
 
 

 

 

 

 

 איך משלם הקב"ה שכר לעושי רצונו?

 

-שבעים שנה, בשנים שאחרי מלחמת העולם השניה, היה תקופה שהשלטון של ממשלת בריטניה היתה בידי המפלגה הנקרא "לייּבור-כששים  לפני

. באותו תקופה חי ר' שמעון ברנשטיין, יהודי יקר ירא ושלם, אשר הי' עובד קשה לפרנסתו. ר' שמעון ]וזאת כתוצאה מהשפעת המלחמה על המדינה[פארטי",  
 .  ]סטא"ק עקסטשיינ"דז[שהשקיע בבורסה  ]סטאק"ס[לא הי' עשיר כלל, אבל הי' לו כמה מניות 

שנה אחת נערכו הבחירות לממשלה סמוך ונראה לחג השבועות, אשר חל ביום חמישי וששי בשבוע. לבעלי המניות הי' חשש גדול שאם מפלגת 
הנציג הבחירות.  של  התוצאות  לשמוע  והמתינו  עמדו  וכולם  כסף,  הרבה  ויפסדו  המניות,  של  שוויים  מאד  יפלו  אז  בבחירות,  שוב  יזכו   "לייּבור" 

המניות  ]אייג'ענ"ט[   קאמפאנ"י[  של חברת  בטלפון, ]סטא"ק  יצלצל אליו  לנצח, מיד  "לייּבור" עומדים  שמפלגת  לו  שיוודע  שמעון, שברגע  לר'  הודיע 
 ויקבל רשותו למכור המניות מיד.

השכם בבקר, קם ר' שמעון ושומע שהטלפון מצלצל בביתו. כמובן הוא אינו עונה לטלפון ביו"ט; אולם אינו עובר ]יום א' דשבועות[  והנה ביום חמישי  
ושוב צלצול. כך עבר עליו כל היום, הטלפון מצלצל ומצלצל. קל לתאר   -והנה הטלפון מצלצל שוב. וכך עובר עוד כמה רגעים    -יותר מכמה רגעים  

ב' דשבועות, חוזר הדבר ונשנה כמו אתמול,   -איזה מחשבות עוברים על ר' שמעון; אבל יו"ט היום, והוא מתאפק ואינו עונה. למחרתו, יום ששי  
 הטלפון מצלצל כל היום כולו. כך עבר גם יום שבת קדש.

איפה היית כל   -"מיסטער בערנשטין    במוצאי שבת מיד אחר הבדלה, שוב הטלפון מצלצל. ר' שמעון עונה, ועל הקו הוא שומע קולו של הנציג:
אלו?!   ימים  שמפלגת   -שלשה  נתברר  היום  רק  אבל  המניות;  כל  ושתמכור  לנצח,  עומד  ש"לייּבור"  ברור  היה  כי  הזמן,  כל  אליך  התקשרתי  אני 

 "קאנסערוועטיב" ניצחה, ועכשיו עלו שוויין של המניות הרבה מאד; איזה "מזל" שלא ענית לטלפון..."   

 כמובן, שזה לא הי' מזל, אלא עמידתו האיתנה של ר' שמעון לשמירת שבת ויו"ט, ללא שום חיפוש היתרים. ואכן זכה לקבל שכר כפול מן השמים,
 שהרויח ע"י כן ממון הרבה, וזכה לתמוך תורה באופן גדול, ולבנים תלמידי חכמים.

 הנהגה זו יש ללמוד מהתבוננות בפרשת פרה, וכדלהלן.

 

סק"א(המשנ"ב    כתב : קורין פרשת פרה אדומה בשבת שקודם פרשת החודש שכן היה שריפתה במדבר סמוך לניסן כדי להזות בה את )סי' תרפ"ה 

ק זרוישראל באפר החטאת מיד אחר הקמת המשכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו לעשות הפסח בזמנו, לכך קורין פרשה זו להתפלל לפניו ית' שגם עלינו י
 מים טהורים במהרה.

ב(והנה איתא בגיטין   וכו',    )ס,  ביום שהוקם המשכן  זו ".  ופרשת פרה אדומה"שמנה פרשיות נאמרו  ומפרש רש"י שם, שהטעם שהיה צריך פרשה 
 ליאמר כבר ביום הקמת המשכן, הוא בכדי שיהא שהות לטמאים ליטהר ע"י הזאת מי חטאת של פרה אדומה, ולהביא קרבן פסח בזמנה. 

: "צ"ע, מאי איריא משום פסח דוקא, ותיפוק לן משום טהרת לויים, דכתיב בקרא 'הזה עליהם מי חטאת', )פרשת חקת(והקשה בחי' מרן רי"ז הלוי  
'בשלישי לניסן הזו עליהן', שזה היה הרבה זמן קודם זמן עשיית הפסח,   )נשא פ' מד, והובא גם ברש"י שם על הפסוק ויהי ביום כלות משה וגו'(ותניא בספרי  

 ולמה נקט רש"י פסח דוקא, וצ"ע". 

"הזה עליהם   )בהעלותך ח, ז(והנה, באמת גם טהרת הלויים היתה לטהרם מטומאת מת שנטמאו כשהרגו איש את אחיו בחטא העגל כדפירש"י שם  
שבהםשל אפר פרה,    -מי חטאת   טמאי מתים  ניסן היתה בכדי שיטהרו לפסחיהן, וא"כ גם מפני  ". א"כ י"ל דהטעם שהוצרכו הלויים ליטהר בג' 

 טהרת הלויים נכלל בדברי רש"י. 
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 זאתאולם לכאורה אם כל טהרת הלויים היתה רק כדי לטהרם מטומאת מת, א"כ למה הוצרכו לשאר עניני טהרה, תגלחת ותנופה וכו', ולא הספיק להם ה
 שלישי ושביעי.

ה, ונראה לבאר, דאע"ג דיסוד טהרת הלויים היתה מטומאת מת, דבעלמא סגי בהזאה גרידא, אמנם י"ל דאצל אותה טומאת מת שהיו צריכים ליטהר ממנ
, דהלויים נטמאו בטומאת מת כשהרגו איש את אחיו בחטא העגל. נמצא דהזאת )פרק יב(הי' דרגא גבוהה של טהרה. דהנה מבואר במדרש רבה פ' נשא  

הלויים היתה כדי לטהרם מהטומאה הבאה להם מחמת שענו לקריאת משה רבינו "מי לה' אלי", שלא רק שלא השתתפו בחטא העגל, אלא גם הרגו את 
 החוטאים, ומחמת כן הוא דנטמאו.   

תחת   נסווהיות וטומאתן באה להן משום שמסרו עצמן למען כבוד השי"ת, ולענות להקריאה של "מי לה' אלי", זכו בזה לטהרה יתירה, ולקדושת לויה, שנכ
 הבכורים לעבודת המקדש. 

כפול האמת הוא אדרבה, דלא רק שלא יפסיד, אלא יזכה לבסוף לשכר    -ויש ללמוד מזה, דכשאדם עושה דבר למען כבוד שמים, אף אם נראה שע"י כן יפסיד  
 .  ומכופל; כמו שהלויים שהרגו עובדי הע"ז, שלא רק שזכו ליטהר מטומאתן, אלא  אף זכו למעלה יתירה של קדושת לויה, ולשרת במקדש, זבול בית

 . )ל, טו(העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט 

לכאורה צ"ב, דבשלמא "העשיר לא ירבה" הוא חידוש, שאסור 
להרבות וליתן יותר מחיובו, אבל מה החידוש ש"הדל לא ימעיט", 

 הא פשיטא שאסור להמעיט ולתת פחות ממה שהו מחוייב?

ע"פ מה "קרית ספר",  ה   ומתרץ 
שפסק הרמב"ם שצריך ליתן 
מחצית השקל כולו בבת אחת, 
ולא יתן מעט מעט עד שישלים 
לכולו. לזה כתיב "והדל לא 
ימעיט", דאף שדעתו להשלים 
אח"כ, לא ימעיט ליתן פחות 
ממחצית עכשיו ואח"כ השאר, 

 אלא יתן כולו בבת אחת.

 

וידבר ה' אל משה לך רד כי 
שחת עמך וגו', סרו מהר מן 
הדרך אשר צויתם, עשו להם 
 , ו ל ו  ו ח ת ש י ו  , ה כ ס מ ל  ג ע
ויאמרו אלה אלהיך ישראל 

)לב,   אשר העלוך מארץ מצרים 

 ח(-ז

ם  י ר ק ע ה ל  ע ש   ב י ש סד  י י מ
שלשה עיקרים שהם יסודי 

א. מציאות ה', ב. תורה הדת:  
מן השמים, ג. והשגחה פרטית על מעשי בני האדם שתוצאותיה 

  "שכר ועונש".

ומבאר העקרים )דרוש סט(, שבחטא העגל כפרו בכל שלשת 
 לך רד כי שחת עמך";העקרים הללו. וזה שאמר לו השי"ת למשה: "

את כל היסודות החשובים, את כל העיקרים שהם עיקרי התורה, 
"סרו מהר מן הדרך אשר שיחתו. אם בעיקר תורה מן השמים:  

כפרו במה שצויתי אותם מן השמים; ואם ביסוד מציאות   צויתם", 
כאילו היא היא המציאות   "עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו" ה':  

"ויאמרו אלה אלהיך ישראל המחוייבת; ואם בעיקר ההשגחה: אמר 
, הוא העגל היה המשגיח עליך והמעלה אשר העלוך מארץ מצרים" 

   אותך מארץ מצרים.

את   מידוויחר אף משה, וישלך 
 )לב, יט(הלחת. 

, לשון "מידו" ה"כתיב" הוא  
יחיד, דמשמע שהשליך את 

, וה"קרי" ידו האחת הלוחות מ 
ו" הוא   די , בלשון רבים, "מי

שני דמשמע שהשליך אותן מ 
 . ידיו

מרן הגאון רבי ישראל מבאר  
ה  " ה ל צ ז ר  ע ט נ א ל א נה ס : ה

ו  י ה ת  חו ו הל י  נ ש ר ש וא מב
מחולקים, שעל הלוח הראשון 
כתובים חמש הדברות  ו  הי
ש"בין אדם למקום", ובלוח 
השני היו חמש הדברות ש"בין 

 אדם לחבירו". 

והנה החטא של העגל היתה 
עבירה שבין אדם למקום; ולכן 
ו  נ רבי מתחילה חשב משה 
להשליך רק הלוח הראשון, משום 
שלא עברו אלא על "בין אדם למקום", אבל השני, שבו נכתבו 
המצות שבין אדם לחבירו, הי' יכול להשאירו בידו; ולכן כתיב 

 ", בלשון יחיד. ידומ"

אבל האמת היא, שאין לחלק המצות "שבין אדם לחבירו" מהמצות 
"שבין אדם למקום", שאחד הן; ואכן הוכרח משה לשבר שתי 

 הלוחות, וע"כ שפיר קרינן ליה: "מידיו"!

 )במדבר יט, ב(זאת חוקת התורה 

שלמה  אמר  עליה  אשר  "חוק",  נקראת  אדומה"  "פרה  פרשת 
אדם,   מכל  החכם  רחוקה המלך,  והיא  אחכמה,  "אמרתי 

 שאף הוא לא הבין חוקה. )קהלת ז, כג(, ממני"

היא,  אדומה  פרה  של  ה"חוק"  שעיקר  המפרשים  כתבו  והנה 
 מטהרת טמאים, ומטמאה  טהורים". שהיא "

זצוק"לואמר   יואל" מסאטמאר  "דברי  בעל  דחזינן האדמו"ר   ,
שמ"דבר המטמא" מכאן, דבאמת, ע"פ שכל, הוא דבר פשוט  

"טהרה". של  כח  לצאת  יכול  מהי   אינו  דאל"כ  ראי',  והא 
ה"חוק" של פרה אדומה במה שהיא מטהרת טמאים ומטמאה  

 טהורים", ולמה אינו מובן?!

אבל מה שלפעמים טועים בזה, וחושבים שאפשר לעשות דבר 
טוב מדרכים טמאים, אינו אלא עצת היצר, שמטעה לאנשים 
לחשוב כך. כי ע"פ האמת, וע"פ ה"שכל הישר", פשוט שאינו 

  "חוק"!  -כן; עד כדי כך, שמחמת כן נקראת הפרה אדומה 
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