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 לעי"נ הרה"צ 
 בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 "ואון בן פלת" )טז, א(
איתא בגמרא דאון בן פלת אשתו הצילתו. מעשה ביהודי חסיד 
גור שבתו נישאה לאחד שאינו מחוג החסידים. כאשר פרצה 
מלחמת יום הכיפורים בשנת תשל"ד, היה צריך אותו חתן 
להתגייס וללכת לחזית המלחמה, אך אשתו לא הסכימה שילך 
עד שיכנס לכ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" זצוק"ל 

בל ברכת פרידה. בלית ברירה נכנס אל ה"בית ישראל" לק
וקיבל ברכת פרידה. באחד הימים בהיותו בחזית ניצל בדרך נס 
ולא נפגע. כאשר נגמרה המלחמה ושב לביתו בשלום, בא שוב 
אל ה"בית ישראל" ולהודות לו על הנס שקרה עמו בזכות 
ברכתו. כאשר נכנס אל ה"בית ישראל", עוד לפני שפתח את 

 "און בן פלת אשתו הצילתו".  -ו, אמר לו ה"בית ישראל" פי
 

 )טז, א( "בן יצהר בן קהת בן לוי וגו'"
ולא הזכיר בן יעקב, שביקש רחמים על  –וברש"י 'בן יצהר 

על הדוכן בדברי  םבהתייחסעצמו... והיכן נזכר שמו על קרח, 
הימים שנאמר בן אביאסף בן יצהר... בן ישראל'. ויש לתמוה 
מה יש בזה שלא נזכר יעקב אבינו ע"ה, הלא יודעים כולם שלוי 
בן יעקב הוא? וכן מה טמון בכך שבדברי הימים כן הזכיר את 
ייחוסו אחר יעקב אבינו ע"ה? ועוד מדוע היה יעקב אבינו ע"ה 

 צריך לבקש רחמים? 
אר הרה"ק בעל ה'ישמח ישראל' זי"ע, שכל יהודי יש לו מב

נקודה פנימית שמקבל בירושה בהתייחסו לאבות אבותיו, 
ונקודה זו נותנת לאדם כוחות לעמוד בכל מיני מצבים. וכבר 
מובא בשם הרה"ק בעל התניא זי"ע, שהיו יהודים מומרים שלא 

ן של יכלו לעמוד בתאוות הפשוטות ביותר, אך כשהגיעו לניסיו
המרת הדת ר"ל בחרו ללכת אל עבר מותם הבטוח ולא לכפור 
בה'. כל זאת מחמת מסירות הנפש שעבדו בה האבות הק', 
ומהם אנו יונקים כוחות אדירים אלו. וזהו שאומרים 'ברוך אתה 
מגן אברהם', אנו מזכירים זכות אבות שכוחם עומד לנו לתמיד. 

ל כן אמר: גם אם יעקב אבינו ע"ה ראה שקרח עתיד לחטוא, וע
יחטא בנקודה הפנימית שקיבל מיצהר מקהת ומלוי, אני מבקש 

על הנקודה הפנימית שיש לו ממני שהיא  –רחמים על עצמי 
 לא תיפגם, כדי שיהיה לו כח בבוא העת לחזור בתשובה... 

 )כ"ק אדמו"ר מספינקא שליט"א(
 

 ''ואון בן פלת'' )טז, א(
שוב לא נזכר שמו של און להלן, כשנבלעו קרח ועדתו באדמה, 

בן פלת, ואמרו על כך חכמינו כי אשתו של און בן פלת הצילתו, 
מינה לך אם אהרן יהיה הרב ואם קרח -שאמרה לו: מה נפקא

יהיה הרב, כי בין כה וכה אתה תשאר התלמיד? אמר לה: מה 

אעשה, עמם הייתי בעצה ונשבעתי לו. השקתה אתו יין והלכה 
שערותיה סתורות ופרועות וכל מי וישבה על פתח האהל כש

 שבא וראה חזר מיד על עקבותיו )סנהדרין קט(. 
 למה נרתעו מפני ראשה הפרוע?

ברם, הרי קדושים היו בעיני עצמם, ולדעתם היה כל אחד ראוי 
לשמש בכהונה גדולה, ואצל כהן גדול הלא נאמר: ''וכפר בעדו 

ן גדול כן חייבת אשתו של כה-זו אשתו'', ואם -ובעד ביתו 
כן הרי זה פגם בכהן גדול עצמו -לא-להיות אשה צנועה, שאם

וזה עשוי לערער את כהונתו. עכשיו משראו שאשתו של און 
פוערת את ראשה לעיני זרים, הסיקו מזה שבעלה אינו ראוי 

 כן לא רצו עוד לצרפו לחבורתם. -להיות כהן גדול, ועל
שתו: אמנם הן יכול היה און בן פלת להשיב לה לאולכאורה, 

כעת איני אלא תלמיד, אבל אם אתמוך בקרח שטוען כי אין 
פעם יהיו בני לכוהנים -הכהונה שייכת לאהרן, הרי יתכן שאי

גדולים. לפיכך סתרה את שערותיה כדי למנוע בזה את 
האפשרות שיהיו בניה כהנים גדולים, כפי שסיפרו חכמינו על 

ום ש''מימי גדולים, מש-האישה קמחית שזכתה לבנים כהנים
לא ראו קורות ביתי קלעי שערותי'' )יומא מז(, ואם צניעות 
בשיער של אשה מביאה לידי כך שיהיו בניה כהנים גדולים, הרי 

 צניעות בשיער מהווה ניגוד לכהונה גדולה. -חוסר
 )ילקוט האורים(

 

 " )טז, ג(רב לכם כי כל העדה כולם קדושים"
גלל שהוא ואנשיו יש להבין מדוע קרח החזיק את עצמו שב

שמעו ביחד עם כל ישראל את עשרת הדברות בהר סיני, לכן 
 הם יותר חשובים.

ויש לומר היות שחטאו בעגל ואח״כ עשו תשובה, והגמרא 
אומרת )ברכות לד:( במקום שבעלי תשובה עומדים אין 
צדיקים גמורים יכולים לעמוד, א״כ גדולים הם יותר ממשה 

תשובה, והרי משה רבנו טען שהוא לא חטא ולא נעשה בעל 
לקב״ה שעם ישראל לא חטאו ולא עברו על 'אנכי ולא יהיה לך 
אלוהים אחרים' במעשה העגל, כי ה' ציווה זאת רק למשה כי 
נאמר בלשון יחיד, ולפי שיטתו של משה אין הם בעלי תשובה, 
אבל קרח לשיטתו, שכולם שמעו 'אנכי ולא יהיה לך' א״כ כן 

יותר גבוהה ממשה  ה, אז א״כ הם בדרגאו וחזרו בתשובהחט
 '.תתנשאו על קהל ה רבנו ולכן מגיע להם הכבוד, וטען ומדוע

 (כתב סופר)
 

"רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם 
 ה'" )טז, ג(

יש להבין מה הקשר של המילים ובתוכם ה' לפסוק, הלא זה 
 ברור ואין זה ממין הטענה?

והנ"ל בזה הוא שתפקיד הנשיאות והמלוכה הוא לדאוג לחיי 
העם לבל יקוים מאמר המשנה באבות "לולא מוראה של 
מלכות איש את רעהו חיים בלעו", והנשיאות נחשבת כעבדות 
)כמבואר בהוריות י:(. אבל בדור המדבר שה' היה שרוי בתוכם, 
ואם עשו עבירות מיד הענישם הקב"ה כמו שכתוב "הבשר 
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דנו בין שיניהם... ואף ה' חרה בעם", א"כ בדור כזה לא צריך עו

מלוכה ונשיאות ולכן שאלו מדוע תתנשאו על קהל ה' הרי לא 
 צריכים אתכם כי "ובתוכם ה'". 

 

 " )טז, ה(בקר וידע ה' את אשר לו"
השאיר משה את זה לבוקר. ויש ליתן טעם על צריך להבין למה 

פי מה שאמרו חז"ל על הפסוק "והמן כזרע גד" שהמן הגיד לכל 
הרשע היה  ,אחד את מדריגתו, הצדיק קיבל את מנתו ליד ביתו

צריך לאסוף את מנתו מרחוק והבינוני היה מוצא את מנתו 
במקום ממוצע לא רחוק ולא קרוב. אם כן על ידי המן ידע כל 

ערכו בכל יום. וזהו שאמר משה רבינו לקרח ועדתו אתם  אחד
אומרים שצדיקים גדולים אתם, המתינו למחר בבוקר כשירד 
 המן ואז "יודע ה' את אשר לו" מיהו הצדיק ומי אינו צדיק גמור. 

 (מהר"ם שיף)
 

 ")טז, יא(ואהרן מה הוא כי תלינו עליו"
 ניכר, בכוסובגמרא )עירובין סה:( איתא בשלשה דברים אדם 

)כששותה יין(, בכיסו )בכספו(, ובכעסו )איך הוא מתנהג בשעה 
שכועס(, והנה קרח ועדתו חלקו על אהרן באמרם שאינו ראוי 
לכהונה גדולה, ולכן היה מן הצורך להעמידו למבחן, אמנם 
'בכוסו' אי אפשר לבחון אותו, כי לכהנים אסור לשתות יין, 

ה גדול מאחיו בעושר, כמ״ש ובכיסו גם אי אפשר לבחנו כי הי
כעסו, לכן ב' משל אחיו, וא״כ נשאר לבדקו רק חז״ל 'גדלהו

אמר משה ״ואהרן מה הוא״ אם תרצו לדעת מה הוא אהרן, ומה 
 מהותו, ״כי תלינו עליו״ תנסו להכעיסו ולהקניטו, ובזאת יבחן.

 (הרב ר' מאיר אריק)
 

ל תפן אל ר אל ה' אויחר למשה מאד ויאמ"
 , טו()טז "מנחתם
מסופר שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא 'אל  בפרשתנו

נו האור החיים הקדוש, שמשה יתפן אל מנחתם', ומפרש רב
ביקש מהשם יתברך, שהגם שיש לרשעים האלו מצוות שהרי 
'אין לך אדם שאין בידו מצוות ומעשים טובים', בכל זאת ביקש 

, משה מהשם שלא תעמוד להם זכות המצוות שהם עשו כבר
 ו'אל תפן אל מנחתם' הכוונה למצוות שהם עשו.

על פירוש זה, שהאיך יכול משה רבנו האוה"ח הק' ומקשה 
מבני אדם זכות המצוות  קחתללבקש מהשם דבר כזה, 

ומעשים טובים שכבר עשו, ומתרץ שיש לצדיקים כוח לבקש 
זאת מהקדוש ברוך הוא. וכמו שיש הלכה 'הפקר בית דין הפקר' 
כלומר, שיש לחכמים כוח להפקיע זכויות ממון של אחרים 
במקום קנס וכדומה, כמו כן יכולים חכמים גם להפקיע זכויות 

 טובים.רוחניים של מצוות ומעשים 
 

"אתה וכל עדתך היו לפני ה' אתה והם ואהרן 
 מחר" )טז, טז(

מדוע היה צריך קרח לעמד ביחד עם אהרן ליד מאתים 
 וחמשים מקריבי הקטרת?

הרב משה ברדוגו, מחכמי מקנס, מתרץ זאת באמצעות הגמרא 
יאי שקר נסו להתחתן עם )סנהדרין צג ע"א( המספרת ששני נב

 נבוכדנצר, והיא ספרה על כך ל אביה. קרא נבוכדנצרבתו של 
לנביאי השקר הללו אמר להם: "חנניה, מישאל ועזריה אמרו לי 

 –". " להם אמר כך, ולנו אמר אחרת" הזימשונא  םשאלוקיכ
 השיבו לו נביאי השקר.

: "יודע אני שהם היו נביאים משום שבדקתי נבוכדנצרנענה 
אותם, כעת אבדק אתכם על ידי הכנסתכם לאש, ונראה כיצד 

נסו נביאי  –ל דבר". "הם היו שלשה ואנחנו רק שנים" ויפי
הסכים  –השקר להציל את עצמם ברגע האחרון. "אם כן" 

"בחרו לכם מישהו שלישי". הביאו אותם רשעים  – נבוכדנצר
לתוך כבשן האש הם  ווכשהושלכאת יהושע הכהן הגדול, 

: "מדוע נבוכדנצרו, וליהושע נחרכו מעט הבגדים. אמר לו נשרפ
לחנניה, מישאל ועזריה לא קרה כלום, ולך נשרפו הבגדים?" 

 ענה לו: "הם היו של שה ואני אחד".
: "אבל אביך אברהם היה גם הוא אחד?" אמר נבוכדנצרהקשה 

שהאש  ןומכיוולו: "הוא היה לבד, ואני הייתי עם שני רשעים, 
 ה לשרף, היא חרכה גם את קצות בגדי". צריכ ההיית

כיוצא בכך, כאשר הזהיר משה רבנו את קרח שיחזר בו, משום 
שהקטרת עלו לה לשרף אותו מחר, אמר קרח: "גם אם האש 

אותי, אין בכך ראיה שאיני צודק, שהרי יתכן כי נגרם  ףתשרו
 הדבר בשל מאתים וחמשים האנשים הללו".

ר ביחד עם אהרן ליד אותם לכן אמר לו משה: "לך ועמד מח
מאתים וחמשים אנשים, וראה כי לאהרן לא קורה דבר, ואלו 

 , וכך ידעו הכל במי בחר ה'!" שלהיענאתה עתיד 
  )לאור הנר(

 

" ויחר למשה וכו' ולא הרעותי את אחד מהם"
 )טז, יז(

בפרשת שמות כתוב 'והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר 
לרשע למה תכה רעך', וכתב רש״י שאנשים האלו היו דתן 
ואבירם, ומשה מנע את האחד מלהכות את חברו, וא״כ לכאורה 
זה שניצל מן המכות היה צריך להכיר טובה למשה רבנו, והנה 
באו כאן לחלוק על משה שניהם יחד, וזה חרה מאוד למשה 

לא הנחתי שיכה אחד הרי אמר ״ולא הרעותי את אחד מהם", ו
  מהם את חברו.
 )תכלת מרדכי(

 

 'אלה וגו לא ה ןימותואם כמות כל האדם "
 )טז, כט(  "שלחני

מלשון הפסוק משמע שמשה רבינו ע״ה אמר להם שבכל אופן 
חייבים הם מיתה, אלא שאם ימותו מיתה טבעית ״כמות כל 

ש״לא ה' שלחני״, ואם ימותו שלא כדרך האדם״, אזי סימן הוא 
סימן שה' שלחני מכאן שהמלעיג על דברי חכמים חייב  -הטבע 
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מיתה בכל אופן, אף אם אין הצדק לכאורה עם הצדיק, שהרי 

מכל מקום נחתם דינם שימותו בדרך  -אף אם: ״לא ה' שלחני״ 
כל הארץ: ״כמות כל האדם ימותון אלה״. אולם כאשר צדקתו 

ברורה בשלימות, אזי: ״בריאה יברא ה' ופצתה  של הצדיק
 האדמה את פיה״. 

 )כ״ק מרן מהר״י זי״ע(
 

ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת "
כל אשר להם וירדו חיים שאולה וידעתם כי 

 )טז, ל(  "נאצו האנשים האלה את ה׳
 מפני מה נענש קרח דווקא בבליעה באדמה? 

 -״תולה ארץ על בלימה״ חז״ל )חולין פט( דורשים את הפסוק 
אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת 
מריבה. ואילו קרח ועדתו לא די שלא היו בולמים את עצמם, 
אלא אדרבה, הציתו את אש המחלוקת, ולא היתה יכולה הארץ 

 להתקיים תחתם, לכן ותפתח הארץ את פיה...
 

 "וירדו חיים שאולה" )טז, ל(
הביא שהרה׳׳ק  ד'( הים' )סנהדרין קט: אותבספר 'מרגלית 

המהרי׳׳ד מבעלזא זי׳׳ע ביאר בשם אביו הרה׳׳ק מהר׳׳י זי׳׳ע 
מדוע ביקש משה רבינו שירדו חיים שאולה , וכי רצה לנקום 

)כי החי מרגיש בייסורים(, אלא,  םבייסורי שיתייסרובהם 
, נפש מישראל, לבלתי ידח ממנו ידח שמשה רבינו חס על כל

עוד שנשמתו באפו בידו לשוב בתשובה שלימה, על כן וכל 
 ישארו בחיים.יביקש ש

 )באר הפרשה(
 

   " וירדו חיים שאולה... ואם בריאה יברא"
 ל( )טז,

יש להבין מדוע ביקש משה רבנו מהקב״ה שיברא בריאה 
חדשה וירדו חיים שאולה, היה לו להתפלל שאם אינם צודקים 

ישראל על ה' ועל משיחו, בדבריהם ומלינים את עם בני 
 .שימותו פתאום מיתה רגילה, ולמה ביקש שירדו חיים שאולה

ויש לתרץ, דהנה בסוף פרשת במדבר הזהיר הקב״ה את משה 
ואת אהרן בלאו דאורייתא 'אל תכריתו את שבט משפחות 

ם', וכן במצות עשה הזהירם 'וזאת עשו להם יהקהתי מתוך הלוי
לבקש מיתת  יה למשה ולאהרןוחיו ולא ימותו', א״כ אסור ה

קרח ובניו, אלא היו צריכים לעשות הכל כדי שיחיו ולא ימותו, 
יעלמו מתוך הקהל וירדו חיים ילכן ביקש בריאה חדשה שרק 

שאולה, ולכן מדגיש הכתוב 'ובני קרח לא מתו', אדרבא הוא 
ביקש שימשיכו לחיות וכמו שאמרו בגמרא )ב״ב עד.( ששמע 

לועי קרח שאומרים עד היום בכל ראש רבה בר בר חנה את ב
לו ה'  השציווחודש 'משה אמת ותורתו אמת' שמקיים מה 

 שלא יכרית את שבט הקהתי וחיו ולא ימותו.
 (תורת המקרא)

 

"ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם וגו'" 
 )טז, לב( 

הגאון רבי עמרם חסידא זצ"ל, מגדולי גדוליה של הונגריה 
המעטירה, בהיותו כבן שש שנים, נטפל אליו גוי אחד ולקח 
ממנו בכח את הטלית קטן שלבש על בגדיו. הילד החל לבכות 
ולצרוח בקול מר, ולא הסכים בשום אופן לזוז מן המקום עד 

ית שיביאו לו טלית קטן אחר. ואז, מתוך אנחת צער אמית
ורוויית כאב, פלט הנער "הלוואי וייבלע הגוי הזה באדמה". לא 
עברו ימים מועטים והקול נשמע בעיר, שאותו הגוי נפל לבור 
עמוק ואיבריו התרסקו. כששאלו את עמרם הקטן, מה ראה 
לגלגל עליו דווקא קללה זו 'שיבלע באדמה', השיב שגם קרח 

 שלגלג על מצות ציצית נבלע באדמה. 
 לשבח()עלינו 

 

"ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש" 
 )טז, לב(

על הפסוק בקהלת )ה, יב( "עושר שמור לבעליו לרעתו" דרשו 
חז"ל )פסחים קיט, א( "אמר רבי שמעון בן לקיש: זה עשרו של 

ה רק "לרעתו", מבלי שתהיה לו כל טובה קורח". העושר הזה הי
 ממנו.

מספרים כי הברון רוטשילד הגיע לעיירה אחת בשעת בוקר 
מוקדמת, ושאל מתי מתפללים תפילת שחרית. אמרו לו, 
בשעה שבע. הוא נכנס לבית הכנסת וראה שכולם כבר 
נמצאים: הרב, החזן, הדיין, המתפללים, ולמרות זאת לא 

 מתחילים בתפילה...
העיירה  ל לסיבת העיכוב, הסבירו לו כי ה״גביר״ שלמששא

 טרם הגיע, וכולם מחכים לו...
 עוברות חמש דקות, עשר דקות, וכולם עדיין מחכים...

בשבע ורבע מגיע ה״גביר״ עם עיניים שנפתחו לו זה עתה 
מהשינה, צועד למקומו בכותל המזרח, מתיישב ליד הרב ונותן 

 .את האות שאפשר להתחיל בתפילה..
הברון רוטשילד התפלץ בקרבו מחוצפתו של אותו "גביר", רב 
בית הכנסת צריך להמתין לו, כל ה'עוילם' צריך להמתין לו, א 

 חוצפה!...
 הברון החליט להעמידו במקומו...

הגיע קריאת התורה. הברון ביקש עליה, ולאחריה עשו לו "מי 
שברך". כשהגבאי הגיע לקטע "בעבור שיתן" אמר הברון 

 רוטשילד: "בעבור שאני נודב כפי שווי כל רכושו של הגביר"...!
שהגבאי לא ידע שהעומד לפניו הוא הברון רוטשילד,  ןמכיוו

לגביר הזה יש הון  )משוגע(הוא נזעק ואמר לו: "משוגינער! 
עתק!" והברון נשאר בשלו: "בעבור שאני נודב כפי שווי כל 

 רכושו של הגביר"...
יד! אל תעשה ליצנות! אם אתה א"ר'  נענה הגבאי ואמר לו:

תאמר סכום! ואם אינך רוצה  -רוצה לתרום לבית הכנסת 
 אין אף אחד שמחייב אותך". -לתרום 

והברון משיב: "כבר אמרתי לך שאני רוצה לתרום! ואף אמרתי 
 לך בדיוק את הסכום שאני מעוניין לתת!"
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 "ויש לך את הסכום הזה לתרום?" שאל הגבאי.
 פי אלף מהסכום הזה"..."יש לי גם 

תפס הגבאי כי הברון רוטשילד בעצמו הוא העומד הבין רק אז 
 לפניו...

הגבאי רץ בהתרגשות אל ה״גביר״ של העיירה, וביקש ממנו 
 לפרט את סכום הונו, כדי שהברון רוטשילד יידע כמה לתת.

ה"גביר" כמובן סרב לכך כשהוא מצטדק שאינו חושף ברבים 
 את כל רכושו...

כנע אותו: "מדובר כאן על הפסד ענק לכל הקהילה. ניסו לש
כסף זה שיתרום הברון, יסייע לכל עניי העיירה! אם לא תגלה 

הברון יעזוב את העיירה ונפסיד את  -את סכום הרכוש שבידך 
 הכל!".

והגביר נשאר בסירובו: אי אפשר לדרוש ממני לחשוף את 
 ענייני הפרטיים ברבים!"

לכה לביתו של הגביר והחלה מה יש לדבר? כל הקהילה ה
 לעשות שם הפגנה...

אמר להם הברון רוטשילד: "אין צורך שהוא יגלה, יש בכוחי 
 לברר את כל "עושרו" בכוחות עצמי.

הגביר פנה אל העורך דין והרואה חשבון הרלוונטיים והם בדקו 
 ובררו שוב ושוב ו... התברר שאין לו כמעט כלום... בלון ריק...

 ר״ של העיירה... כולם מחכים לו לתפילה...אבל הוא ה״גבי
"עושר שמור לבעליו לרעתו" מפרש רש"י )קהלת ה, יב( 

 "כעשרו של קורח שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול". 
 )יחי ראובן(

 

 ״בהרימכם את חלבו ממנו״ )יח, ל(
מפסוק זה אנו למדים, כי יש לתת לתרומה את הטוב ביותר, 

של החלקים הפחות טובים, אשר בין כה  בנתינהולא להסתפק 
 וכה דינם לזריקה.

זצ״ל,  פרדושה היה רבי משה עמי שנהג במובן זה הלכה למ
מקים מוסדות ״אור החיים״ ומייסד ישיבות לבני תורה ספרדים 

 וישיבות לבעלי תשובה.
היה זה כאשר הבחין רבי משה באחת מן הישיבות בבחור שאינו 

, סיפרו לו כי אותו בחור הגיע מתפלל עם הציבור. לשאלתו
מבית חילוני לגמרי, והוריו כל כך כועסים עליו על שחזר 

כל מגע, ואין לו כסף אפילו כדי  אתובתשובה, עד שניתקו 
קניית זוג תפילין, ובלית ברירה הוא לומד כשהבחורים 
מתפללים, ומתפלל לאחר מכן בתפילין ששואל מאחד 

 הבחורים.
שה ונתן לו את זוג התפילין שלו לשמע הדברים הלך רבי מ

במתנה!. כשנודע הדבר לראש הישיבה, הוא ניגש ושאל אותו: 
״האם נתת לו את התפילין שלך? הלא הם תפילין מהודרות 

 ממש!״
נענה רבי משה ואמר: ״וכי מה רבותא בכך? הלא כתיב 

ממנו', אין לתת צדקה מהחלק הפחות,  'בהרימכם את חלבו
 ” אלא מן המובחר ביותר!

 )ומתוק האור( 
 

 "שכר הוא לכם חלף עבדתכם" )יח, לא(
מעשה במלך, שחפץ היה שיציירו לו ציורים נאים ביותר על 
קירות הטרקלין הגדול שבארמונו. חפצו היה שציורים אלו יהיו 
יפים ביותר, ציורים שאין כדוגמתם בארמונות מלכים אחרים. 
לכן, ישב והגה רעיון, הוא לא יזמין צייר אחד לארמונו, הוא 

ל אחד מהם יצייר יזמין את ארבעת הציירים הטובים ביותר. כ
קיר אחד בציור שונה מרעהו, ובאופן זה יראו בארמון ציורים 
שעדיין לא ראתה עין עד כה. ואמנם, לאחר חיפוש מדוקדק, 
נבחרו ארבעה מגדולי הציירים של התקופה, והם הובאו 
ממרחקים לארמון המלך. המלך תאר בפניהם את המשימה 

וציוריהם יהיו  הגדולה, והוסיף ואמר שאם יצליחו בתפקידם
יפים ביותר, גם שכרם יהיה רב ביותר, כפי שרק מלך מסוגל 
לשלם למי שהוא מרוצה מעבודתו. שלושה מבין הציירים ניגשו 

 םוכישרונותיהבמרץ למלאכתם והשקיעו את מיטב מאמציהם 
 םשביכולתכדי להוציא מתחת ידם את הציורים היפים ביותר 

א חפץ להתאמץ בעבודה, להוציא. לעומתם, הצייר הרביעי, של
הגה רעיון. הוא קיווה שהמלך יהיה מרוצה מהרעיון המקורי 
שלו, למרות שלא הושקע בו עמל כלשהו, ויעשירו בעושר רב 
עבור הרעיון עצמו. אותו צייר הזמין מראה, שכיסתה את כל 
הקיר הרביעי, ובמראה זו השתקפו כל שלושת הציורים 

לימו את ציוריהם, והצייר האחרים. שלושת הציירים עמלו והש
הרביעי השלים את התקנת המראה. המלך הגיע לאחר סיום 
העבודה לטרקלין, בחן את כל ארבע העבודות בדקדוק וקבע 
שלמחרת, בשעה מסוימת, יתייצב כל צייר ליד הקיר שעבד 
עליו, והמלך יתן לו את שכרו. ואמנם, בשעה היעודה הגיע 

ירים מעטפה חתומה, המלך והושיט לכל אחד מארבעת הצי
הציירים הודו למלך וניתן האות לפתוח את המעטפות. צייר 

בה המחאה בסכום  ההייתאחד פתח את המעטפה, ואמנם 
גבוה ביותר, וכן אצל השני והשלישי. כולם ציפו לפתיחת 
המעטפה של מתקין המראה. כולם היו סקרנים לדעת מהו 

נה הצייר פתח על רעיונו. וה הסכום שהמלך החליט להעניק לו
את המעטפה, חיפש בה המחאת כסף, אולם במקומה מצא 
מכתב, שבו היה כתוב, הנני מודה לך על המראה שבה רואים 

ראית במראה גם כיצד  יבוודאאת שלושת הציורים האחרים. 
הענקתי המחאות עם סכומים גבוהים לציירים שעמלו לצייר 

, הן יהיו את קירות ארמוני. ההמחאות הללו, שהשתקפו בראי
שכרך. ללא עמל, ללא יגיעה עצמית וללא השתדלות שהאדם 
יפיק מעצמו את המיטב, ללא כל אלו, לא מגיעים לתוצאות 
רוחניות ולא לשכר טוב. מי שאינו מתאמץ, אלא מנסה 
להתחכם ולחקות אחרים, הדברים יהיו ניכרים היטב בבוא יום 

א עמל התשלום. האדם העמל יקבל את שכרו הגדול, ומי של
לא יראה כלל את שכרו. העמל הוא היסוד של עבודת ד', 
ובזכותו זוכים לכל הטוב הצפון לצדיקים. ככל שהעמל יותר 

 גדול, בהתאם לכך גדל גם שכרו של עובד ד'.
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