך בראש המחנה. 

בלעם  נגד  למלחמה  צריכים  שהיו  נועם"  ה"אמרי  מבאר 
ראוי  היה  לכך  ישראל,  כל  כנגד  שקול  שיהיה  צדיק  הרשע 
פנחס שקינא קנאת ה'. אלא שעתה הוקשה לרש"י: מסתמא 
יפה כח האב מכח הבן, ומדוע פנחס ולא אלעזר. זאת ועוד, 

שפנחס היה מזרע יתרו ואלעזר היה רק חתנו של יתרו.

לכן מתרץ רש"י (כ"ט תמוז יו"ד דיליה): מי שהתחיל במצוה 
(פנחס) אומרים לו גמור. זאת ועוד, שלצד היותו של פנחס 
מזרע יתרו, היה גם מזרע יוסף הצדיק. זכות זו עדיפה אצל 
פנחס שהוא מזרעו, מאשר אצל אלעזר שהיה חתן אצל זרע 

יוסף.

בין המצרים

לאחר שפרש רבי יוסף דב סולובייצ'יק, ה"בית הלוי" מרבנות 
חשקה  נפשו  ברבנות,  יותר  יכהן  שלא  החליט  סלוצק,  העיר 
בתורה. אולם יהודי העיר בריסק סירבו להסכין לזאת ושלחו 
משלחות רבות שהפצירו שוב ושוב ב"בית הלוי" שיבוא לכהן 

פאר בעירם.

למינוי,  להסכים  אותו  לשכנע  בניסיון  הפעמים,  באחת 
"רבי, אל  ואחד הנוכחים קרא ברגש:  לו מעיל רבני  הושיטו 
העיר  יהודי  אלף  וחמישה  עשרים  ריקם.  פנינו  את  תשיב 

בריסק מחכים לכם".

מידם  המעיל  את  נטל  והזדעזע.  בער  יאשע  רבי  זאת  שמע 
הרבנית  לבריסק.  לעבור  שתתכונן  הרבנית  לעבר  וקרא 
בדעתו.  הרב  היה  נחרץ  כמה  עד  ידעה  הן  אירע,  מה  תהתה 
רבי יאשע בער ענה: "איך אפשר לסרב? כל כך הרבה יהודים 

מחכים!"...

"זו  בכאב:  נענה  הסיפור,  את  חיים"  ה"חפץ  שמע  כאשר 
מחכים  היו  ישראל  כלל  אם  באמת.  מחכים  כאשר  התוצאה 
בריסק  יהודי  שחיכו  כפי  השלמה  ולגאולה  צדקנו  למשיח 

לרבם, היה הקב"ה גואל אותנו מהגלות זה מכבר"...

שפת אמת 
תיכון לעד



בחרב"  הרגו  בעור  בן  בלעם  "ואת 
(לא, ח)

הגמרא בסנהדרין (קו:) מקשה: בסוף 
וילך  בלעם  "ויקם  כתוב  בלק  פרשת 
וישב למקומו" (כד, כה), אם כן, מה 
יחד עם מלכי מדין  עושה כאן בלעם 
בעת המלחמה? עיי"ש מה שתירצה. 

דרשו  תשפה)  (רמז  שמעוני  בילקוט 
רז"ל: בלעם לא הגיע בשל המדינים, 
הוא הגיע בשביל ישראל, יש לו מסר 
(בלעם)  שבא  "לפי  לאומה:  חשוב 
ליתן להם עצה. אמר להם: 'כשהייתם 
להם,  יכולתם  לא  ריבוא  שישים 

ועכשיו אתם יכולים להם?!'"...
בסוף  המובא  החשבון  לפי  דהיינו: 
אלף  כמאתיים  מתו  בלק,  פרשת 
איש מישראל, לפחות מאה חמישים 
ישראל  דייני  ידי  על  אלף  ושישה 
עשרים  ועוד  פעור,  בעוון  שנהרגו 
עד  במגיפה  שמתו  אלף  וארבעה 
כמעט  ה'.  לשם  וקינא  פנחס  שקם 
בא  ובלעם  אבד  ישראל  מעם  שליש 
להקניטם שלא יוכלו להילחם במדין. 
חוצפה  יש  הלז  עז-הפנים  לקוסם 
ממשיך  לישראל.  "עצה"  לתת  לבוא 
ישראל  לו  "נתנו  שמעוני:  הילקוט 
ואת   - קיפחוהו  ולא  משלם  שכרו 

בלעם בן בעור הרגו בחרב". 
***

זו  שבשבת  החליט  הארץ  ועם  בור 
הוא  כלל  בדרך  הכנסת.  לבית  ילך 
עם  יתפלל,  היום  אבל  מתפלל,  אינו 
איש  ה"בן  הגה"ק  מספר   - הציבור! 
חי" - ברוך אומר ועושה, נכנס לבית 
וכל  שאמר"  "ברוך  בתחילת  הכנסת 

אלא  לכבודו,  רגליו.  על  קם  הקהל 
מאי? 

היו שתי שורות  בירכתי בית הכנסת 
אחרי  אבל  לאורחים,  ספסלים 
בטבעיות  פסע  הוא  לכבודו  שקמו 
למזרח והתיישב על מקומו של ראש 
הגיע  רגע  תוך  לרגע.  שיצא  הקהל 
הגבאי, אחר כבוד נטלו בידו והובילו 
הבחין  משם  האורחים.  לספסלי 

הציבור  למקומו,  ששב  הקהל  בראש 
לכבודו,  קל  ב'הידור'  התרוממו 

כאשר עבר לידם.   
השתבח  לביתו,  הבור  שב  כאשר 
בכניסתי  "תיכף  זוגתו:  של  באוזניה 
בכבודי  כולם  הכירו  הכנסת,  לבית 
שיראת  רעייתו,  לקראתי".  וקמו 
שגור  התפילה  וסידור  הייתה  שמים 
מן  פרטים  אלו  אי  חקרה  בפיה, 

המתרחש והעמידה אותו במקומו:
אתה  חשוב  ולא  קמו,  לכבודך  "לא 
גם  קמו  לכבודו  שכן  הקהל.  מראש 
כאשר יכלו לשבת ואילו אתה נכנסת 

במקום שכולם עומדים. והא ראיה - 
כאשר הוביל אותך הגבאי לירכתיים, 

איש לא עמד מפניך"...
***

ציץ  ע"י  פנחס  שהוריד  לאחר 
באוויר,  שפרח  בלעם,  את  הזהב, 
עליו  וגזרו  ישראל  תפסוהו  לקרקע, 
על-אתר  מבאר  רש"י  בחרב.  מיתה 

שהחליפו אומנותם באומנותו. 
זי"ע,  מבעלזא  מהרי"ד  מרן  כ"ק 
מבאר מדוע לא הרגוהו ישראל בשם 

המפורש: 
כשבלעם הגיע לקלל את ישראל היה 
ושריו איש  לבד מבלק  הדבר בסתר, 
הקללות  והיו  במדה  זאת.  ידע  לא 
מצליחות חלילה, היה בלעם מתפאר 
שלכבודו  שהתפאר  בור  כאותו   -
בדבר  שידו  ומפרסם   - הכל  עמדו 
שישראל  ה'  לחילול  שגרם  זה  והוא 

בניו של מקום לוקים.
החילול  נגד  מדה,  כנגד  מדה  לכך, 
ה' שרצה לעשות, לא הרגוהו ישראל 
תהא  שמיתתו  כדי  ובקשה,  בתפילה 
שלא  גשמית,  בדרך  בחרב  בזויה 
שהיה  לומר  במותו  ה'  שם  יתקדש 

כאן מוות בדרך שמעל הטבע.
ונראה לדייק בדברי הילקוט שמעוני, 
שמלחמתם  לישראל  טען  שבלעם 
להם  אין  תצלח,  לא  הטבע  בדרך 
ישראל  לו  "נתנו  לוחמים.  מספיק 
דרך  אם  קפחוהו",  ולא  משלם  שכרו 
הטבע חפץ אתה ואינך מבין שסגולת 
בעור  בן  בלעם  "ואת  הננו,  מלכים 

הרגו בחרב".

הוא פסע בטבעיות 
למזרח והתיישב על 

מקומו של ראש הקהל 
שיצא לרגע. תוך רגע 

הגיע הגבאי, אחר 
כבוד נטלו בידו והובילו 

לספסלי האורחים

ּובֹוַזי ֵיָקּלּו
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


