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 138 ..................................................................... ות בקלותהאהבה של סוכ

 139 ...................................................................... למה יש כפילות במשנה? 
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 139 ........................................................... המשנה באה להזהיר או להמליץ?

 139 ....................................................... שלוש סיבות, מדוע אדם עושה מצוות

 140 .......................................... הסיבות האלו המשנה שלנו התייחסה לשלושת 

ממבט שטחי נראה שיש במשנה התייחסות רק לשתי דרגות, אבל האמת שיש  
 141 .............................................................. התייחסות לכל שלושת הדרגות

 142 ............... השנה שבה קיים הגר"א את מצוות ארבעת המינים עם שמחה יתרה! 

 142 ........ שלושת הדרגות של משנתינו כנגד הפס' שמדבר על יופייה של אשת החיל 

 143 ............................ אין כוח רע בעולם, כי כל דבר שמנוצל לעבודת ה' הוא טוב 

אדם נולד עם כמות מוגבלת של כוחות מסוגים שונים ותפקידו לנתב אותם לדבר  

 144 ....................................................................................... ון והטוב הנכ

 144 ..................................... למה 'על מנת' זה לא טוב, ואילו 'בשביל' זה כן טוב? 

 145 ............ ב'על מנת' כל המצווה נעשית לרווח המותנה, 'בשביל' זה רק רווח צדדי 

יש הבדל בין דרגת צדיק )שעליה דובר בגמרא(, לבין דרגת חסיד )שעליה דובר  

 146 ............................................................................................ במשנה( 

 147 ....... ו כי זה עושה נחת רוח לקב"ה זה דרגה גבוהה מאוד מי שרוצה שיהיה טוב ל

 147 ......................................... ר' זירא הלך לעמוד לפני חכמים בשביל השכר... 

 148 ....................... משה רבינו רצה את השכר של המצוות התלויות בארץ ישראל

 148 מה שחייבים לעשות אסור שיהיה בשביל הפרס, ומה שמתחסד מעבר לזה מותר

כשם שעל עדות שמחויב ללכת להעיד, העד אינו יכול לבקש כסף, ואילו עדות שאינו  

 149 .............................................................. מחויב להעיד, רשאי לבקש כסף

 150 ............. ירא, והגמ' עם הנותן צדקה בשביל שיחיה בני בזה יובן המעשה עם ר' ז

 151 .................. לכן נאמר על רות שהתגיירה ב'התנדבות': "תהי משכורתך שלמה'' 

 151 ....................................... האמוראים נכנסו מיוזמתם לניסיון כדי לקבל שכר 

 152 .......................................... האם מותר לכוון להרוויח עשירות כשנוטל ידיים 

 153 ........... המצוות  רק בצדקה מותר לעשות בשביל הפרס, ומשנתנו עוסקת בשאר

 154 ................................................ מדובר על רבו ממש   -אל תשמשו את הרב 

 154 ................................................... הפרדוקס של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו 

 155 ................................................................................ מי זה אני באמת? 

 155 .......................................................... הילד שלא ידע איפה אבא באמת... 

 157 העולם הזה דומה לשלייה שהייתה 'העולם' של העובר, ולא יישאר שום דבר ממנו 
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 160 ............ 'בן העולם הבא' הוא מי שניכר עליו שהוא לא 'מקומי' כאן בעולם הזה... 

 161 ..... משל לאדם שצפוף וחם לו באוטובוס בדרך לקבל את המיליונים שזכה בהם 

כשמבינים שהעולם הזה הוא רק פרוזדור של מבחנים, יותר קל לקבל את הצרות,  
 162 ........................................................................... וכבר אין שום קושיות

 162 ............................................................ הוויכוח של התאומים בבטן אימם 

 164 ............................................... הוויכוח של התאומים שנים לאחר שנולדו... 

אם נרים את הראש ונסתכל על החיים במבט נצחי, גם אנחנו נראה את העולם הזה  

 164 ..................................................... כמו שחז"ל ראו אותו )כחלום יעוף וכו'(

 165 ........................................................ יורדין מטה מטה...  -כשישראל יורדין 

 166 ........................................ מה שייך להגיד אשריכם על שיורדים מטה מטה? 

 167 .................................... דרגות שונות במעלתם  5בעצם הבריאה רואים שיש 

 168 ....................................... נקדימון איבד את כספו כי נתן את הצדקה לכבודו 

 169 .......... ן צדקה על מנת שיחיה בנו לבין הנותן לשם כבודו בלבד ההבדל בין הנות

 170 ......................................................... ההבדל בין שומר חינם לשומר שכר

 170יש מי ששומר מצוות בתורת שומר חינם, ויש מי ששומר מצוות בתורת שומר שכר

המשנה באה להזהירך שגם אם אתה 'שומר חינם' בכל זאת תשמור טוב טוב שלא  
 170 ......................................................................................תפסיד אותם 

 171 ............................................................ הקב"ה גוזר והחפץ חיים מקיים... 

 171 ................... ח את המלך בשביל כמה דולרים... לא שווה לבזבז את הזכות לאר

 172 ...................................................... עמוד העבודה  -אהבה ויראה תמידית 

 172 ............................................. היהודי נמצא תדיר בחדר החמ''ל שבשמיים... 

 173 ................................................................................ מצוות תמידיות 6

 174 ....................................... למה מלמדים את מידת האהבה ע"י עבודת עבד? 

 174 .......................................................... גם 'אוהב' צריך לזכור שהוא עבד... 

 174 ........................................... עבודת ה' צריכה זהירות כמו לוליין על חבל דק 

ם ֲעֵליֶכם''  י מֹוָרא ָשַמיִׁ יהִׁ  176 ......................................................................... ''וִׁ

 176 ............................................................ ם זה לדעת את האמתיראת שמיי

 177 ................................................................................ אין צייר כאלוקינו 

 179 .......................... אם אדם יתבונן באמת של החיים יקבל יראת שמים אמיתית 

 180 .....................ם, ולפעמים אנו טועים לחשוב שהכל בידיים שלנוהכל בידי שמיי
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 182 .............................................. ההבדל בהתייחסות שלנו בין רב לבין הרופא 

 182 ...... 'שמיים', שצריך להרגיש את הדיסטנס מהקב"ה גם כשמאוד אוהבים  -מורא 

 183 .......................................................... באהבה לא אומרים 'אהבת שמיים' 

 183 ........................................... התבוננות בגודל הקוסמוס מביא ליראת שמיים 

 184 .......................................... כשמסתכלים על צדיקים מקבלים יראת שמיים 

 185 ................................ השודדים שברחו מפני התפילין שהיו בראשו של הגר"א 

 186 .......................................... הפחד מביטול העסקה של החיים הוא רק עלינו

 187 ..... אנחנו מבקשים שיהיו לנו הנאות בעולם הזה, אבל לא על חשבון עולם הנצח 
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 פרקי אבות 
 באתר 'בינינו'  5-4שיעור מס' 

 

 משנה ב 
 

ְשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה. '' יק ָהָיה מִׁ ְמעֹון ַהַצדִׁ שִׁ
ים ָהעֹוָלם  הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַעל ְשלָשה ְדָברִׁ

ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל עֹוֵמד, ַעל 
ים ילּות ֲחָסדִׁ  ''ְגמִׁ

 
' ֶסת  ' ֶנ י ְכ ֵר ָי ש ְ ָיה מִׁ יק ָה ֹון ַהַצדִׁ ְמע שִׁ

ֹוָלה ד  '' ַהְג
 

 

 אנשי כנסת הגדולה חיזקו רק את עמוד התורה 

הייתה שלמה, ולכן עמוד זה הספיק  עדיין בזמן כנסת הגדולה התורה 

ג  , אנשי כנה"להחזיק את כלל ישראל, שהרי הכל כלול בתורה. ואכן

 את שלושת חלקי העם:  משנה א(,ב ) זהעניין ב  חיזקו

 . 'הוו מתונים בדין '  –לגדולי הדור  
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 . 'העמידו תלמידים הרבה' –  לתלמידי חכמים

 . 'ועשו סייג לתורה '  – ולשאר העם 

  70-: משה וולשאר העם, תמיד הייתה בעם ישראל''ח )החלוקה לת

 זקנים מול שאר העם, שבט לוי ויששכר מול שאר העם וכו'(. 

 

כשהתבטלה כנסת הגדולה הוצרך שמעון לחזק את  
 שלושת עמודי העולם

להדגיש    בא,  היה ''משיירי כנסת הגדולה'', כלומר ''שיירי''הצדיק  שמעון  

הולך לקראת   עםשההצדיק שכנסת הגדולה התבטלה, וידע שמעון 

מחלוקות    גיעווי  ,1שהתאמצה להשכיח את התורה מעם ישראל  גלות יוון

היה  ומשום כך,  התורה הולכת להיות לא שלמה,ושכחת התורה, ולכן 

   צריך לחזק את כל שלושת העמודים של העולם.

n 
 

 תקופתו במעלתו של שמעון הצדיק והמצב 

 . תחילת בית שניא ב יהתקופתו של שמעון הצדיק  

הוא היה הכהן הגדול אחרי עזרא  ) שמעון הצדיק היה הכהן הגדול

  יומא לט.( )הברייתא  , וראשון ל'תנאים'.וראש הסנהדרין ,(שנה 40למשך 

עלה  על שני השעירים ביום כיפורים, תמיד גורל ב ואומרת שבתקופת

 
בלימוד התורה, ת  וו מחלוקנוצרלא    ,בתקופה זואלא ש  ,הייתה גלותגם  בין בית ראשון לבית שני    1

שנה( שלאחר בית ראשון, לא נלחמו  70הקצרה ), כי בגלות שכחת התורהלא הגיעו למצב של ו
 נגד התורה.
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, ולשון של זהורית  והשעיר לעזאזל בצד שמאל  ימיןצד  בהשעיר של שם  

, ואש של  ולא נכבה עד למחרת , ונר מערבי דלק ביום כיפורים הלבינה

 , והיה ברכה בעומר. המערכה התגבר 

 . מלכות יוןעליית  שקיעת הממלכה הפרסית ותקופתו היא בזמן של 

 , אלכסנדר מוקדוןי על ידהתחילה תקופת יוון 

 

  סכנה גדולהוותה והי , הגוף והיופי פיתוח שמה דגש עלתרבות יוון 

 .  תרבות זוהרבה נמשכו ל ש משום לקדושתם של ישראל,

n 
 

 למה דווקא עליו נאמר 'הצדיק'?
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צדיק  שהיה אלא לא שמענו על אף תנא שקרוי צדיק,  מדוע "הצדיק"? 

כמו   .דקותובצ בצורה קיצונית מאוד ומופלג משאר העם ומיוחד מאוד

 '. אוילנושאומרים על הגר''א 'הגאון מ

n 
 

 אלכסנדר מוקדוןהלשנת השומרנים ל

שאלכסנדר מוקדון הלך וכבש   מתארת ( .)סטהגמרא במסכת יומא 

 ,נכנעים לפניוהם  ש  ,השומרניםאמרו לו    ,כשהגיע לארץ ישראל,  ארצות

יחריב את בית   ,דבר ראשוןש ,קשויבולכן  ,היהודים מורדים בואולם 

לכיוון  אלכסנדר מוקדון כשהלךושזהו מעוזם של היהודים, המקדש, 

עם בגדי   יצא לקראתו הגמרא מספרת ששמעון הצדיק , בית המקדש

 יו עימו. הכהונה הגדולה והלך עם יקירי ירושלים ופרחי הכהונה ה 

  

הולכים מהצד    , הםהלכו עם אבוקות ולפידים בידםש ,  והגמרא מתארת

הוא שאל את   ,השחרולקראת עלות  ,הזה והם הולכים מהצד הזה

אלו שהם  ,וענו לו ,תומי אלו שהולכים לקרא  ,תוהשומרים שהלכו א

 . היהודים שמורדים בך 
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 אלכסנדר מוקדוןפגישתם של שמעון הצדיק ו

  ,את שמעון הצדיקאלכסנדר ראה נץ החמה. ו בזמןפגשו כאשר הם נ 

 ירד מהסוס שלו והשתחווה אליו.  מיד אלכסנדר מוקדון  

ליהודי,   הומלך גדול כל כך כמוך משתחו''  :בפליאה כולם שם אמרו לו

לי כשאני   הנראת דמות דיוקנו של זה ''ענה להם:  '',מה אתה עושה? 

 .  ''מנצח במלחמות

 

למה אתה בא להחריב את הבית שמתפללים  : ''ואז שאלו שמעון הצדיק

 '' ? על המלכות שלך

 שיקרו לי?!  ככה השומרונים  ?מה'' :אמר אלכסנדר מוקדון

 ''!!לכו ותהרגו אותם ותחריבו את המקדש שלהם 

 

 בבית המקדש אלכסנדר מוקדוןביקורו של 
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לעשות למקדש כך נעשה השומרונים שחשבו  פיהגמרא אומרת שכ

עם שמעון הצדיק לבית המקדש ורצה  אלכסנדר מוקדון . הלך להם

מעבר לגבול    למקדש  שאסור לגויים להיכנס  ,הלכה  נהיש.  להיכנס איתו 

שהוא  אלכסנדר מוקדון  אמר  ,  להיכנס  עודשאסור    ,וכך אמר לו  .המותר

שידעו שלא נכנסתי להחריב את בית  כדי  ,אנדרטה כאןרוצה לשים 

   .המקדש

 ' ליהודים? אלכסנדראיך הגיע השם '

 . משום שאסור לנו לעשות פסל, אפשראי שמעון הצדיק אמר לו ש

  הנים ולכ לדוווישכל הבנים שי  ,אמר לו שהוא מבטיח לו ובמקום זאת,

כתבו  י)וכן שי  וכך היה ,"אלכסנדר" - יקראו על שמך ,בשנה הזאת

 . בשטרות את שמו(

 

 פת כספים לישיבה י' באסזחכמתו של הרב מפונובי

חכמי התורה היו צריכים להיות חכמים לא רק  ממעשה זה רואים כי, 

חיים מיוחדת כדי להסתדר עם אנשים מבחוץ...   אלא בחכמת ,בתורה

 ... בלע פעם מטבע והיה בלחץשאחד  וכפי שמסופר על 

חזון איש  אל הובא  עצם בליעת המטבע...יותר מזיק מזה דבר לחץ 

ואמר   ,החזו"א רצה להרגיע אותו .לשאול מה לעשות  ,הלובכשכולו מ

הרב   החזו''א:וענה  ?מה זה קשור ,שאל האישו  .לו לך לרב מפונוביז' 

 צחק וככה נרגע.  ... האיש מומחה להוציא כסף מאנשים 'זמפונובי

סכום  שהוא מוכן לתרום  ,תורם שאמר ז'הרב מפונובי פעם הגיע אלו

.  ''בבית הכנסת ישישימו תמונה גדולה של: ''אבל בתנאי אחד  נכבד,

לשים תמונה של אדם בבית הכנסת, לכן מיד    ,אלא שיש בעיה הלכתית 
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  !! במשרד שלי אני אשים את זה !ענה לו הרב מפונוביז': בבית כנסת?

 שזה דבר הרבה יותר מכובד, והכל בא על מקומו בשלום...   ,התורם הבין

n 
  

 שמעון הצדיק ידע שהולך להפטר מהעולם 

גדול. ובאותה  שהיה כהן כהרבה ניסים  ומספרת שהי ,)יומא לט:( הגמרא

  מניין הוא  ,שאלו אותוו ,"כהאחרי יופטר ישי ,אמר להם ,שנה שנפטר

רואה  לבית המקדש, הוא נכנס  הואכש  )ביוה"כ(  וענה שכל שנה  ,יודע

אילו ו ,נכנס איתי לבית המקדש ויוצא איתי לבוש לבן דמות של זקן

  מות אוכנראה זה סימן שאני  ,השנה נכנס לבוש שחורים ולא יצא איתי

תשרי    'כט-בימים אחרי סוכות    7נפטר  ה, ושמעון הצדיק  הי  ךובאמת כ  -

כי לא זכו   , )מאז שנפטר לא השתמשו יותר בשם המפורש יום פטירתו

 . לגילוי שכינה(

n 
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)שהיה תלמידו של אריסטו( נלחם   אלכסנדר מוקדון
 בעבודות זרות 

 .  2" של אלכסנדר מוקדון היה אריסטו 'ה "הרב

 

שברור שבורא עולם ברא את הבריאה. והיה   - 'ה הוא לימדו את ייחוד 

 . עבודה זרההנלחם נגד כל עובדי 

דמות דיוקנו של  וזהו: '' ,חוד ה'יי  האידיאל של סימל את שמעון הצדיק 

כדי לפרסם ולהפיץ את  ) הוא נלחם  לשם כך  ,זה נראית לי במלחמותי"

)וזאת גם הסיבה למה הסכים שמעון   השתחווה לוולכן  ,(הדבר הזה

עיין בזה   –הצדיק שיקראו את שמות הנולדים על שמו של אלכסנדר 

 . ('בספר 'לב אבות

n 
 

 היה פילוסוף יווני, מבכירי הפילוסופים של העת העתיקה, ומאבות הפילוסופיה המערבית. 2
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תקופת הנבואה הסתיימה בזמנם של אנשי כנסת  
 הגדולה

' אל  ה עד תקופת אנשי כנסת הגדולה היה דבר כתב בספר לב אבות: 

 . האדם בנבואה 

  ירד שפע עצום דבר ה' לאדם עבר דרך עמל התורה, ואכן    ,ומימות עזרא

לא  כבר וזה  , יותר התורה שהתחילו להבין מתוך עמל של חכמה

 . מהנביא

רך  והיה צסק השפע הרוחני מלמעלה שהתבטא בנבואה, נפ ברגע ש

ולכן אמרו    .את העם  התעוררות מלמטה ולכן החליטו חז"ל לחזק יותרב

, צריכים  בידינו, שכעת שהדין  'הוו מתונים בדין':  משנה א()לעיל,    אנשי כנה''ג

ם הרבה, ולשמור חזק על  בו מאוד, וצריך להעמיד תלמידי  רלהיזה

   עשיית סייגים.  התורה על ידי

 

 

חכמת הנבואה מול כישופי מצרים, חכמת התורה מול 
 חכמת יוון 

תקופה של התפשטות  שמעון הצדיק,  ו שלתקופת ההגיע  באותו זמן,

, והכל הועבר בע''פ עד תקופתו  אין לנו ספרים מאז) שבעל פההתורה 

 .  , מסדר המשניות(ר' יהודה הנשיא - של רבי 

יש בגויים.   ם ישראל,מה שיש בע -'' זה עשה אלוקים לעומתזה ''

פ  " ואע) לעולם הירד  ת התורה כמושל חעצום שפע , בתקופה זו

י  "ע שבתקופת אנשי כנסת הגדולה התורה הייתה שלמה    לעילאמרנו  ש
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ובתקופת שמעון הצדיק העם הלך לקראת גלות יוון    ,הנבואה והמסורת

ולכן היה צריך הרבה יותר להתאמץ כדי לחזק את  , ושכחת התורה

כמת  וחהתרבתה והתפשטה  חוכמת התורה, ולכן אדרבא על ידי זה,

  על ידי  מחשבה ופילוסופיה -  ןוכמת יווחה גם שפע בי ה ולכן (התורה

כמת התורה הייתה זאת ש'עמדה' כנגדם, לכן  וון שחווכי.  אריסטו וחבריו

 נגדה ולבטלה ח''ו.   םלהילחרצו 

ה  יתשעד אז הי   פי, וכוןו יתה עד אז במצרים ולא בייה  של הגויים  כמהוהח

את כוח חכמת הנבואה, כך במצרים היה את כוח חכמת  לישראל 

   הכישוף.

 

 

ה  באופן שכל הזמן תהיהעולם הזה  ביאור הדברים, הקב"ה מנהיג את

  והבחירה מושגת כשיש לפני האדם גם טוב ויש גם רע ,שקולה בחירה

, ולכן להבדיל בין טוב לרע,  והאדם מצווה "ובחרת בחיים",  המקביל אליו
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. חז"ל  כוחות טומאה והי כוחות קדושה וטהרהכנגד  בטוב, ומשום כך,

מה הם התאוו ל  היום אנחנו לא מבינים, ולכן  יצר עבודה זרהאת  טלו  יב

 . הנבואההיה מוכרח שתתבטל  אבל משום כך,לזה, 

ואמר    ,יצר של גילוי עריותגם את הרצו לבטל    מובא בחז"ל, שבאותו זמן

יתה לנו  יכי אלמלא יצר עריות לא ה   ,חס ושלום  ,להם ר' שמעון בר יוחאי

זה   - והשמחה שבתורה(, ')כלומר: 'שמחת התורה יתאידאור  והחדו

, ואם זה בטל גם מה  ים להיות תמיד שוו יםהטוב והרע חייב ,כנגד זה

  שכנגדו חייב להתבטל )ולכן כשמת אברהם, מת גם נמרוד שהרי עשו

כנגד משה  וכן מרציחתו של נמרוד,  עייףלהלוויתו של אברהם  הגיע 

 . (היה את בלעם וכו'

n 
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 שמעון הצדיק מתמודד עם הכותים ועם היוונים 

ורצו שהר גריזים יהיה מקום   ,ל פהלא האמינו בתורה שבע הכותים

 המקדש, שהרי הר הבית לא מוזכר בתורה שבכתב. 

 

אנחנו ואילו  .אבל לא בהשגחה פרטית 'החוד יהאמינו ביהיוונים 

הדברים  את גם  בכל זאת ,וגם שמלוא כל הארץ כבודהש  ,אומרים

לכן דווקא בברכת  ש ,, ואומר הגר''א ומשגיח עליהם רואה  ' הקטנים ה 

   . סא כבודך'יתיקנו לומר: 'גלוי וידוע לפני כ   'אשר יצר'

   מול שני כוחות הטומאה האלו נלחם שמעון הצדיק.

N 
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'  '' הּוא ָהָיה אֹוֵמר'
 

 קשוט עצמך ואחרי זה קשוט אחרים

  : אחרי זהרק ו, עצמוקודם כל בנוהג  'הוא היה' כך  -  "הוא היה אומר"

ואחרי זה קשוט    )כלומר: תקן את עצמך(,  עצמך  לאחרים, קשוט   'אומר'

 .)ב''מ קז:, ב''ב ס:( אחרים 

השתלם היטב בשלושת הדברים שלימד עליהם,   שמעון הצדיק אכן,ו

כהן  (, וגדול בעבודה ) ראש הסנהדרין)היה גדול בתורה  שהרי הוא 

מאלכסנדר מוקדון, והיה   הגן על כל הדור ח )שהרי גדול בגמ" ו (,גדול

 . תיהם(ותכפרו לישראל עוונהבזכותו ברכה בעומר, ובזכותו 

n 
 

 

 

 

 

' ם ' י רִׁ ְדָב ְשלָשה  'ַעל  '    
 

 מה בא להגיד לנו המספר

וכי  , ולהגיד לנ הבא הספירה מה – "על שלושה דברים העולם עומד"

  בלבד  עומד על אלועל דע ש נ אנחנו לא יודעים לספור לבד? אלא ש

שיש עוד סיבות למה העולם   ולכן אל לנו לומר,עוד אחרים, על ולא 
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עומד, והמשנה נקטה רק את שלושת העיקרים שבהם... לא! אתה  

 העולם עומד.  יהםרק על , אין משהו אחר ויש אך ורק שלוש טועה! 

 

 ההבדל בין 'דרכים' ל'דברים'

אילו  ו . צריך את שלושתםהכוונה היא ש –   "דברים"  :שכתוב כ ,ועוד כלל

ואין אתה   ,דרך אתה רוצה ואתה יכול לבחור באיז -'' דרכים ''שכתוב: כ

 .  הדרכים שלושתכל חייב את  

 

 



26 
 

 דוגמאות להנ''ל כשכתוב 'דרכים' 

  שה נקנית יים הארכ ד  3- המשנה אומרת, ב  –קידושי אשה :  דוגמה לכך

 )תחילת קידושין(.

)סוכה   או בזה או בזה או בזה  , כלומר,דרכים  3-לאילן בשווה    -  אתרוגוכן,  

 לט.(.

 

 דוגמאות להנ''ל כשכתוב 'דברים' 

 . דברים אלו לא יצא די חובתו 3כל מי שלא אמר   -  פסח

ולא הספיק   ,דברים יצאו ישראל ממצרים 3בזכות  -  ביציאת מצרים 

   שלושתם. היה צריך את אלא  ,אחד מהם

 

דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם  שלשה  " –ערב שבת  

 .ז(, מ"בפ" ,משנה שבת) " !הדליקו את הנר ?ערבתם ?עשרתם  : חשכה
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   . )ברכות ג.(דברים''  3מקור נוסף: ''למדתי ממנו 

n 
 

 

 

ד   ָהעֹוָלם עֹוֵמ
 

נו למשנה בסוף הפרק, ההבדל בין משנתמה 
 ?ושלום ,על דין, אמת קיים שהעולם 

 :(משנה יח)  הפרקיש משנה בסוף  

על הדין ועל האמת ועל   קיים  על שלשה דברים העולם''

 '' השלום

 

 ?   נו לבין המשנה ההיאבין משנת  ההבדל ומה  ,והמפרשים שואלים

 

נו מדברת מהי תכלית הבריאה, ובסוף הפרק משנת
 מדברים איך יתנהל העולם כשורה

של המשנה   'קיים' ההבדל בין  שוי ,"העולם נברא": למשנתנו גרסא יש 

 . נו, של משנת ' )=נברא(עומד'  -בסוף הפרק, לבין 
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מה   ,שהקב"ה ברא את העולם הסיבה ימה ,נו אומרים לנובמשנת

ולכן השימוש   ,מה התכלית, ובמה הוא צריך להתמקד ,תפקיד היהודי

 . הוא בלשון נברא 

 

 . וזו התכלית ,להתקרב להקב"הבמטרה אדם נברא שהרי ה

 

   דברים: 3איך אדם מתקרב? ע"י  
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תכן  י איך י ,הגמרא שואלת אדם מקבל 'שכל אלוקי'. - תורהה לע (1

, ואין  אש אוכלה ה' הוא  והלא (,"לדבקה בו"דבק בקב''ה )י שיש ציווי לה

שאדם לומד  כומתרצת הגמ':  דבק בדבר כזה...י לנו שום שייכות לה

 .  , ונחשב שדבוק בומתקרב להקב"ה  , הואחכמיםתלמידי  תורה ונדבק ל 

 

)בהמשך עם ביטול עבודת   עבודת הקורבנות - על העבודה( 2

  הוא  מקריב קורבןו  הולך לבית המקדשכשאדם  הקורבנות זו התפילה(  

, וקורבן זה מלשון התקרבות )ולא רק מלשון הקרבה, ה"להקב נדבק

שכרוך בו  ואדרבא, אחרי שהאדם מתקרב לה' על ידי הקרבת קורבן 

ויתור על משהו השייך לו, כגון בהמה או סולת, המילה הקרבה מסמלת  

   .ויתור על משהו השייך לו, אבל ודאי שזה לא עיקר תוכן הקורבן( 

מה הוא רחום אף אתה   .שידבק במידותיו של הקב"ה - על גמ"ח (3

כשאדם עוסק בגמילות  ... רחום, מה הוא גומל חסדים אף אתה וכו'

   .חסדים הוא נדבק להקב"ה

n 
 

על ידי תורה,  ו  עוד ועוד. להתקרב ולהתעלותהיא חיינו  המטרה של

כמובא   ,לבורא עולם להתקרב  יכולאדם ח, " וגמ )קורבנות(  עבודה

 . נו במשנת

התורה   - "ושמרתם את משמרתי" -המצוות את כל לקיים אנו מצווים 

 . עלינו  יםשומר  והמצוות התורה  ',משמרת' היא 
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ומצוות לא תעשה   ,יש מצוות עשה שמדריכות אותנו לעשות כך וכך

התורה מדריכה אותנו ללכת   .שמדריכות אותנו לא לעשות כך וכך

  תלך במסלול הנכון לא תיפול.אם במסלול הנכון ו

יש משהו הרבה   ,נושמובאות במשנת וגמ''ח'אבל ב'תורה, עבודה, 

  הסיבה שלשמה האדם נברא! ןה ,מעבר להוראות כלליות, מצוות אלו

אנו  אתזבכל  ,אדם נבראההן הסיבה שלשמה  ,מצוות אלוש אע''פ

פעול הנכון של העולם,  ששומרות על הת מחויבים גם בשאר המצוות 

 ושומרות על חיותה, מזונה וצרכיה של הנשמה. 

נזכרו בבחינת  , א'  סוף פרקב המובאים במשנהאמת, דין ושלום, אילו ו

הכוונה   ,''''קיים - ידם העולםעל , "קיים"על שלושה דברים העולם 

, וכמו 'קשר של  באמצעותם הו'והו ובוולא יהיה 'תיתקיים  העולםש

   קיימא', 'קיים' הכוונה שזה מחזיק לאורך זמן...

n 
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 מפועלים בשדה משל לתשובה זו  

 שעובדים בשדה,  פועליםל ,משל מובא ,עמ' קיב( ,ג")חבספר 'נאות דשא' 

 

אבל  .' המשכורת' הם עונים:שואלים אותם מה מקיים אתכם? כאשר ו

 ? אבל למה בכלל הגעתם לכאןשואלים אותם: כש

 ... כי בעל הבית שכר אותנו הם עונים: 
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מה מקיים אותנו? דהיינו "על מה העולם קיים"? על    -נוהנמשל: כך אצל

שלושה דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום. העולם  

 מתקיים ומתנהל כמו שצריך כשיש דין אמת ושלום.  

התכלית? דהיינו "על מה העולם   ימה ,אבל למה בכלל באנו לכאן

 ם. יעומד)נברא(? על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסד

 

זאת אומרת   ',עולם הבאעל ה' ' מדובר בבמשנה ובמילים אחרות: 

והמשנה בסוף   .העולם הבא של האדם תלוי בתורה, עבודה וגמ"ח

   .הפרק מדברת על העולם הזה שהעולם הזה תלוי בדין אמת ושלום

n 
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כשאתה עוסק ב'תורה, עבודה וגמ''ח', תעצור את  
 ו העולם שלא יפריע בעשיית דברים חשובים אל

, כתוב: "על שלושה דברים העולם עומד"  בדרך רמז אפשר להוסיף

בלי פלאפונים שדואגים   כגון: -צריך לעשות אותם כ'שהעולם עומד' 

 ה לעולם הגדול... יישתהיה זמין כל שנ

 

 שהעולם יעמוד.   -כשאתה לומד תורה תהיה שקוע בלימוד ומבחינתך 

לפעמים שומעים   ,)שבאה במקום עבודת הקורבנות( תפילהבוכן 

אתה מתפלל? הא אוקי   - בפסוקי דזמרה את הזמזומים של העונים

 כ...  "נדבר אח

 זה לא צורה! העולם חייב לעמוד בשעת התפילה!  

  וכו'  מקשיב למישהו  ה,לצורך הדוגמ , כשאתה עושה חסדוכן בגמ''ח, 

מקרב אותך לכל  מנם ו אזה  ...פלאפוןעונה לשיחת אתה פתאום ו

הוא  כעת, ו אבל מי שקרוב אליך, מי שעומד מולך ...האנשים הרחוקים 
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מחפש אוזן קשבת... ואתה  לשפוך את ליבו, להתייעץ, או סתם  באמצע  

כל רגע מסיח את הדעת בגלל ש'העולם' בחוץ קורא לך... אתה מפסיד  

  תן לעולם לעמוד  את השלמות של מצוות גמילות חסדים כתיקונה!

 ישוב הדעת. י, ותקשיב לו בנחת וב קצת זמן

 

n 
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 העולם מתקדם... תן גם ליידשקייט להתקדם! 

זה קונה רכב יותר טוב   ,מתקדם כל הזמןהעולם  -הלצה דרך ועוד ב

 וזה ספה יותר טובה, נעליים חדשות...  

 

  אבל התפילין נשארים תמיד מגיל מצוות... הצדקה שהיה רגיל עד היום 

לעד" בביתו רואים    עומדת וצדקתו    ,כתוב? "הון ועושר בביתוכפי שהיא  

מה שהיה רגיל לתת נשארת באותו    ,את העושר מתקדם, אבל הצדקה

 . מכך סכום ולא מעלה
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, ובני אדם נקראים המלאכים נקראים "עומדים"
 " הולכים"

  . ובמצב שהרי אין להם בחירה חופשית - המלאכים נקראים "עומדים"

-  "הולכים" יםובני האדם נקרא שהם נבראו, כך הם נשארים תמיד,

הם או עולים או   ,בכל רגע נתון ,ולכן .שהרי יש להם כל הזמן בחירה 

 יורדים, כי גם מי שלא עושה כלום וסתם יושב לנוח,

 

 

 

 

הוא  הוא עושה כעת מצווה, ואם  די שיהיה לו כוח לעבוד את ה',  אם זה כ

 עבירה.  וז  - הזמן סתם מבזבז את 
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כמו אופניים    יורד, אין דבר כזה אמצע.הוא בהכרח  מי שלא עולה    אם כן,

   רד.מתאמץ ממילא הוא יולא הוא אם   ,בעלייה

 

צריך להתאמץ ולהתחזק כל הזמן ב'תורה, עבודה, וגמ''ח', ולהתעלות  

   את תכלית ביאתו לעולם.בהם, שלא יפסיד 

n 
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' ֹוָרה'  '' ַעל ַהּת
 

 ללמוד לעילוי נשמתי...

לעילוי  וענה: בשביל מה אתה לומד?  ,אחדאדם שאלו  -''על התורה'' 

   ...נשמתי 

 ?  ??מה :אמרו לו

  - שילמדו בשבילי, עכשיו אני לומדשנה  120 עדלחכות  מדוע :וענה

 ... בעולם הבא שלו בנק הזכויות הוא דאג לעצמו למלא את 

n 
 

 על לימוד התורה!   –על התורה 

וקשה, שהרי 'עבודה'   - " גמילות חסדיםעל עבודה ו על "על תורה 

 ? הם גם חלק מהתורהו'גמ''ח'  

, שיש בזה מטרה עצם לימוד התורהלה  הכוונש'על התורה'    ,צריך לומר

 .  )וכפי שהובא לעיל( דבק בבורא עולםי לה – בפני עצמה 

n 
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 הם עמלים ואנו עמלים

מקבלים   ם "הם עמלים ואינבתפילה אחרי לימוד תורה, אנו אומרים: 

, כלומר, מי שעמל בתורה מקבל שכר, ומי שעמל בשאר דברים  "... שכר

 שיש בעולם, אינו מקבל שכר. 

 

לכאורה אפשר רק   ?הם לא מקבלים שכר החפץ חיים שואל, מדוע

, ממי שלא לומד תורה גבוה יותר  מי שלומד תורה שלהשכר ש לומר,

 ?  אבל מדוע להגיד שהם לא מקבלים שכר כלל
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השכר, גם אם   הואעצם עמל הלימוד אצלנו כי  :החפץ חיים  תירץ

ואילו אצלם השכר ניתן על התוצאה הסופית   .בלימוד טעות נעשתה 

   בלבד, על ההצלחה.

 

  גם  הרי    מקבלים שכר?  לכאורה זה עדיין תמוה, מדוע זה נקרא שאינם

 ,לצורך העניין , לא הולך לריק,עמלו ולא הביא תוצאותהעמל ש 

על כל החודש   חודש שלם, מקבל שכר  במשך מוסכניק שעובד

  , איך ניתן להגידשהצליח ועל הימים שלא הצליח. ו  בכללותו, על הימים 

]ורק מי שעובד בקבלנות, אינו מקבל שכר  ? שהם לא מקבלים שכר 

 הפעולה[. אלא לפי התוצאה ולא לפי  

אם הייתה   - היו שואלים את המוסכניק , למשל,שאם ,אלא שברור

  בלחיצת כפתור  אלא ,בה הוא לא צריך לעבודש תאורטית  אפשרות

   זאת? ה, היית רוצהכל היה מתוקן
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כי    , בלחיצת כפתור,בלי עמל  להגיע אל התוצאה   ברור שאכן היה רוצה 

 אין מטרה לעמל בפני עצמו.

ידוע שהיו  , שאוילנוהגאון מ -ואילו בעמל התורה זה להיפך. ולמשל 

עמל    וענה להם שהוא לא רוצה...  ,באים אליו מלאכים ורצו ללמדו תורה

 התורה זו המטרה. 

שתהיו עמלים  "רש"י מפרש:  - ""אם בחוקתי תלכו ומצוותי תשמרו

   ., זאת התכלית "בתורה

n 
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ָדה " ֹו ב  "ְוַעל ָהֲע
 

ם, ולא  יבמשנתנו היא לא עבודת כפי "העבודה"
 עבודה בבורסה... 

כבברכת 'רצה'   זו עבודת הקורבנות, - במשנה שלנו "ועל העבודה"

, שנקראת 'ברכת העבודה', וכן אנו אומרים:  תפילת שמונה עשרהשב

רש''י,   –'והשב את העבודה לדביר ביתך' )וכן פירשו כל המפרשים 

 . רמב''ם, ר''י, רע''ב(

"נשלמה  )הקורבנות  התפילה היא במקום ולםא - היום אין קורבנות

 . (בשפתיים נחשבת כהקרבת פריםהתפילה   - פרים שפתינו"
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שכוונת שמעון הצדיק היא  ל" הוכחה מדברי חז
 לעבודת הקורבנות

שהכוונה לעבודת הקורבנות ולא עבודה כפשוטו   דווקא,מדוע לפרש 

שהם  ) ? באבות דרבי נתןז(, מ"ד"ז; פ"י, מג"פ , מ"ב;ב, מ"י; פ"א )כבמשניות לקמן, פ"

''על העבודה   (, כתוב:מסבירות את המשנהה הברייתות החיצוניות 

 .  '' העולם מתברך  ,שעבודת בית המקדש קיימתכיצד? כל זמן 

רת  ומבא   ,שמסבירה את המשנה  ,פ''ג(  ,)מגילה  יש גמרא בירושלמי  ,כמו כן

  דברי  : ''ואשיםטז(, נא ,)ישעיהו שהכל נלמד מפסוק אחד שכתוב בנביא

  ארץ'', ומסבירה הגמרא:  וליסד  שמים  לנטע כסיתיך  ידי  ובצל בפיך

זה גמילות   - כסיתיך'' ידי  ''ובצל . תלמוד תורהזה  -בפיך"   ישים דברוא"

אומרת  ו .זו עבודת הקורבנות  -ארץ''  וליסד שמים ''לנטע .חסדים

 נו. תבמשנ ביאורזה ה ש ,הגמרא שם

 

 בזמננו? על העבודה''איך העולם עומד ''

נעשה  מה  י העולם הוא עבודת הקורבנות. ואם כן,עמודאחד מ ,כאמור

 הקורבנות? היום שאין לנו את 

נידה יש את  אישה ל –  במגילת איכה כתוב: "היתה יהודה לנידה"

, אבל אין את  מותרים להתייחדשהם גרים באותו בית ו  , רבה לבעלהי הק

 .  שה טהורהי שיש לא רבה המיוחדת והשלמהי הק

  כשעם ישראל , והיו הכרובים מעורים זה בזה כשהיה בית מקדש קיים,

והיו   ,פתחו להם את קודש הקודשים שיראו למרחוק ,היו עולים לרגל

  -  להקב"ה שזה מבטא את קרבת עם ישראל  , כמו מחובקיםהכרובים 

  ביחד המקום", כאילו הקב"ה נמצא עם עם ישראל"ראו חיבתכם לפני  

 ממש. 



44 
 

בית   , בית הכנסת שלנו הוא במקום בית המקדש, ולכן הוא נקרא,כיום

דולה שהייתה בזמן שבית מקדש  רבה הגי אין לנו את הק ,מקדש מעט

את לפחות ו . יש לנושה נידה, ישיש גם לאאבל את הייחוד  ,היה קיים

 נו. כנסיות, נשמור בכל כוח של התפילה שישנה בבתי רבהי הק

 

 

 רבןוהדמיון בין תפילה לק

, כמו שכתוב 'ונשלמה פרים  התחליף של הקורבנותהתפילה היא 

ת התפילה למצוות  וישיר בין מצוקשר בהלכה  ואכן, מובא . שפתינו'

רבן  ושהתפילה לא תהיה כק - נפסק בשולחן ערוך ך כוורבן, הבאת ק

   .ולכן אסור לחשוב מחשבות זרות בתפילה  ,פיגול

n 
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' ' ' ' ים דִׁ ָס ּות ֲח יל  ְוַעל ְגמִׁ
 

 אחד שסוחב יהודי על גבו   צדיק אמיתי הוא

צ' קיבלה כזה שם   צדיק. למה האות -מהאותיות היא צ'השם הכי יפה 

שהיא כפופה שזה מרמז על הצדיק, היא סוחבת   ,יפה? הגמרא אומרת

 יהודי, שעוזרת ליהודי אחר.   -על עצמה את האות י'
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,  ה, יש לי גם י' על הגב? אמרו לקהאות א' טענה למה אני לא קרויה צדי

כמה רגל  ולא ח וכן, אבל בצד השני יש לך עוד י' שאת דורכת עליו. ז

לסחוב ורגל אחת לדרוך... מצד אחד יש לך גמ''ח גדול, ומצד שני    אחד

 שהשכן מבקש לבנות עוד חדר אתה מוציא לו את הנשמה... כ

בספר תורה של אשכנזים וספרדים יש הבדל בין האות צ', לפי האר"י  

צ' אבל הי' הפוכה ימינה לצד השני ואצל  -כותבים את המבנה של ה

)כשאתה רוצה כתב של סת''ם, האות  י' הפוכה שמאלה - האשכנזים ה

 צ' זה הסימן הבולט להיכר איזה כתב זה(. 

 

 

  

 



47 
 

באה לרמז, שגם אם    ק" , צורת האות צדיי"שלפי האר  ,אולי אפשר לומר

, אתה צריך לסחוב גם  קך השקפה אחרת ממך, כדי להיות צדייש לחבר

 אותו על הגב.   

n 
 

 ח"בחתימת הגלות נצטרך את העמוד של הגמ

בסיומה של הברכה הראשונה:   נה עשרהת שמוו אומרים בתפילאנ

 של ברכת 'אבות'.  זו החתימה ,"מגן אברהם"

בסוף הגלות,  לפני   ,שלקראת בוא המשיח זו בזה,שרמ ,בספרים כתוב

עמודי התורה והעבודה יהיו מאוד מאוד שבורים    ,שהעולם יגיע לתיקונו

יהיה הדבר   )שאותו מסמל אברהם אבינו( ועמוד של החסד ...ורצוצים

מגן   - גן על עם ישראל, וזה מה שיובצורה הכי מושלמת ,הכי חזק

 . )ישעיהו א, כז(וזהו: 'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'  ,אברהם

 

n 
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למה יש כפילות של המילה 'על' במשנה, היה אפשר 
 לקצר ולכתוב: 'על תורה, עבודה, וגמ''ח'

הדקדוק בעברית לא היה צריך להיות פה ו': "ועל"  )ו' החיבור(, כללי  לפי  

 אלא שבאה המשנה להגיד שצריך את שלושתם, ולא רק אחד מהם.  

אלא באה  ותרת,  מילה מי  כאן"על"? אין    מדוע כתוב  –עדיין צריך להבין  ו

  ביחד, עם כל זה צריך לדעת,  נכון שצריך את שלושתם ש  ,המשנה לומר

שאליו הוא העיקרי שמאפיין אותו ו יסודהאת יש  תנומא לכל אחדש

,  יש את שורש נשמתוואחד מבני האדם  כל אחדל .יותר מתחבר 

 המיוחד רק לו. 

 שהוא מתאפיין בה, ומתבלט בה. כל אחד יש את הייחודיות ל
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קי ויעקב" )ולא אומרים:  וקי יצחק ואלוקי אברהם אלו"אל  :ולכן אומרים

אין   ל זאת,אלוקי אברהם יצחק ויעקב(. וכמו שהאבות קיימו הכל, ובכ

   ננטי אצל כל אחד מהם.ייש מאפיין דומזה סותר ש

n 
 

 

 

 מהי אותה 'גמילות' חסדים?

 חסדים'', למה לא כתוב רק: 'חסדים'?   גמילותמה זו המילה "

חלק   הוא, אינו סתמי הא' ב' אותיותשסדר אומרת )קד.( הגמרא בשבת 

 מאוד:   יםגדול יםלימודות וסודבזה  מהתורה, יש  

  – אלף בינה', כלומר: תלמד תורה. אחר כך: ג' ד' דבר ראשון: ' -א' ב' 

   .'גמול דלים' 

הסיבה שהרגל של האות ג' פשוטה    ימה   ,שואלת הגמרא

 לכיוון האות ד'?  

 : שכך דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי הדלים. הגמ'   מתרצת

ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדל"ת  עוד שואלת הגמרא: ''

  מדוע יש לאות ד' צורה הפונה  ?'', כלומר:לגבי גימ"ל

פרושים, או שהכוונה לראש של  2לכיוון האות ג'? ) 

הדל''ת שממשיך לכיוון אחור מעבר לרגל, או שהכוונה  

 . ג'(-ית באלכסון לכיוון הולרגל של הדל''ת שהולכת בזו

 גד

 גד
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עצמו לגומל  את שגם העני הדל )האות ד'( ימציא  מתרצת הגמ':

   הנותן.  מבלי להקשות עלהחסדים )האות ג( שיוכל לקבל 

שהאות ד' הופכת פנים לאות ג',  לבאר, הגמ'  מוסיפה 

כלומר, שהחלל הפתוח של ולא מסתכלת לכיוונה, 

האות ד' אינו פונה כלפי האות ג', בשונה מהאות ג'  

העני  ש וזאת משוםשחללה הפתוח לכיוון האות ד', 

מקבל  מתבייש, ולא נעים לו להסתכל בפני מי שהוא 

 ממנו.  

 

שמו של רומזות לשהאותיות ה' ו' לבאר, הגמרא ממשיכה אגב, ]

  - שאם אתה עושה כן מסמלות   - הקב"ה, והאותיות ז' ח' ט' י' כ' ל'

תר  כ רושה, קושר לך ייב לך, נותן לך ט ן אותך, מחן אותך, זהקב"ה 

 ...[ בגמרא שם עולם הבא... ההמשך נדרשל

 

 גד
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ולכן תמיד מחפש עוד  ,אוהב חסד לא ישבע חסד
 ועוד לגמול חסדים

  לדברי הגמרא הנ"ל, מז וחסדים' ר גמילות המושג: ' לאור האמור,

ג' היא: ''כך דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי הדלים'',  -שההנהגה של ה

כלומר לא רק לעשות חסד, אלא לחפש את החסד, כמו אברהם אבינו  

 אליו.   ולא חיכה שיבואו ... בחוץ  פש אורחיםהלך וחי ש

זה   'גמילות חסדים 'מחפש את זה,  ,מי שאוהב את זה -''אהבת חסד'' 

)משנה  לקמן לכת ולחפש את החסדים. וכעין שאומרת המשנהל אומר

מיוזמתו, ולא    השלוםהיה רודף אחרי    - על אהרן שהיה ''רודף שלום''    ,יב(

 חיכה שיבואו לבקש ממנו עזרה... 

n 
 

הבושה של המקבל מפני הנותן היא טבועה בבריאה  
 כדמוכח מהנהגת עלי העצים 

ג' כי היא מתביישת, -ד' מחזירה פניה מה-אגב, לגבי דברי הגמ' הנ''ל שה

אות ה  לאשהאות ד' מסתכלת    ,בשכת ג(    , פרק א, הלכה)ערלהעיין בירושלמי  

, כלומר מכופף את אחת  אם אדם מבריך זמורה של ענביםולכן, ה', 

הזמורות לקרקע, כדי שתשריש בקרקע ותיהפך לעץ אחר. אולם עדיין  

איסור ערלה או    יהולא יודעים אם יש על  הזמורה מחוברת לעץ הקודם,

הספק הוא: האם הזמורה יונקת מהעץ הקודם או שהיא   ,כלומר .לא

אם עדיין  ניתן לבדוק, האיך יש בו איסור ערלה,  כבר כעץ חדש, ולכן

 גפן האמא הראשונית? הזמורה קשורה ונחשבת כ
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סימן שהוא    , זהועץ הישןהאם העלים מסתכלים לכיוון  אומר הירושלמי,  

ן שאם היה יונק ממנו היה מתבייש להסתכל בפניו כי  ולא יונק ממנו, כיו

יודן בר חנין סימנא   אמר רביא: ''יה ירושלמי מקבל ממנו )לשון ההוא 

 ''(.  דאכיל מן חבריה בהית מסתכל ביה

n 
 

אפשר לדעת מהו   ,שקיבלנו תורה מסיני ראחלרק 
 החסד הנכון והטוב

ורק  ללמוד תורה, קודם צריך , )שם(נקודה נוספת מבוארת בגמרא 

קודם כל תלמד  דהיינו,  ,א' ב'לאחר מכן לגמול חסדים, ולכן תחילה: 

גם המידות הטובות הגיעו   ,ןמו כוכ  .תגמול חסדים ,ד'ג' כך:  בינה ואחר

   גמילות חסדים. ינלמד ונדע מה  , מסינימסיני

n 
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 " נהמא דכיסופא"

"ה טוב  ון שהקב וכי היא, עולם ה ת איברחז"ל מבארים, שכל מטרת 

אם   בל,אולכן ברא את האדם כדי להיטיב לו. טיב ורוצה להיטיב, ומ

שהאדם עמל עבור  מבלי    ,וייתן לו שכר  בגן עדן  ותרישים את האדם יש י

)'לחם חסד'(, שכביכול  3" נהמא דכיסופא" - הוא יתבייש השכר הזה,

 הוא מתבייש שמקבל חסד בחינם, 

 

ים  , בו אנחנו עמלים ומתאמצים ומקיימעולם הזהתחילה בנבראנו    ,לכן

שיהיה  נקבל את השכר בעולם הבא לא נתבייש,  כשכדי שאח"כ    ,מצוות

שכך    ,בזוהר הקדוש ובספרים  וכן מבוארדרך הטוב.    וכך זוהי  ,שכר שלם

 שזו הדרך הנכונה להיטיב.  ,כמתווהקב"ה ראה בח

 
 : , כותבהרמח"ל בספרו דעת תבונות  3

מנם מחוק הטוב הוא להטיב, וזה ול יתברך שמו הוא תכלית הטוב ודאי, וא-"כי הא
הוא יתברך שמו לברוא נבראים כדי שיוכל להטיב להם, כי אם אין הוא מה שרצה 

כמתו ומנם כדי שתהיה ההטבה, 'הטבה שלימה' ידע בחומקבל הטוב אין הטבה. וא
שראוי שיהיו המקבלים אותה מקבלים אותה ביגיע כפם, כי אז יהיו הם  ,הנשגבה

ל צדקה ישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב כמי שמקביבעלי הטוב ההוא, ולא 
ה"ג( מאן דאכיל דלאו דיליה בהית  ,פ"א ,ערלה ,מאחר, ועל זה אמרו )ירושלמי

 , עכ''ל.מי שאוכל מזון של זולתו, מתבייש להסתכל בפניו(..."-לאסתכולי באפיה )



54 
 

 

ישאר הבושה, שהרי שם יש שכר  ת לכאורה עדיין 
 עצום מאוד 

 ,בעולם הזה  וה הכי קטנה שאדם עושהושהרי על מצ  ,הנשאלת השאל

בעולם    מואי אפשר לשלעד ש  ,גדולשכר כל כך    בעולם הבא  מקבלהוא  

וא''כ עדיין הוא יתבייש, כי  ואין פרופורציה בין העמל לבין השכר, הזה, 

אדם מקיים כמה מצוות  שהרי,  מה בסה"כ עשיתי?    -יאמר בעולם הבא  

נצחי ואין    -   שכר שאי אפשר לתארעליהן  שנה ואח"כ מקבל    70במשך  

 עשיתי?   בסה"כ   מה -  ולכן הרי עדיין הוא מתבייש –  סופי

  

ולהגיע לקשר תפקיד האדם בעולם להתקרב לקב''ה 
 ילא אין שום בושה טוב שיישאר לנצח וממ

התשובה היא: התורה, העבודה והגמילות חסדים נועדו לקרב אותנו   

שלא יעשה אדם כמין עסק שמקיים מצוות   ,והכוונה היא ,להקב"ה

אל  תעשה   -במשנה ג'  כנאמר על זה שכר,  וגיע לכדי שי ןעושה אותו

על  ש ,אלא המצוות נועדו לקרב אותנו להקב"ה ...על מנת לקבל שכר

שלא מתבייש לקבל   ,כמו בן לאביו ,נגיע למצב של קרבה והאהבהידן 

מתביישת מבעלה היא    שה שלא י! כמו א 'כי זה אבא שלי'  –  מאבא שלו

כמו כן, המטרה   . והבן מרגיש חלק מהמשפחה.ממנומרגישה חלק 

הגמילות חסדים יקרבו אותנו להקב"ה בצורה כזו  ו שהמצוות, התורה 

 ! 'כי זה אבא שלי' –  שכבר לא נתבייש שנגיע לעולם הבא

n 
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 גמילות מלשון גמול, שירגיש שהוא חייב לעני  

מלשון 'גמול', שירגיש שהוא חייב,    -חסדים'    גמילותפירוש נוסף למושג: '

שאל  הרשע פוס רו וסנרו שט)י.( מה הכוונה? כתוב בגמרא בבא בתרא 

הקב"ה    למה הקב"ה ברא עניים, אם רוצה שיפרנס אותם  ,את ר' עקיבא

וה לתת צדקה? הקב"ה גזר עליהם להיות עניים  ו, למה יש מצבעצמו

 למה אתם מפרנסים אותם?  

 

 

 

 

, ושעל ידה אנו זוכים  וה בתורה לתת צדקהוכי יש מצענה לו ר' עקיבא:  

ו  צריך שיהי אותה וכדי שאנחנו נזכה לקיים  להינצל מדינה של גהינום,

שהם לקחו את התפקיד  על    ,צריך להגיד להם תודה  עניים בעולם, ולכן
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משום כך, כל אחד צריך להרגיש שהם סובלים עבורו  על עצמם, 

 ולתועלתו ובמקומו. 

 

יבין שהוא אכן חייב לעני, וכל מה שהוא נותן לעני    ,כךמי שיחשוב וירגיש  

   זה גמול וכנתינת שכר.

n 
 

 

 הלוואה גדולה מן הצדקה, שהרי פחות מתבייש 

נתינת  דרגות בכמה יש ש ,כתוב)סג.( במסכת שבת  -יש עוד הסבר 

הלוואה למישהו זו דרגה  ולתת    יותר,  צדקה. לתת צדקה זו דרגה נמוכה 

הוא מרגיש   זה לא לחם חסד, ? כי הוא לא מתבייש,יותר גבוהה, מדוע
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, ולאחר לא לוחץ אותונותן לו ומעמידו על רגליו, ומאידך שאתה 

 . יחזיר לך  הוא שתקםשי

 

 

לסדר עבודה לעני זו הדרגה הגבוהה ביותר של  
 הצדקה 

לתת לו    -  לסדר פרקמטיה לתלמידי חכמים  -  הדרגה העוד יותר גבוהה

 . בעצמו רוויחי עבודה ש

  תה , לא כי אעבודה שעבדשירגיש שאתה משלם לו על  ,זאת אומרת

אני חייב  אני נותן לך כי הנותן ירגיש ' חסד או צדקה, אלא  ותעושה א

ולא כמו מסכן שבא ואתה נותן לו צדקה, אלא   ,'לך, כי עבדת בשבילי

 . , ואין זה "לחם חסד" את זה  שירגיש שאתה חייב לו
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מבואר בפסוק, שלא מספיקה נתינה לטכנית   - "אשרי משכיל אל דל"

בלי  בצורה נכונה, מ  בכדי לתת לואדם משכיל לדל, אלא צריך להיות 

 שיתבייש. 

 מטיב לנו בצורה של גמול  הקב''ה

וכדלעיל,    'נהמא דכיסופא 'תנו, שדאג שלא יהיה לנו  זו הנהגת הקב''ה א

חסדים טובים', כי הקב''ה   ולכן כתוב: 'גומל חסדים טובים', ולא: ''עושה

ו צריכים לשאוף  תנו חסד בצורה של 'גמול', וכך גם אנחנעושה א

 . (הנ''ל) וכגמ' בשבת  ,רנובעשיית חסד עם חב 

 

 קדיש על נדיבי הישיבה לדורותיהם...

רצה לעזור לאחד שהיה נזקק ולא רצה    ,ראש ישיבת חברון  ,הרב סרנא

במשך    ,תשמע, יש את הנדיבים של הישיבה:  שיתבייש, בא אליו ואמר לו

אין מי שיגיד עליהם קדיש,  , שכבר הלכו לבית עולמם, וכל הדורות

עם   נהיה לי קשה להגיד עליהם קדיש, אח"כ תי לא התבייש בהתחלה

אולי אני אשלם לך ותקבל על עצמך את התפקיד   ...התפקיד הזה 

סיבה לבוא   רבה ל תיי הוא קיבל את התפקיד וה וכך ...להגיד קדיש

 .ולשלם לו בלי שהתבייש 

n 
 

 מדוע בלשון רבים? - "גמילות חסדים" 
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לשון לא כתוב ב  מדוע  -  ונשאלת השאלה ות חסדים" בלשון רבים,  "גמיל

'על העבודה' ולא 'על העבודות',  -יחיד 'גמילות חסד'? וכמו שכתוב 

 רבנות, עדיין כתוב 'עבודה' בלשון יחיד. וולמרות שיש הרבה סוגי ק

, וכן  רבים, כי 'גמילות חסדים' זו מצווה שהיא להתשובה הפשוטה

  זו מצווה שהיא, שתחילת מסכת פאה(), כתוב ברמב"ם בהרבה אפשרויות

,  גם בגופו וגם בממונו, גם לעשירים וגם לעניים וזה לא דבר אחד ספציפי

 לחייך למישהו זה גם חסד,   כי יש הרבה אפשרויות לעשות חסדים,

 

צדקה, הלוואה, לווית המת וכו'. כשאדם נותן כסף בגמ"ח צריך לדעת  

ה, כמו כשממלאים דלק והמספרים רצים  ושכל רגע ורגע זה מצו

 ה. ומצו וז -שהכסף נמצא בגמ"ח  ועולים, כל רגע

 

 בכל פינה בחיינו  -עשיית חסד 
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אלא  בשביל לעשות חסד, לא צריך ללכת לבית חולים להצלת נפשות

  וכו' שלא בשימוש? רהיט ,יש לך בגדיכול להיות ענק. משהו קטן 

 . את זה.. תחשוב אם מישהו צריך 

 ,אולי עוד שנתיים יבואאם יש לך עגלה שאתה שומר לתינוק הבא ש

  -  תשאיל לובנתיים אולי מישהו צריך את זה, למה שיקנה?  - שלוש

 תחשוב חסד. 

 

 

 רו זה חסד! גם לברך מכל הלב את חב

 חסד זה גם לברך את השני. 

  תאחל משהו   ,''מזל טוב'' רק  לו  אל תגיד    ,לחברך  כשיש שמחה  לדוגמה,

י  כתוב שמידה טובה גדולה פ .תברך אותו מכל הלב ,ארוך קצת יותר
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,  רונזהרים מקללות וקפידות מחב  ממידת פורענות, ואנשים כל כך  500

 כל שכן שנדע להעריך ברכות של חבר.  אם כן,

ן את השעה שכביכול הקב"ה  יש מושג של 'עת רצון', בלעם ידע לכוו

 , , ח"ו, את עם ישראללקלל כועס, ובאותו רגע

 

יש זמן כנגד זה,  יש זמן שהקללה תופסת יותר. ואם כן, ,כלומר

שהברכות תופסות יותר, ואנחנו לא יודעים לכוון את העת בדיוק )יש  

אבל כדאי לאסוף   .דברים שכן יודעים לנו וכגון זמן תפילת מנחה וכו'(

וס' טוב... ולכן כשאתה נותן  כמה שיותר ברכות, כי מי יודע מה 'יתפ



62 
 

  , תו חסד גדול, כי אם הברכה תתפוס ותתקייםעשית א ברכה לחברך, 

וגם אם לא, , שבזכותך הוא יזכה למה שברכת אותו.  שעשית חסד  ודאי

שהרי    יח' משהו.ובעצם הברכה כבר שימחת את חברך שמרגיש 'שהרו

 לתת לחברך הרגשה טובה זה גם חסד. 

 

 

 

 

 ברכה בעת רצון כוחה רב! וזה חסד עצום! 

 ,כולל 'יומם ולילה' לבקר אותובאתי עם חברי  ,נפטר ז''ל לפני שאבי

   .נו לחזור בתשובה והיה שם אברך שאמר, שנקבל על עצמ

  ,יה שעה מאוד מרוממת של תפילות ואחד האברכים אמר לאבתי יה

תגיד לי איך אתה כל כך מחייך? כי הוא ידע לאן הוא הולך והפסיק את  

 חייך.  ם, ובכל זאתהיה שרוי בייסורים נוראי כל הטיפולים, הוא

,  איך לקבל ייסורים באהבהלדעת ואז אמר: בזה הבן שלי הצליח... 

   ! רצון ה'   וכי זה  ,זה  עםאני משלים    ,ות והייסורים עם חיוךואת המ  לקבל

תברך   ', ולכןעת רצון' ו זשעכשיו  , כולם התרגשו מזה.  אחד מהם אמר

 . אחד מהאברכים שלא היה לו ילדים את

אין לי, ובירך אותו מכל    :אמר לו  ?מה אין לך בנים או בנות   :אמר לו  אבא

אבל אתה תזכה עוד    ,זאתאני לא אזכה לראות  אומנם  ש  ,אמר לוו  .הלב

 להיפקד.   נה בעזרת השםהש
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  , בת מבוגרת בלי ילדים ויש לישעת רצון  וז :אברך מבוגר אמר עוד ו

ברך אותה ונתן לו את השם. עבר זמן מועט והם בישרו  ל וביקש מאבי

 לנו שנפקדו. זוהי כוחה של ברכה ב'עת רצון'. 

 

n 
 

'גמילות' בלשון רבים כי הרווח הוא גם לבעל הבית  
 וגם לעני... 

  -הסבר נוסף למה כתוב 'גמילות' בלשון רבים? כתב בספר באר אבות 

שיותר ממה שבעל    ,כל חסד יש רווח לשניהם. הגמרא אומרתמכיוון שב

,  העני עושה עם בעל הבית. העשיר נתן לעני אוכל  ,הבית עושה עם העני

שעות, אבל מה שהנותן קיבל זה יישאר    5אחרי    שוב הוא יהיה רעב    אבל

 בלת  יותר ממה שנתת.  יק  - לנצח נצחים. גמילות חסדים
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n 
 

 הו והו וב ובלי שלושת עמודי העולם, הכל היה חוזר לת

 כתוב: ''עומד'' ולא כתוב: ''נברא'' )כמו שאכן יש גרסא כזו וכנ''ל(?  מדוע

  רגע  יהיה  , ו"ח ,שאם –נוספת  נקודה  לחדש המשנה שבאה ש לומר,י

  נברא   שהעולם  רק  לא:  ולכן,  הוווב  הוולת  יחזור  העולם,  אלועמודים    בלי

   .בזכותםולעמוד   להתקיים ממשיך גם אלא, אלו שלושת  בשביל בעבר

 

 עד מתן תורה העולם עמד רק על חסד

  פעמים "כי לעולם חסדו" )אומרים  26הגמרא אומרת שבתהילים יש 

 ? 26כנגד מה   ,בהגדה של פסח(גם ו בשבת זמרהגם בפסוקי ד אותם

ניתנה  שעוד לא בלבד, מכיוון סד על ח דורות שהעולם היה עומד  26

דורות מאדם   10דורות.  26תורה, מבריאת העולם עד מתן תורה יש ה

דורות מאברהם עד משה רבינו   6-דורות מנח עד אברהם ו 10עד נח, 

לות  יתורה עבודה וגמ  עומד על ידי  , העולם אחר מתן תורהלאבל  -

 חסדים. 

 

עמוד   אברהם התאמץ להחזיק את העולם על ידי
 החסד 



65 
 

כה להכניס אורחים: "והנה שלשה  יח , שכשהוא  על אברהם אבינו כתוב

יש לפרש, בדרך  ו .יח, ב( ,)בראשיתאנשים נצבים עליו וירץ לקראתם" 

'שלושת האנשים' היינו 'שלושת עמודי העולם', ולכן הוא התאמץ  רמז, 

דהיינו שלושת   -מאוד לעשות גמילות חסדים כי ראה שהכל ניצב עליו 

כי כעת ישנו רק העמוד של   ,עמודי העולם ניצבים כעת עליו לבד

  – יותר התאמץ להחזיק את העמוד שלו, ולכן  ולכן עוד  ,גמילות חסדים

 .לקוטי בתר לקוטי( רהובא בספ ,תולדות יעקב יוסף)ספר  "וירץ לקראתם"

 

 

n 
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ּות  יל ְוַעל ְגמִׁ ָדה  ֹו ב ְוַעל ָהֲע ָרה  ֹו ַעל ַהּת
 '' ים דִׁ  ֲחָס

 

שלושת יסודי העולם כנגד שלושת יסודות עבודת  
 האדם בעולם 

 : מרכזיות   נקודות  3והם דברים שאדם צריך להתחזק בהם, האלו 

כתב החזון    .יותר ערכי  ,אדם יותר טובהיה  יש  -  תורה   -  . בינו לבין עצמו1

 למלאך. מבהמה לאדם, ומאדם    התורה הופכת את הלומד אותהש  איש

 קורבנות בבית המקדש.  - עבודה  - . בינו לבין קונו2

 גמילות חסדים.  - . בינו לבין חברו3

שיש   הגדלות שאיפותה כתר מבטא את  – כתרים 3יש  לעם ישראל

 . ותורה: כהונה, מלוכה לעם ישראל

 

שלושת עמודי העולם כנגד שלושת הכתרים שיש  
 ם ישראללע

 : וכנגדם שלושת הנקודות

 . בתורהלקב''ה  כנגד השאיפה להתקרב   - תורהכתר 

 .  כנגד הקורבנות - כהונהכתר 

וי מתפלל  ו"ה שהרי כתוב: -כנגד גמילות חסדים  - המלוכהוכתר 

, פשע,  אנדרלמוסיהאם לא היה מלכות היה , ו שלומה של מלכות"ב

 . שלוםסדר והמלך עושה ו  .רוציםהם עושים מה שואנשים היו 
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דואג  הוא  בזה ש  ,עושה  המלךשהכי גדולה,    חסדיםהגמילות  ה  זו  ,בעצם

 .  , והאנשים יחיו בעולם מתוקןפשעים בעולם   ושלא יהי

 

 

n 
 

 שלושה מיני דביקות בבורא -שלושת עמודי העולם 

 :  יות להתקרב אל הקב"ה אפשר שלוש  3זאת אומרת, שיש  

 . כנגד התורה  - השכלית הדביקות 

כנגד התפילה שמגיע לבית המקדש ומתפלל עם   - הרגשית הדביקות 

 . שם שיש  קדושהכל ה

 רו. שהם המצוות שבין אדם לחב  - המעשית ויש את הדבקות 
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n 
 

 שלושת עמודי העולם כנגד שלושת אבות 

אברהם  ישנם,    –  עם ישראלהיסודות של    3כנגד  , ש בזוהר הקדוש כתוב

   :יצחק ויעקב

 . "חסד לאברהם" - אברהם כנגד החסד 

  מזבחעל השנקרא עולה תמימה שפשט צווארו  - יצחק כנגד העבודה

, שזה כנגד  "ויצא לשוח בשדה" -וזה כנגד הקורבנות. וכן כתוב בו  –

 עבודת התפילה. 

 "יושב אוהלים".   - יעקב כנגד התורה

n 
 

 שלושת עמודי העולם כנגד שלושת החלקים שבאדם 

 שלושת החלקים של האדם הם:  

 . כנגד הלימוד תורה - השכל

 . )''ונפש כי תקריב''( התפילההעבודה ו כנגד  -  הנפש

 כנגד מצוות של גמילות חסדים.  - הגוף

 

 ובאופן קצת שונה: 
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 שלושת החלקים של האדם הם:  

 . זו התורה  -  מחשבה

 . התפילה זו  - דיבור

 המעשים בינו לבין חברו.   - מעשה

n 
 

שלושת  בי העולם מחריבים את שלושת מחרי
 החלקים שבאדם 

פיכות  וש  ילוי עריות, געבודה זרהכנגדם יש את שלושת מחריבי העולם:  

 . הנ''ל   העמודים , ומסביר המהר''ל שבהם הורסים את שלושתדמים

 . כי בע''ז פוגמים בשכל 

 . פוגמים בגוף  בג''ע

בש''ד פוגמים בנפש )כי כידוע שרציחה מגיע ממידת הכעס, שהיא  

סוף הלכות )ומבואר ברמב''ם    ,מידות הרעותבנפש, וזה ראש לכל חטאי ה

הן   - , שהמידות הרעות פוגמות בנפש, וז''ל: ''טומאת הנפשות (מקוואות

 (. ון ודעות הרעות''ומחשבות הא

n 
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 כנגד כל המצוותשלושת עמודי העולם 

  . המצוות מתחלקות לבין אדם לחברו ובין אדם למקום נוספת,  נקודה 

לשני חלקים: חלק אחד זה  מתחלקות והמצוות של בן אדם למקום 

 , ולחלק שני זה המצוות המעשיות.  כמהוחה

והמצוות   ''.התורה ''זה כמה ו הח -  במצוות של בין אדם למקום 

  ''. העבודה ''   זההמעשיות 

 . '' הגמילות חסדים '' זה  - חברול בין אדם המצוות של ו

 

n 
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הקלקול והתיקון בשלושת הדברים שהאדם צריך 
 להתעלות על ידם 

מו, בעניין זה שאדם צריך לתקן את עצמו בשלושת הדברים הנ''ל )עצ

:  ובשמ לכן אני מספרו ,אמר לי לספר את זה ז''ל יאב -רו( קונו וחב

, כל שנה הוא  ז''ל  קבמשה יע  יהיה יארצייט לסב בשבת של תשעה באב  

העלו אותו  ו   ,הוא לא קיבלובאותה שנה    ,ביארצייט  ' מפטיר' מקבל את ה

הוא לא   לשלישי,  וכשקראו לו לעלות לתורה , , הוא מאוד נפגעלשלישי

ון שיש עניין במפטיר, מאותה שבת  וכי זו לא הקריאה שרצה כי ,רצה

גילו שיש לו את  לאחר מכן שלו מאוד התדרדר, ו הבריאותי  המצב

 המחלה. 

שאחד  ,)ברכות נה.( שכתוב בגמרא מישהו,הוא שמע שדברתי עם 

מהדברים שמקצרים ימיו של אדם הוא מי שקוראים לו לעלות לתורה  

 ... התיקון לזה את  כתוב לא בגמרא  ולא עולה.

ועל אף שהוא לא איש דברים,   ,אח"כ הוא עלה בבית הכנסת ברביםו

 ,שידע  עומי שלא יוד  ,ושכל מה שכתוב בגמרא התקיים ב  ,לכולםסיפר  

 זו גדלות שאי אפשר לתאר ואמר  -  וביקש סליחה מכל מי שהיה צריך

 .  ו זה יהיה לעילוי נשמתש לי לפרסם זאת,

שיש שלושה דברים    ,נד:(  שם)שיש גמרא אחרת  נתיים מצאתי לו תיקון,  יבו

מי שמאריך  סא, י מי שמאריך בבית הכשמאריכים ימיו של אדם: 

התפקידים לאדם בעולם   השלוש .שולחנובבתפילתו ומי שמאריך 

 שאיתם מתקרבים להקב"ה.  

  התיקון  יש את   זה  וכנגד   ,בינו לבין קונו  קשר שלא עלה לתורה פגע ב   מי

 המאריך בתפילתו.  -
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יש את   - רוחבבין בינו ל קשרשלא בירך על כוס של ברכה, ופגם ב מי

, שעל ידי כך באים עניים תוך כדי סעודתו  התיקון של מאריך בשולחנו

 .  והוא נותן להם לאכול

שהנהיג עצמו ברבנות ופגם בחלק של בינו לבין עצמו, יש את התיקון    מי

ה שאחזה  וגאוסא, שיתבונן באפסיותו וישבור את הי של מאריך בבית הכ

 בו. 

 

n 
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 החגים נועדו לקרב אותנו לקב''ה 

 שהחגים נועדו לקרב אותנו להקב"ה.   ,אנחנו יודעים

 

יה לרגל  י לכן יש על בעסקים שלו. ע קוש לפעמים האדם  ,ביום חול

לקדש אותנו. המהר"ל מסביר  וכדי ים, י לקבל יראת שמכדי בחגים 

שרחוקים יותר מהמרכז    ון שהם וכי  חג,  שיש בחו"ל יומיים שהטעם לכך  

, וגם בזמננו, שגם  כו'ו  הרוחני בארץ ישראל, כי אין להם את בית המקדש

לבני ארץ ישראל אין את בית המקדש, מכל מקום, הם נמצאים בארץ  

בכדי  הם צריכים יותר חיזוק ויותר ימים  לכן העמים שהיא טמאה,

 . לרומם אותם
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ישראל תיקנו שיהיה יומיים   בארץשגם  ,חשובים וימי הדין הם כל כך

 . ראש השנה 

 

 

 ח כנגד שלושת הרגלים" תורה, עבודה וגמ

   שבועות וסוכות. ,פסח  :שלושת הרגלים המרכזיים שיש לנו הם 

 . שבועות  - כנגד התורה

 . )קרבן פסח( פסח -  כנגד העבודה

 סוכות.   - וכנגד גמילות חסדים
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 וסוכות כ, "ה, יו"ח כנגד ר" תורה, עבודה וגמ

ימים    21הם  של בין המצרים בין י"ז בתמוז לט' באב,  שלושת השבועות  

ימים שהם בין ר"ה   21-ו ,ריחוק שהתרחקנו מהקב"הכביכול של 

 . בחזרה  להתקרב אליועל מנת  ם,הם כנגד  -  הושענא רבאו לסוכות

וכתוב    תה בראש השנה,ישבריאת העולם הי   ,כנגד התורה  -ראש השנה  

 . יתא וברא עלמא י שהקב"ה הסתכל באור

גם  ו ,בבית המקדש , עבודת הכהן גדולכנגד העבודה - יום הכיפורים 

   .כל היום תפילה בזמננו יום הכיפורים הוא 

ריבוי צדקה והכנסת אורחים. וזה חג   - ות חסדיםלסוכות כנגד גמי

 . מעשרות לעניים וכו'  -האסיף 

n 
 

 תשובה, תפילה, וצדקה ח כנגד " תורה, עבודה וגמ

 . "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" 

עשרה   השמונתפילת אנחנו אומרים כל יום ב ) תשובה כנגד תורה

"השיבנו אבינו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה וקרבנו  

. והטעם לכך, שהרי  התורה והתשובה  באותה ברכה מוזכרות,  לתורתך"

א לחזור ולקיים את מצוות התורה, ולתקן את  מהות החזרה בתשובה, הי

מה שהיה חסר בקיום התורה ומצוותיה, וכן לימוד התורה, הוא על מנת  

   .(לעשות ולקיים את מה שהוא לומד

 . תפילה כנגד עבודה

 . וצדקה כנגד גמילות חסדים 
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תשובה, תפילה, וצדקה מתקרבים לבורא  על ידי
 עולם 

הוא לא רוצה   ,הקב"ה הוא רק טובהרי ?  'רוע הגזירה ' ו מה יש להתבונן,

  -  אנחנו במצב של הסתר פניםאלא  .טובתנוברק רוצה לרעתנו אלא 

  ואנחנו התרחקנו ממנו   ,הוא רק טובאבל הקב"ה    ,בעצם מצב רע  שהוא

ולכן  . מה שגורם לגזירות רעות, וזה הסתר פניםוזה השורש של ה –

בעצמו  זה , על ידי תשובה תפילה וצדקה, להקב"ה ים מתקרב אנוכש

 מעבירין את רוע הגזירה. שגורם ל הטוב 

 '': הקריב''כתוב שהוא   כשפרעה רדף אחרי עם ישראל,

בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע   ופרעה הקריב וישאו''

 , י(.יד ,שמות) '" אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה

 קרב"? ופרעה  "כתוב: המפרשים שואלים למה לא 

מחמת שפחדו מפרעה,  ש ,קב"האת עם ישראל לקירב שהוא אלא 

 ה.  "'תפילה' מתקרבים לקב  , ולכן על ידיקב"ההתפללו וזעקו ל

אמש היה וכלשון הרמב"ם: ה: "'תשובה' ודאי שמתקרבים לקב על ידי

 .  וי ועכשיו קרוב וידיד וכו' אשנ

, וכן הוא נדבק  הוא נעשה שותף להקב"ה למעשה בראשית 'בצדקה'

אין לך קרוב יותר    -  במידותיו של הקב"ה שהוא רחום וחנון וגומל חסדים

 מזה! 

הקב"ה הוא רק טוב, רק שהמעשים שלנו מרחיקים אותנו "רוע" אין רוע,  

י טוב", לקים וד המלך אומר בתהילים "ואני קרבת אלי דו - ממנו

 כשנמצאים אצל הקב"ה זה טוב. 
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 כשיש תשובה, תפילה, וצדקה אפשר להיות בטוחים 

מעל   . צום -  " תשובה"ו מעל  ,ראש השנה כתוב בקטןשל  במחזור 

   . ממון - " צדקה"ו מעל ו  .קול - "ותפילה" 

וממון   136 ה יי , קול בגימטר136 יה צום בגימטרי  לנו?  מה זה בא לומר

  - אני בוטח"  זאת ב , כתוב בספרים "136+136+136=408,  136  יהבגימטרי

את שלושת  לו את שלושת המשענות,  ישמי ש ,408 יהבגימטרי "זאת"

 לעולם הבא!   - יבוא אל הקודש"  זאת "ב   - העמודים הנכונים

n 
 

 בהם נינצל מחבלו של משיח

כדכתב )  גוג ומגוגמלחמת    הי התתשרי, וכידוע שאז  חודש  חגי    אתנו  הזכר

ולכן ביום טוב של סוכות קוראים את ההפטרה המדברת על   ,טור(ה

אומות   70כנגד  ,70 יהגימטרי עולה ב'גוג ומגוג' זה מלחמת גוג ומגוג. 

 .  ה כדוגמתהיה מלחמה שאין ת ש ,העולם

נצל מחבלו של משיח?  ימה יעשה אדם וי כתוב,  צח:( סנהדרין)בגמרא 

 .  יעסוק בתורה ובגמילות חסדים

   שצריך... זה פשיטא )'עבודה'(  תפילה -ולגבי 

המטרה   הם ,שלושת עמודים אלו, ונצלי" הוא יזאתמי שיש לו את ה"ב

 שבאנו לעולם. 

n 
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לעשות אפילו משהו   –במשנה זו יש ציווי יום יומי 
 מאחד מאלו

במשניות האחרות, המשנה כותבת בדרך ציווי, שיש לעשות כך וכך,  

אבל משנתנו אומרת "על שלושה דברים העולם עומד", ולכאורה אין  

שהרי המשנה לא באה לספר  , ציוויכאן אלא ודאי שיש  .שום ציווי  בזה

החפץ   ציווי רגיל שיש עניין לעשות כך וכך, אלא אומרעובדות, וזה לא 

  שלפחות פעם אחת ביום יראה לעצמו לעשות את אחד מהדברים  , חיים

, וזהו תוכן הציווי, שנרגיש שזה  הללו  הקשורים בכל אחד מעמודי העולם

אחד מעמודי העולם, וכמו עמודים המחזיקים את הבניין, שאינם רק  

   :מידי פעם באים להחזיק אותו

  ביום אחת אפילו הלכה הלכה של לשון הרע ביום. לדוגמה,  –בתורה 

ה  בעלה ובני  לשלוח אתעיקר תפקידה ששה, י. גם אזה טוב מאוד 

.  ללמוד תורה   במה שתוכל  ,  גם לעצמהאך יחד עם זאת תעזור    -ללמוד  

ה  הלכה בשעה קבוע  ושל לימוד, איז תוכן   כל יום יהיהשבולכן תשתדל 

 וכד'.  בחברותא

אפשר אפילו תוך כדי שטיפת כלים, כל אחד במילים שלו,   –בתפילה 

תוך כדי שהוא נוסע באוטו הוא   גם העיקר לשפוך שיח אמיתי מהלב. 

 יכול להתפלל במילים שלו.
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אפילו אם יש לך קופת צדקה   ,משהו קטןאפילו  – בגמילות חסדים

   .גמילות חסדים פרוטה, זה גם נחשבבה  ותשים  ,בבית

 

לטפל בזקנים    ללכתכגון    גדול ומיוחד,לעשות משהו  בהכרח    יםלא חייב

קטן, לעשות חסד עם   לעשות משהו  אפשרעזר מציון, אלא וחולים ב 

 . וכו' מאי, לעזור לאלשכן טוב עשהמהחבר או 

, שבו האדם מקיים את כל אחד  ביוםאחת  רגע פעם  לכן, הגם שזהו רק  

חי  מרגיש שהוא  מכל מקום, על ידי כך האדם    העמודים הנ"ל,משלושת  

מהי   ,לו לדעתיעזור משהו אחד ביום ולכן גם  ,תקרב להקב"הכדי לה 

 .  תכלית האדם

ק עם תאריך והאדם  שנפתח בוקר ב כאילו כל יום לכן צריך להרגיש, 

 צדקה וכו'. ותפילה, תורה,  :ק שמכניס ל

n 
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 של: עבודה, צדקה, תפילה ה' היא ר''ת עצת

  ,אומרים המפרשים .כתוב: "עצת ה' לעולם תעמוד"לג( פרק )בתהלים 

שעליה יעמוד  העצה הנכונה  היזו - ורהתדקה צבודה ע ר"ת  – עצת ה'

 .בעזרת השם יתברך   הבא  לעמוד לעולם  ההאדם על יד  שיזכההעולם, ו

n 
 

קודם כל 'תורה', ולמה 'גמ''ח' בסוף? הרי  מדוע
 אברהם היה הראשון באבות?

  , אברהםהיה צריך להיות כתוב גמילות חסדים קודם כנגד לכאורה, 

, שהרי אברהם  יצחק ויעקב לפי הסדר ולאחר מכן עבודה ותורה כנגד

כתוב במשנה קודם   , למהעמוד החסד היה ראשון באבותשהוא כנגד 

 ?עבודה וגמילות חסדים  :, ורק אחר כך תורה -כל 

נותנים צדקה לפני התפילה,    -ומה עוד, שהרי באמת כך הוא סדר היום  

- אח''כ מתפללים, ורק אח''כ לומדים. בדיוק לפי הסדר של אברהם

 יעקב. למה המשנה שינתה את הסדר? -יצחק
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 חייבים להתחיל עם תורה כדי שנדע מהו החסד הנכון

 אלא שבלי תורה לא נדע מה זה חסד.  

שישתכר ויעשה  לתת לו  חסד    וזה  , האםאבא שיכור שמבקש בקבוק יין

שטויות? חולה סוכר שמבקש עוגת קצפת? ילד שמבקש שיביאו לו  

זה חסד? זה לא חסד. אם יש חולה סופני שמבקש להביא    ,לנהוג ברכב

.  ה הוא חסד לדעת מ זה חסד? לא, בלי ללמוד תורה אי אפשר ,לו רעל

אסור  זה  ובכלל,    ,הפלהלה  ה חסד ויעשו  עימשיעשו    יכולה לבקששה  יא

 וכו'.   לפי התורה

לפי הגדרת  כבר מת  "כאילו" לוקחים איבר ממישהו ש - תרומת איברים

חסד כי עוד מעט  כביכול ומצילים חיים של מישהו אחר זה הרפואה 

 מישהו מת ועכשיו מצילים אותו.  

 



82 
 

 האם הוא -  צריך לדעת את הלכות התורה אם יש לו "מוות מוחי" לכן

 מת או לא? ,ההלכה על פי  נקרא

 

 

 מא לשבת או לבר מצוה י אההאבא מבקש אל תזמין את    ,הורים גרושים

 זה חסד או לא?  -

 שה מתנגדת והוא רוצה לעשות חסד...   יוהא ,הבעל רוצה לתרום כליה

בעלי כל הזמן עושה    :שה שאמרה לוישבאה אליו א  ,הרב שךמסופר על  

חסד עם אחרים ובבית הוא לא נמצא ואני צריכה עזרה. הרב שך קרא  

ה חסדים,  ואמר לו אתה אדם שידוע בתור איש שעושה הרב  ,לבעל

, היא  עזרה    ממש  כהשה, שצרייסיפור עם א  כאןמאוד פעיל בזה. יש לי  

מה שהרב  ל בשמחהאני מוכן  ,מסכנה ולא עוזרים לה... הבעל אמר

זו הכתובת   ,... אמר לו הבעלענה לו הרב: הנה הכתובת  ?צריךיגיד, מה  

 הבנת, הבנת טוב מאוד!!!  - ענה לו הרב שך שלי! 
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כדי שנדע מהי העבודה   ,חייבים להתחיל עם תורה
 הנכונה 

כנגד  שהן תפילה ביש הלכות  -רבנות ותפילה ולגבי ק ,כןכמו 

קורבן   הקורבן הואפיגול,  תהקורבנות, אם לאדם יש בקורבן מחשב 

רה.  י ה ובעצם זו עבוהוא חושב שהוא עושה מצו  -  רה, "זבח רשעים"י עב

גם אם בתפילה אדם חושב מחשבות אחרות או לא מכוון בשם ה'  לכן 

  צריך לדעת על מה להתפלל ואיך להתפלל   . נוסף על כך,בירה ע  יהוז  –

את עמוד   קודם כל , ולכן המשנה כתבהכל דברקודם צריך ללמוד  -

 לא תפילה ולא חסד.  ,אין לוממילא  ,תורה, כי אם אין לו תורהה

 

 גם ברוחניות  - חייך קודמין

כי   -  תורה לפני גמילות חסדים המשנה הזכירה , למה נוספת תשובה 

שניים שהלכו במדבר ורק   .צריך לדעת שיש מושג של "חייך קודמים" 

  ר' עקיבא  דעתההלכה כמו   , המספיקים רק לאדם אחד, לאחד יש מים

   בעל המים ישתה את המים, ואף על פי שעל ידי זה   .חייך קודמים -
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 .  חברו ימות 

 

 

אין  מהם,    אחד למצה  ויש רק כזית    ,שניים שהולכים במדבר בפסחאבל  

 כי גם ברוחניות תדאג לעצמך לפני אחרים. .  ה להביא לשניומצו

שהגשמיות של השני זו הרוחניות   ,נט אמררבי ישראל מסלאמנם וא

ודאי   , אבל סוף סוףה שלךושעוזרים לשני בגשמיות זו המצוכשלך, 

 שתורה ועבודה זה הרוחניות שלך. 

לכן האדם צריך לדעת, שדבר ראשון עליו לדאוג ללימוד תורה של  

. מלבד זאת,  חסד  ותעשל אחרים,    לשד תורה  ומי לעצמו, ורק אחר כך, ל

עשות ע"י  יה ל כל עוד זה לא יכול , הוא רקחסד כל החיוב לעשות 

עדיף יותר להמשיך   ,ע"י אחרים עשות י יכול להה אבל דבר .אחרים 

ללמוד תורה מאשר לעשותו. אומנם, כפי שנתבאר על האדם לשים לב  

 לעשות חסד כל יום, וכמובן עדיף שזה לא יהיה על חשבון הלימוד. 
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n 
 

 ח צריכות לקנות בהרבה עמל" תורה, עבודה, וגמ

, אלא צריך לעבוד קשה כדי  ים בחינםמגיע אינם  ח,"וגמ תורה עבודה

 . להשיגם 

 שקנו בכסף:  לעם ישראלקניינים יש   3  -מובא ש 

  יתה )ששם הי תורהכנגד  - קנה את הר גריזים והר עיבלאבינו יעקב 

 .  שבועה וערבות על התורה(

 . )עבודת הקורבנות( עבודהכנגד  -  את מקום המקדשקנה ד המלך  ידו

קבורת  )כנגד גמילות חסדים  -  את מערת המכפלה קנה אבינו  אברהם 

 .  (המת

לקנות זה לאו ו - בחינם יםלא מגיע את יסודות אלו צריך לקנות, והם 

 . הרבה   לעמול בזהדווקא בכסף, אלא צריך 

n 
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ח יזכה להעמיד נשמתו  "תורה, עבודה וגמ ל ידיע
 לנצח נצחים 

זה מושג קבלי, אבל יש לזה גם דמיון ממשי,    -  "עולם קטן"  האדם נקרא:  

יש באדם   - יש בעולם נהרות במיקרו: שלינמצא בגוף כל העולם ואכן 

  אוויר, חמצן, פחמן דו חמצני באדם ישגם  -רוחותבעולם ורידים, יש 

  לאדם בכף ידו רואים את מזלו, יש סלעים בעולם  -  מזל בכוכבים, יש  וכו'

כך לאדם יש   - לאדם יש שיניים, יש בעולם אילנות קשים ורכים -

ער, בשנה יש  לאדם צומח שי - צומח בעולם עצמות קשות ורכות, יש

 גידים.   365לאדם יש   - ימים  365

 

את    תהנפש ממלאש  כמו ש   ,4כתוב   )סוף שער יראת שמיים(באורחות צדיקים  

  - הנפש רואה ואינה נראיתש  וכמוכך הקב"ה ממלא את עולמו.  ,הגוף

 כך הקב"ה רואה ואינו נראה. 

 
 וז''ל שם:  4

הכל רמוז באדם מעט מזער. והיודע  -סוף דבר: מעשה בראשית ומעשה מרכבה ''
, יתעלה. על כן נקרא האדם "עולם קטן". ועבור אשר סוד הדבר יבין נפלאות השם

גוף האדם מצוייר דוגמת העולם העליון והעולם התחתון, לכן ניתנה בו הנפש, שהיא 
ח(: מה הנפש  ,ד ,ר לבוראה. ועל כן אמר דוד )עיין ויקרא רבהידומה מעט מזע

אוכלת ממלאה את הגוף, וסובלת את הגוף, ומבלה את הגוף, ויחידה בגוף, ואינה 
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 ... נעלם שנה 70אחרי  חי והחיים עוברים והאדם נעלם, כל אדם 

 

  שיהיה קיום לאדם , על שלושה דברים העולם עומד, ת המשנהוכוונ

  שיגדילכמו בהמה, אלא  לעוה''בלא יבוא שלנצח,  )שהוא עולם קטן(

  רק על ידי, וזה ויזכה להעמידה לנצח - והנשמה שלואת הנפש  ויפתח

 . ח"תורה עבודה וגמ 

 n 
 

 

 

 
כך הקדוש ברוך הוא  -בגוף, רואה ואינה נראית, וטהורה היא בגוף, ואינה ישינה 

 ...''.ממלא את עולמו
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שה מנוצל לעבודת ה' הוא מהולל  י שהיופי של האכ
 ומשובח 

וכעין זה   ,אשה יראת ה' היא תתהלל" ,כתוב: "שקר החן והבל היופי

אלא בזאת יתהלל    ,"אל יתהלל החכם בחכמתו והגיבור בגבורתו  כתוב:

והבל  שקר החן "ש הילנ ואומר הגאון מו .פרק ט( ,)ירמיהו "...המתהלל

שה  יא ום מטרה בפני עצמה, אבל אם זחן והיופי הכאשר ה  זה "היופי

גם  לבעלה,  - בדרך הנכונהעבודת ה' והיופי שלה מנוצל ליראת ה' ו

ת הכוחות  והשאלה איך מנצלים א  ,גם זה יבוא בחשבון -  יתהללהיופי 

 . שקיבלנו מהקב''ה 

 

ח הופכים את העולם מהבל "תורה, עבודה וגמ על ידי
 הבלים לקודש קודשים 

הכל אפס, אפס, אפס,   - עולם הזה כתוב בקהלת: "הבל הבלים" על ה 

 ... , אפסאפס, אפס
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זה נהיה    1לשמאלם של כל האפסים את הספרה שם אתה אם ו

 ... ניםמיליו

העולם  אתה מנצל את  אבל כאשר, הבל הבלים כלאכן ה -כלומר 

ועל ידי זה להידבק בקב"ה שהוא  לגמילות חסדים לעבודה, ולתורה ו

ובזה יתהלל  " -  זה הופך מעולם עובר לעולם עומד ששווה הרבהאחד, 

 . "המתהלל

 

 ח"חכם, גיבור, ועשיר כנגד תורה, עבודה וגמ

 :כג(-, כבט)ירמיהו בכתוב בפסוק  

בגבורתו    כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור ''

כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל   .אל יתהלל עשיר בעשרו

 '' וידע אותי 

 .תורה כנגד עמוד ה - "אל יתהלל חכם בחכמתו"

וזה  כתוב על יצחק שהוא מידת הגבורה  -"אל יתהלל גיבור בגבורתו" 

 . עבודה העמוד  כנגד  

 .  גמילות חסדיםהעמוד של כנגד   - "ואל יתהלל עשיר בעושרו"

להתקרב אל את הכוחות האלו הוא מנצל אם רק  -"כי אם בזאת..." 

   ."השכל וידוע אותי"  -  הקב"ה זה שווה הרבה

הכל נחשב   לרצון ה',ולעבודת ה',  את כוחותיו צלאינו מנאם אבל 

 . " הבל  הכל"–  וכפי שאמר קהלת ,אפסל

n 
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 ח כתוב בלי ה' הידיעה? "למה רק גמ

תורה ועבודה  למה  ,''גמילות חסדים על התורה ועל העבודה ועל ''

ח כתובה בלי ה'  "'', ואילו גמ"על ה... ועל ה... ה' הידיעה:- ים בכתוב 

 הידיעה? 

 

 

המשנה לא העלתה על דעתה שיעשו רפורמות  
 ח..."לגמ

חילוקי דעות בקהילה    עלור  פהיה פעם סי ש  ,)עמ' ז(כתב בספר עת הזמיר  

ים טענו, שהקהילה לא  י אנשים בלי יראת שמ - על נתינת הצדקה

.  יבת להגיש עזרה לאנשים שעוברים בעיירה ואינם חברי הקהילהמחו

את המשנה שלנו, ושאל: שאמר להם  ,יגל זצ''להיה שם הרב שבתי 

ידוע  וברור זה היה  -ותירץ למה לתורה ולעבודה הוסיפו ה' הידיעה? 

כל מיני  בשיבואו אנשים וישנו את התורה ואת העבודה לפי הזמן 

ה' הידיעה  -תורה בהאומרים להם    ולכן  -משכילים למיניהםתירוצים של  

עבודת המצוות שלא לשנות   - עבודה הידועהה שקבלנו אותה מסיני ו

לעבודה אחרת. אבל גמילות חסדים אף אחד לא חשב שיבוא מישהו  

 ... ויגיד 

  ה לא חשבה שצריך ה' הידיעה להגיד על גמילות חסדים אפילו המשנ

זה כבר עברתם את  ... ב, אבל אתם באים ורוצים לשנות שאין לשנות בה

   !הגבול

n 
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 ה' הידיעה שיש בתורה ובעבודה -הסבר נוסף ל

תפילה  - שכולם יודעיםכ תורה ותפילה צריך לעשות  -  יש לומרעוד 

  גמילות חסדיםואילו  לכן יש ה' הידיעה,  בציבור, לימוד עם חברותא,

   . , ועדיף ככל האפשר שלא ידעו מכךבסתרבצנעה ו צריך לעשות

 

ה'  - לכן לא נאמר בו ,זה לא דבר ספציפיח "שגמ –  אפשר להוסיףעוד 

  לחייך לזולת אפילו וכפי שהזכרנו לעיל שידוע  דבר לאהידיעה, כי זה 

 אבל התורה ועבודת המצוות הן ידועות ומוגדרות.  .ח' "זה 'גמ 

n 
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 יהודי חושב תמיד על רעיונות של חסד

שהיה מלך אחד שרצה לבחון את היהודים והגויים והכניס    ,מעשה ידוע

המון מטעמים  עליו שולחן ו שהיו בהם חדרים נפרדים  2-אותם ל

 . 5ים ומזלגות ענקי

 

 
להחזיק אותו  -יש שמספרים זאת עם 'מרפקים מקובעים' כי במזלג יש סתם פתרון פשוט  5

 בחלקו התחתון.



93 
 

נכנס לחדר של הגויים, כולם שם הרביצו אחד לשני   המלךלאחר זמן 

 והיו עצבניים, אף אחד לא הצליח לאכול, הוציאו עצבים אחד על השני. 

 

  : בא המלך לחדר היהודים וכולם שם שרים ויושבים. אמר להםואילו כש

אמרנו שכל  ראינו שהמזלגות גדולים,  לו: ? ענום לאכולאיך הצלחת 

 יהודי חושב בראש של חסדים.  - אחד יאכיל את השני 
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 הכפפה שנפלה מהרכבת

לו כפפה אחת מהחלון, ומיד זרק    ה היה פעם צדיק שנסע ברכבת, ונפל

 יה,  י את הכפפה השנ

 

יה? ענה: אני כבר לא יהנה  י השנהכפפה ששאלו אותו למה זרק את כו

שימצא את הכפפה הראשונה, יהיה לו גם   שהאדםמזה, אבל לפחות 

 ה... כך עובד הראש של יהודי צדיק... יאת השני 

n 
 

 ח"שלושת עבירות החמורות כנגד תורה, עבודה, וגמ

? עבודה זרה, גילוי עריות  תורהמהם שלושת העבירות הכי חמורות ב

 ןשה ,)פסחים כה:( 'ל יעבור בהרג ויי 'יש דין של  ןשעליה ,ושפיכות דמים
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ע"ז כנגד עבודת הקורבנות,  - נו עמודי העולם הכתובים במשנתכנגד 

נחשב כמעשה   ]ג''ע  ה וההיפך מהתורהושזו התאו ,ג"ע כנגד התורה

ואילו התורה מרימה את האדם מבהמה    (6)יד., טו:בהמה כמבואר בסוטה  

יסורי )הלכות א , וכן כתב הרמב"ם א"לאדם ומאדם למלאך כדכתב החזו

ן  פנוי מ לבשאין מחשבת עריות מתגברת אלא ב, , פרק כב, הלכה כא(ביאה

מילות חסדים. אלו שלושת העמודים שלנו והם  ג , ש"ד כנגד [החוכמה

 . את העולם  אלו שהורסיםשלושת עבירות כנגד 

כי הרסו את שלושת היסודות של   - ולכן העולם נשחת בדור המבול 

 .עמ' כב( ,נשמת חיים -)פרקי אבות  7העולם 

n 
 

 ח"שלושת המידות החמורות כנגד תורה, עבודה, וגמ

"הקנאה,   :)ד, כא(: כתוב במשנה לקמן  )עמ' מא(כתב בספר תפארת יהושע  

  נו יש את ובמשנת - ה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם" והתאו

 . כנגדם של העולם שעומדים  שלושת העמודים

הלכה כב, פרק  ,)איסורי ביאה שכתוב ברמב"ם כמו  ,כנגד התורה - הוהתאו

שקוע  אדם לא האלא אם כן  ,שאין מחשבת עריות נכנסת לאדם ,כא(

 
 ז''ל הגמ' שם: 6

 ''.כשם שמעשיה מעשה בהמה, כך קרבנה מאכל בהמה''
 

 : (יב, בראשית ו)רבינו בחיי כתב  7

ומה היא ההשחתה "כי השחית כל בשר את דרכו", קרא לכולם  - "והנה נשחתה
ין שכתוב: )ישעיה נז, ב( "שוחטי יבשם "בשר" כי כלם היו משחיתים את הזרע, וכענ

( אל תקרי שוחטי אלא סוחטי. ולפי שהן קלקלו זרע .הילדים", ודרשו רז"ל: )נדה יג
שחת במי המבול ידה להידה כנגד מינשם מוהאדם שהוא נוצר למ' יום, לפיכך היה ע

לוי עריות, שפיכות ישירדו עליהם ארבעים יום. ארבע עברות אלו היו בהן: ע"ז, ג
 ..''.דמים, וחמס.
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אלו  לא היו עולות בו מחשבות  ,בתורה עמלן שאם היה וכיו ,בתורה

 (.קידושין ל: -)''בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין'' 

  ,א, ט( ,)ויקרא, וכפי שביאר הרמב''ן כנגד העבודה של הקורבנות  -כבוד ה

עצמו בהבאת  את משפיל  , שהאדם הואשתוכן עבודת הקורבנות 

זה מה שבעצם צריך  , וחושב שלקורבן נעשה כי כשרואה מה  ,הקורבן

זה חסד  ו -עשות לוהיחלבו ודמו נשפך כאילו היה צריך לו ,לעשות לו

גם  . עשות בו י במקום מה שהיה ראוי לה שהקב"ה לוקח את הקורבן

ת ההכנעה של האדם מול בטארבנות מתובתפילה שהיא במקום הק

 בוראו, שבעצם התפילה האדם מראה שכל ענייניו תלויים בבורא. 

גומל חסד עם חברו,  ם האדם אכי  ,כנגד גמילות חסדים -הקנאה 

 לשני.  טיבילה רוצה  , הואךיפ להודאי שאין הוא מקנא בו, וב

n 
 

ושלושת הדמויות הרעות,   שלושת הדמויות הטובות
 נו כנגד עמודי העולם שבמשנת

הטובים שהם אברהם, משה    3בפרקי אבות:    ותדמויות שמוזכר  6יש לנו  

 בעם. ו רח בלעם וירוהגרועים ק 3-ו ואהרון

רון סמל  אה אברהם אבינו היה סמל החסד, משה רבינו סמל התורה, ו

 העבודה.  

במשה רבינו, בלעם   ינאשק  ,רח שהוא סמל הקנאהו ק נמצאים,גדם נכ

, שחי עם אתונו, ורצה לעבור על רצון ה' ולהזיק לאומה  והוסמל התא

בעם  וויר, ואבשלמה תמורת בצע כסף, וכפי שאכן הזיק בעצת בנות מ
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  ,בן ישי בראש  או  זה סמל הכבוד שאמר להקב"ה מי בראש? אני בראש

   .ויתר על כל העולם הבא שלו בגלל תאוות הכבודו

n 
 

  מאדריאנוס שלושת הבקשות של ר' יוחנן בן זכאי
 נו כנגד משנת

שר' יוחנן בן זכאי ביקש מאדריאנוס   ,)גיטין נו:(בגמ'  בחורבן הבית כתוב 

רפואה : יבנה וחכמיה, שלושה דברים, את להשאיר לעם ישראלקיסר 

 -  ובתמורה לזה לא נילחם נגדו ,ושושלת של רבן גמליאל ,צדוק בי רל

  ביקשהסכם השלום שלו בבספרו נצח ישראל(, והסביר המהר''ל ) 

 : שעל ידי ג' דברים אלו יהיה קיום לעולם וןולהשאיר אותם כי

  עם ישראל דין של ה שאר בית ישי ,התורה עמוד כנגד -יבנה וחכמיה . 1

 ביבנה. 

שנה והיה   40שהיה מתפלל  התפילהעמוד  כנגד -  ר' צדוקרפואה ל  . 2

- אנחנו חושבים ) , ובזכותו התעכב חורבן בית המקדששרוי בתעניות

  ... ובסוף מתברר זקן שיושב בבית המדרש ומתפלל בצדאיזה שהיה 

 (. שעליו עומד העולם

,  גמילות חסדים עמוד  כנגד היא  -של רבן גמליאל  השושלת . 3

 ישראל. רכי כלל ושהמנהיגים דואגים לצ

הם עומד העולם ועליהם  ר' יוחנן בן זכאי ביקש על הדברים שעלי  כן,אם  

 רצה לשמור. 
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n 
 

 שלושת שלבי החיים של האדם כנגד משנתנו 

שלושה שלבים  , יש אדםבסדר החיים של ה - כתב בספר פרי חיים 

 : ו בחיי

וימי  , 30-50 - מידהעימי ה ,20-30מיום שנולד עד גיל  - יהי ימי העל

 שלב עד גיל המוות. מאותו  - הירידה

ולפני    ,לפני מי אתה הולך  ,: "דע מאין באת)ג, א( לקמן    כתוב בפרקי אבות

ימי  ". דע מאין באת כנגד "יה יימי העל. "מי אתה עתיד לתת דין וחשבון

כנגד   כנגד "לפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון". ימי ירידה מידה עה

 למקום עפר רימה ותולעה. כשאתה הולך למוות    -"לפני מי אתה הולך"

 :נולגבי משנת  בדומה לכך

יה של הבן אדם, בהתחלה צריך ללמוד  י כנגד ימי העל התורה עמוד 

כי זה הזמן הכי טוב )כדלקמן   תורההרבה הרבה תורה, מלמדים ילד 

 . הלומד ילד למה הוא דומה וכו'(, (ד)פרק 

שצריך להתפלל להצלחה   ,מידהעכנגד ימי ה - התפילהעמוד 

 . וארו...(ו)רחיים בצ מהמרומים על המשפחה והילדים שלו

  אבל ,ימי ירידה, ואלו כבר מבוגר כאשר האדם –  גמילות חסדים עמוד 

וכן  מבוסס, והוא כבר , שצריך לדאוג להם נכדיםהרבה יש לו כבר 

להיטיב  כן  ו   ,הספיק הרבה ללמוד, כעת יכול לעשות חסד וללמד אחרים

 . להם מכספו
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n 
 

 שלמות עדיפה על גדלות

שלושת עמודי העולם,  היא דווקא על ידי  השלמות של עם ישראל,

 ושלושתם יחד יוצרים את השלמות בעבודת ה'.  

הוא לא כל  אבל  ,שלם בהכלשהוא יש אחד  ,כשהולכים לחפש שידוך

, אלא ל"אבל השני לא שלם בשלושת הדברים הנ .השני גדול כמו  כך

 . שבדברים מסוימים הוא יותר גדול מהראשון

יש  אם  ,בהלכות ברכות יותר מאשר 'גדול', ואכן 'שלםנה עדיפות ל'יש

קטן אבל  או  ולא שלם לחם גדול שיכול לברך עליהם,דברים  2לפניו 

מעלה של  היא שה   הלכהה  -  תפוח קטן ושלםאו  תפוח גדול ונגוס  שלם,  

שלם  אדם כך בשידוך עדיף  - , ויש לברך עליו שלם יותר גדולה

  העיקר שיהיה  אבל ,פחות חכם הואש  "פאעבשלושת העמודים הנ"ל, 

 . שלם

n 
 

 ''ומנעו בניכם מן ההגיון''

 :(:כח)ברכות ב כתוב בגמ'

תנו רבנן: כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו:  ''

רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. אמר  

גיון, והושיבום  יזהרו בכבוד חבריכם, ומנעו בניכם מן ההי להם: ה
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דעו לפני מי אתם    -בין ברכי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים  

 . ''עומדים, ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא

 )שם(:פני יהושע וכתב ב

זהרו בכבוד חבריכם  י' אמר להם ה ,כווכשחלה ר"א    ,ת"ר  ,בגמרא''

  םעניינישהם  ,שה דברים הללוונראה שהזהירם בשל -  כו' ו

והם שלשה   .רחות חיים ולחיי העולם הבאו כוללים ביותר לא

כמו ששנו חכמים במשנתנו    ,וך שהעולם נשען עליהםועמודי הת 

ועבודה  על שלשה דברים העולם עומד והם תורה , (פ"ק דאבות)

ין גמילות חסדים היסוד הכולל  ישבענ ,ובאמת  .וגמילות חסדים

כמו שאמר הלל הזקן לאותו   ',ואהבת לרעך כמוך'נלמד מפסוק 

זה הוא   - ואהבת לרעך כמוך' ,א.(לשבת )הגר בפרק במה מדליקין 

היינו   ',ואהבת לרעך' והדבר ידוע דסתם לשון  .'כל התורה כולה

  .כו'ותך בתורה יעם שא  -' עמיתך'רעך כמותך דדרשינן בלשון 

ואהבת  'ין  י הוא ענ   ,זהרו בכבוד חבריכםימה שאמר ה  , זי"נמצא לפ

וממילא נכלל בו    ."ח כדפרישית מ שהוא יסוד עמוד ג  ' לרעך כמוך

  ,שמתוך כך ילמדו לשמה ולא לשם קנטור  ,ין עמוד התורהי ג"כ ענ

  ',גיון והושיבם בין ברכי ת"ח ימנעו בניכם מן הה'ומה שאמר להם  

  ',ולמדתם אותם את בניכם' :כדכתיב  ,הוא עיקר עמוד התורה

כשאתם מתפללים דעו   ,ובמה שאמר .והרבה פסוקים כיוצא בו

לה במקום  ישהרי התפ ,הוא נגד עמוד העבודה ,כו'ולפני מי 

 ל.כ"ע לי".דה, כן נראה עבו
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 באתר 'בינינו'  8-6' סשיעור מ
 

 משנה ג 
 

יק.  ְמעֹון ַהַצדִׁ שִׁ ֵבל מִׁ יש סֹוכֹו קִׁ יְגנֹוס אִׁ ַאְנטִׁ
ים  ְהיּו ַכֲעָבדִׁ הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַאל ּתִׁ

ין ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקֵבל ְפָרס,  ַהְמַשְמשִׁ
ין ֶאת ָהַרב ֶשֹּלא  ים ַהְמַשְמשִׁ ֶאָלא ֱהוּו ַכֲעָבדִׁ

ם  י מֹוָרא ָשַמיִׁ יהִׁ ַעל ְמָנת ְלַקֵבל ְפָרס, וִׁ
 :ֲעֵליֶכם

 

 

' יש סֹוכֹו '  '' אִׁ
 

 סוכו מלשון רוח הקודש 

רוח  שהיה לו יש בזה גם רמז  ך, א וםזה שם של מק '', 'סוכו' איש סוכו''

)מגילה   למה? הגמרא', ויסכה' ראת ק כתוב בתורה שרה נכפי ש , הקודש

 .  לרבי יצחק אבוהב(  ,)מגן אלוקים תה סוכה ברוח הקודשיאומרת שהי  יד.(

 

' יק' דִׁ ֹון ַהַצ ְמע ש ִׁ ֵבל מִׁ  '' קִׁ
 

ה מרחיבות את דברי שמעון הצדיק  -משניות ג
 במשנה ב
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 ואלו הם הדברים שאמר.  ,קיבל משמעון הצדיק אנטיגנוס 

כל  ו  ,מתלמידיו של שמעון הצדיקנאמרו הן ה'  -' גמשניות  , בהמשך)

   משנה מסבירה עמוד אחד.

 .  העבודה מסבירה כנגד עמוד   - משנה ג'

 .  התורהמסבירה כנגד עמוד   -משנה ד'

 ( .גמילות חסדים מסבירה את עמוד  -משנה ה'

 

' ב  ' ַר ֶאת ָה ין  ַשְמשִׁ ם ַהְמ י ָבדִׁ ַכֲע ּו  י ְה ַאל ּתִׁ
ם   י דִׁ ָב ַכֲע ּו  ו א ֱה ֶאָל ס,  ָר ְפ ֵבל  ָנת ְלַק ַעל ְמ

ֵבל  ָנת ְלַק א ַעל ְמ ֶשֹּל ב  ַר ין ֶאת ָה שִׁ ַשְמ ַהְמ
ס ָר  '' ְפ

 

 צדוק ובייתוס 

מאוד  הרבה סבל  ועד היום, עם ישראל ה תקופה של אנטיגנוסמאות

הרמב"ם וכל המפרשים מביאים   - מהמשנה הזאת מהדברים שיצאו 

   יתוסים.י כת הצדוקים וכת הב מחמת זה,  שהתחילה ,על המשנה
תורה  בהם יצאו וכפרו שיתוס, יתלמידים צדוק וב  שני לאנטיגנוס היו

חזר ואמר אנטיגנוס  שבגלל הדברים  על שמם ות ועשו כת ,שבע"פ

 .  במשנה זו

 נפלו לטעות כזו?  איך צדוק ובייתוס

 ה באמת הטעות שלהם?  יתמה הי



103 
 

ובסוף  ,שאמרו שלא יכול להיות אדם שיעשה מצוות כל הזמן ויתאמץ

הם כפרו והקימו את הכת   ולכן לא יקבל שכר, זה לא נתפס אצלם

 שלהם.  

שהרי הם אנשים חכמים ואיך הגיעו לכזה דבר,   ,השאלה הנשאלת היא

שלא לעשות את   אנטיגנוס במשנה, אמרכ " בסה פשית? ילטעות ט 

)זאת אומרת שזו לא תהיה סיבת עשיית   פרסהמצוות על מנת לקבל 

שכר, הרי כל המטרה של הבריאה   אין הכוונה שאין... אבל המצוות(

 ! איך הם טעו? אם כן, !להיטיב ולתת שכר

 

 קושיות או תירוצים?

אחד מתלמידי ר' חיים מבריסק שהתקלקל ופעם אחת ר'   מסופר על 

חיים פגשו, אמר לו: תגיד לי, איפה היית, איפה אתה נמצא היום, מה  

ר'   ,)ספקות באמונה וכיוצא בזה( לו הרבה קושיות וקרה? וענה שהי

  ולך קושיות או הי ו הי , גיד לי את האמת: תחיים הסתכל עליו ואמר לו

 . תירוצים והי  אלו ,התלמיד התבייש ואמר נכון לך תירוצים? 

, כל הקושיות שיש  אדם שרוצה ללכת בדרך רעה בעקבות היצר הרע

להשקיט את   כביכול , רק תירוצים לו על דרך התורה והמצוות, אלו

אלא   ,"לא עבדו עם ישראל עבודה זרהתוב כ. שיש לו הסבר  המצפון

שלא ואדם רוצה חיים של הפקר  .כדי להתיר להם עריות בפרהסיא" 

  רוצה   , משום שהואנכוןזה    ז"עשעצמו  את  משכנע  הוא    ולכן  ,יגבילו אותו

   את הגילוי עריות.לעצמו להתיר 

  ולכן  ,את המחויבות , והוא רוצה לבטלהמחויבות מגבילה את האדם

רוצה את  הרי  כי הוא    ,הוא משכנע את עצמו בדברים לא הגיוניים בכלל

   התאווה.
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 כל הרוצה לטעות יבוא ויטעה 

מידת   את הקב"ה לימד כאן ,אדם" נעשהכתוב בבריאת העולם "

 אדם.  ה  האם לברוא את , שכביכול התייעץ עם המלאכיםהענווה

  שכביכול יש שתי  שיחשוב, כול לבוא לטעות מזהשאדם י  ,חז"ל אמרו

 . רשויות 

הוא   ,זה לא משנה במה ,יבוא ויטעה טעותל הרוצהכל ועל כך נאמר: 

 . זאת ימצאלבסוף ו ץ לזהויחפש תיר

יתוס וצדוק מצאו על מה להתבסס ולהקשות, יסוד הדברים  י על אף שב

ומי שרוצה לבחור ברע ולטעות   ,שלאדם יש בחירה בין טוב לרע ,הוא

 ימצא דרך. 

n 
 

 הצדוקים רצו תורה נחמדה וקלה 

שמדקדקים בכל דבר,   וכפרו בחז"ליצאו משנה זו בעקבות הצדוקים 

לזה הסכימו,    -  נכון הקב"ה נתן את התורה על הר סיני, יש בורא לעולם 

 לא רצו לקבל.   - דברי חז"ל ואת המסורת והפירושיםאת אבל 

כ התורה זה נחמד וחכם, להיות אדם טוב, כיבוד הורים,  "סהבכי   למה?

   למה לא?
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תהיה   ,מעשים טוביםתעשה  ,לא צריך את כל הדקדוקיםהם סברו ש

   . אדם טוב פחות או יותר, לא על כל דבר מדקדקים עליך

 

 השיטה להקמת כת

  מעניינים  אידאליםלהציג  יםחייב , שהקימו כת? כמו בבחירותאיך 

ובעצם   ,וכו' מגדרי שיוויון כמו ,)אך לא בהכרח נכונים( שנשמעים טוב

 שהוא רוצה וולוו ונהג צמוד...  ,הוא לא יכול להגיד את האמת

 

 

  אנחנו מאמינים בתורה ולא משנים אותה.  - אמרו הם  באותה דרך,

' בלי השינויים שמסלפים הרבנים...  אנחנו בעד 'תורת משה בטהרתה 

 )וממילא כל אחד יעשה כהבנתו, ישמור שבת כהבנתו...(.  
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נפרדים צריך דבר רוחני, כי דבר גשמי  את הכי הדבר ידוע, שכדי לקבץ  

 .המחוברים )וכמו מריבות על ירושה...(את  מפריד 

 

 

n 
 

 גריזים מאשר את ירושלים הכותים העדיפו את הר 

והם רצו   ,תים לא האמינו בחז"לו הכ - )עמ' יב( כתב בספר לב אבות 

שזה מה  טענומקדש שלהם בהר גריזים, למה? כי הלהקים את בית 

מעידה על  ש מפורש שאין שום מקום  ,ולא בהר הבית ...שכתוב בתורה

 . כביכול תורהה  כך
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גם לא האמינו בעולם הבא, ולכן היה קשה להם למה  

 וכו' צדיק ורע לו 

היכן מוזכר בתורה עולם   שאלו, כי לם הבאעובשכר ה הם לא האמינו 

 ?  הבא

 

איך    ,לכן גם לא הסתדר להם "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" אם הוא צדיק

 ?  , איפה השכר רע לו

 

 ם יהם האמינו שיש שני כוחות מנוגדים בשמי

רשויות בעולם: כוח טוב וכוח   2הגיעו למסקנה שיש , לכן השומרונים

וזה לא כזה   ,יש את הכוח הטוב כנגדורע ואם הכוח הרע רוצה להרע 

של היהודים, אלא יש    -  בעצם אין להם את "ה' אלקינו ה' אחד"  -  פשוט

 רע. כוח וכוח טוב 
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החלו הזוגות שאחד ייצג את   אחרי תקופת אנטיגנוס

 מידת הדין ואחד את מידת הרחמים 

ומכאן ואילך   ,"יחיד" אחרון שהיה השאנטיגנוס היה  , המהר"ל מסביר

  נשיא ואב בית דין. מ המורכבת  תקופת הזוגות ה תקופה חדשה,התחיל

  שפעל אחד מ כל זוג היה מורכב תקופת הזוגותב ש ,מסביר המהר"ל

יראה ואהבה, כמו    -  מכוח מידת הרחמים שפעל  מכוח מידת הדין ואחד  

 הלל ושמאי. 

  

 אנטיגנוס עצמו ייצג לבדו את שני כוחות אלו 

התייחס גם הוא כמו הזוגות, לשני הכוחות אהבה  גנוס יבמשנתנו אנט 

, לאהוב את ה' כמו בן  אהבהמידת  - אל תהיו כעבדים..."" וגם יראה: 

  -  : "יהי מורא שמים עליכם"ואחר כך אמר. ומכוח זה לפעול שאוהב

 . היראהמידת 

  - קינו ה' אחדוה' אל - לכן הוא זה שייחד את הנקודה של אחדות ה'

זה בעצם הכל לטובה    , שאין רע, מה שנראה לנו טוב ומה שנראה לנו רע

 והכל מה'.  

 . אחד  ' ה –כי ה' שהוא שם הרחמים, ואלוקינו שהוא שם הדין  
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נגד הרעיון של החיבור שהיה באנטיגנוס נלחמו  

 הכתות הסוררות 

  מה  ווזה - באו ונלחמו נגד זה - יתוסים והשומרוניםיהצדוקים והב 

זה   ,שאתה רואה את הרעעצם זה שגם  - שאנטיגנוס השתדל ללמד

 .  גם מה'

, ובעצם החשבון האמיתי  יש עולם הבאנוסף על כך, עצם זה שמבינים ש

הרי  ש ,צדיק ורע לו מדוע ,קושיהלא מתחילה ה בכלל  נמצא שם, כבר

, ולכן אין לנו אלא לעבוד את ה'  נחנו רואים רק חלק קטן של התמונהא

   .בתמימות ובאהבה

n 
 

ין לעבוד על מנת לקבל פרס, מדוע התורה אם א

 הרבה פעמים את עניין הפרסים? הזכירה כל כך

של שכר: "למען   ןיכל אחד יודע שכתוב בתורה הרבה פעמים על עני 

  ואילו ,קתי תלכו", "ונתתי גשמכם בעתם"ויאריכון ימיך", "אם בח

למה    לדבריו, לא מובן  ".אל תהיו... על מנת לקבל פרס "מר  ואנטיגנוס א

 ? להזכיר את עניין השכרתה צריכה הרבה פעמים י התורה הי

 

ההבטחות שכתובות בתורה לא קשורות לעניין קבלת  

 המצוות השכר על עצם 
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בדרך שאדם רוצה   - יש יסוד  אומר:  הל' א( ,ט"פ  ,תשובה הלכות) הרמב"ם 

יוליך אותו ה'    - אם אדם רוצה ללכת בדרך טובה - מוליכין אותו ,ללכת

יסלק לו בעיות,  ה'  ,דרך הטובוכדי שיוכל ללכת ב בדרך זו שהוא רוצה, 

וצרות. אך אין זה קשור לשכר, אלא אדם  הפרעות, הטרדות 

שבתמימות רוצה ללכת אחר ה' ולעשות רצונו יסייע ה' בידו. עניין  

השכר והעונש שייך לעולם הבא )מלבד מצוות מסוימות שבהן נאמר   

 . "אוכל מפירותיהן בעולם הזה"(

רק    אלא  ,לא השכר  זההרמב"ם שכל הברכות שכתובות בתורה    מוסיף

שיהיה פנוי ורגוע  , וכדי בלי הפרעותהאדם חיה יש  האמצעיים בשביל

 .  כדי לעבוד עבודת ה' 

 

ב כדי שאדם יבין  התורה לא הזכירה את שכר העוה"

שצריך לעשות את המצוות מעצם זה שכך ה' קבע  

 בתורתו 

כל    מובן היטב, שמה שאין לעבוד על מנת לקבל פרס, זה  ,לפי הרמב"ם

שצריך   -זה העיקרכי  ,אין מילה על עוה"ב בתורה . ולכן,כך חשוב 

  - )מידת אהבה לעשות את המצוות כי ה' ציווה ולא בשביל לקבל שכר 

   .שכר ברור שישם כל זה, ע לעשות כי ה' אומר(, ו

n 
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ל היא שאפשר לעשות את המצוות  שיטת האברבנא

 ב "לקבל את שכר העוה על מנהת

עשות על מנת לקבל 'פרס' )'פרס' מלשון האברבנאל אומר שאין ל

יצפה כבר בעולם הזה לקבל חלק משכרו(. אבל  פרוסה, שהאדם לא 

שהרי שכר  ) בעולם הבאכן אפשר, והיינו שכר לקבל 'שכר'  על מנת

 . ( וה בהאי עלמא ליכא...ומצ

 

ה, ובכל מקרה תעבוד  "אל תעשה תנאים עם הקב

 אותו מאהבה 

  כמו שאנו רואים ו  ,העיקר זה השכר בעולם הבאש ברור    - נראה להוסיף  

מנם לא שכר  ואמר לעצמו, טוב,  עלול לואדם  ה  אבל.  שיש צדיק ורע לו.. 

  - חתיכה בעוה"ז  ומלשון פרוסה, איז - אבל לפחות פרס בעולם הזה 

 העיקר שאהיה צדיק וטוב לו... 

וגם שתהיה עבד של הקב"ה גם אם רע לך  ,ועל זה בא אנטיגנוס לומר

ך לדעת  טוב לך, אל תכנס לחשבונות של הקב"ה, אתה צרי  אם

בשביל    את קיום המצוות  אל תתנה ו  , פרוזדור לעוה"ב  הוא רקשהעוה"ז  

"על מנת" זה תנאי, מי עושה תנאי עם הקב"ה?   .הנאת 'פרס' בעוה''ז

)ופשוט שאף אחד לא באמת מתנה מפורש עם הקב''ה... אלא הכוונה  

שגם אם רע לך, תמשיך לעבוד מאהבה ואל תקנא בפרס שאחרים  

 .    ם בעולם הזה...(ה יקיבלו את פירות

n 
 



112 
 

המשנה מראה לנו דרגה גבוהה בעבודת ה' כדי  

 שאנו מסוגלים  כלשנשאף להתקרב אליה כ

  -בעבודת ה'  אנטיגנוס בא להגיד לנו את הדרגה הגבוהה, יש לדעת

   .לעשות מאהבה בלי שום פניות אחרות 

  לא הלכה למעשה  וזבהנהגה, לנו את הכיוון  מראים פרקי אבות 

ות  מרא כלשהי, המשניות באבות  . כל אחד נמצא בדרגה שולחן ערוך ב

ולכן גם אם האדם מרגיש שהוא רחוק  שבו צריך לצעוד. לנו את הכיוון 

משלמות בעניין מסוים, ואפילו לכאורה אינו מסוגל להגיע לשלמות  

בעניין זה, מכל מקום הוא צריך לנסות ולהתקדם בכל פעם ולו רק  

 . במעט

 ,חדאויש  ,בתורהתעסק כדי להיממה ה מקדיש את כליש אחד שהוא 

כל אחד  גמילות חסדים. ב מתעסק כל היממה הוא שיהיה מה שיהיה

צריך לשאוף להגיע עד כמה שניתן לדרגה של עבודת ה' מתוך    דרגתוב

 .  יה וטהורהי אהבה נק

 

תעשה את  אל , אבל ם בעוה"ז"פירותיהומנם יש "א

 המצוות בשביל זה 

ברכות  לאחר  .יש להן פירות בעוה"ז , שיש מצוות שאומרים לאדם

כן  איש אדם ש - "פירותיהם בעולם הזה" :התורה אומרים כל בוקר

את  תשמע, אפילו  :לנו תאומר המשנה מחכה לזה ורוצה את זה. 

  , אלא אל תעשה בשביל זהשאתה יכול לקבל בעולם הזה,  חתיכהה

י עצם זה שהקב"ה מצווה אותנו  כ   ! כי הקב"ה ציווה  שאתה מקייםתכוון  

 זו צריכה להיות סיבה הכי שמחה בעולם לעשות את זה. 
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 הזכות העצומה לשים את הכתר על ראשו של המלך

במשך  כשהמליכו את הצאר ניקולאי היה טקס גדול שתכננו אותו 

 .  חודשים רבים 

היו  סאות  יכ שה  וככל  ,היה מאוד גאה בזה  לטקס הוא  כרטיסה  מי שהי ל

מעמד  ההרגשה הייתה יותר מיוחדת. זה היה  ,במהיותר קרובים ל

ם את  ישל את השמחה של אותו אחד שזכהנו נתאר לעצמ ... עצום

 על הראש של הצאר ניקולאי. הכתר 

 

  - "ויתנו לך כתר מלוכה"  -  אנחנו צריכים לדעת שכתוב על עם ישראל

כשאדם אומר "אמן" הוא זוכה להמליך את הקב"ה, כשאדם לוקח  

הוא ממליך את    ,מזונות""...מלך העולם בורא מיני    :עוגה ומברך  פרוסת



114 
 

. אדם שזוכה  וה שעושים זו זכות כל כך עצומה וכל מצ, הקב"ה בעולם

לא פחות   -  לבטל את רצונו מפני רצון הקב"ה הוא ממליך את ה' עליו

כל  בהכתר על ראשו של ניקולאי. אדם צריך להרגיש ש מזה ששם את 

שלא  כל כך גדולה,  כה לעשות את רצון ה' ומרגיש שמחה  ווה הוא זומצ

 " ? "כמה משלמיםמקום לשאול: נשאר 
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 טלפון מר' חיים קנייבסקי... 

שמבקש שנעשה   נדמיין שאנחנו מקבלים טלפון מר' חיים קנייבסקי 

 משהו עבורו...  

 

ע היה קם  " בחלום ומבקש... או שר אלינום היה נגלה "או שהרמב 

ד המלך... וואוו... אף אחד לא היה שואל:  יתנו.. או דוומבקש מא  לתחיה 

שהבקשה הייתה לטובתנו.... נו... ושבורא עולם   יווןכמה משלמים... כ

תנו... מה שייך לשאול: כמה ובים לטובמבקש שנהיה ילדים ט

 . משלמים.. 
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הוא לא עבד ה'  "לקבל שכר מי שעושה "על מנת
 בכוח אלא רק בפועל

בסביבה   יש הרבה גנבים בכוח  דםכל אלש ,פעם ר' ירוחם ממיר אמר

פוחדים שיתפסו אותם, אם היו בטוחים  הם  גונבים? כי    אינםלמה  ו  -  שלו

בעצם הם כן   - כן היו גונבים  הם שאף אחד לא יתפוס אותם, 100%-ב

   . הם גנבים 'כוח 'ב,  אנשים שפלים

 

  -  רק בגלל שלא רוצה לקבל עונש והוא מפחד מצוות  עושה  ש אדם גם 

אם לא  י  כ  -  בעבודת ה'  דרגה נמוכה', אבל מהסוג הנמוך, זו  יראהזאת '

אדם  אם וכן  .עושה ככל העולה על רוחו היה הוא בעצם  , היה עונש

השכר הוא באמת לא   אזה אומר שלולעושה רק על מנת לקבל שכר, 
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היה עושה כלום. לכן באה המשנה ואומרת שנגיע לדרגה שנרצה  

 הישרה. באמת הדרך  ולכן זוהי  ,כך ה' ציווהלעשות את הטוב כי 

n 
 

 שנה 40ימים של ריגול הארץ קיבלו עונש של  40על 

 

יום  שכתוב אצל המרגלים שקבלו על כל  ,אמרא  "שליטוייס  אשרהרב 

שסה"כ קבלו  כך עונש של שנה להישאר במדבר,  -שתרו את הארץ

 יום תרו את הארץ(, וחטאם  40)שהרי  שנה 40 להישאר במדברעונש 

 לשון הרע.   - נקרא להוציא דיבה על הארץ
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ביום שדיברו   -אחד אמנם החטא שלהם היה רק יום 
 הימים? 40למה קיבלו עונש כנגד  דיבת הארץ, ו

קיבלו   למה , ויום אחד דיברו לשון הרע לכאורה קשה שהרי רק אבל

זו כבר התוצאה  הדיבור של לשון הרע אלא ש? יום  40 כנגדעונש 

ראיית הפגמים והרע באחר. דיבור לשון   - הסופית של השלב הראשוני

עצם זה שאתה רואה את    ,הרע הוא השלב האחרון של בסיס לא מתוקן

רק  הלכו לכל מקום וראו  מרגליםה . הרע של השני זה כבר לשון הרע

 דיבת הארץ.  ו התחיל החטא של הלשון הרע  בשלב הזה  כבר ,את הרע

 

 לו היה מצווה לדבר לשון הרע...

יבוא  גם אם ש ,ואדם צריך להיות בדרגה כזש ,וייסאשר הרב  הוסיף

לך  ,וה עכשיו, הוראת שעהויש מצ ,שמעת :ים ויגיד לוי מלאך מהשמ

מה  וכי "לשון הרע, הוא צריך להרגיש קושי של שכן שלך ה לעתדבר 

רק טוב אני רואה    -  לחשובו, להתאמץ  "? אני יכול לדבר עליו לשון הרע

   ..עליו.

הוא כבר ישחרר   ,לדבריגידו לו אם שרק  לעומת זאת, ישנם אנשים,

, כך   שנרצה להיות טובים כי זה רצון ה' ,... צריך להגיע למצבהכל  עליו

 לא על מנת לקבל שכר.  ,נדבק בזההחליט שזה טוב וה' 

n 
 

 ''כעבדים''? -למה צריך את האות כ' במשנה 
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)''אל תהיו   כ' מיותרת פעמיים האות  ה"כעבדים" לכאורכתוב לשון 

 ?  עבדים...''(כעבדים... אלא כ

  ל מנת שעושים ע  ,יש עבדים  .סוגי עבדים   שנייש    התשובה היא, שבעצם

 לקבל פרס,  

 

 לקבל פרס.  שלא על מנת שעושים  ,ויש עבדים
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   . אל תהיו כמו עבדים האלה אלא תהיו כמו העבדים האלה   ,ואומרים לנו

 

אל תהיו כעבדים שנקנו בכסף אלא כעבדים מבטן  
 ומלידה 

שייך  ה בתור עבד כברשנולד  "עבד יליד ביתיש מושג של " בתורה 

לכל היום ולכל   -  בכסף נו אותוקעבד ש  " עבד מקנת כסף". ויש לאדון

 .  הלילה וישן אצל האדון

 

  -ן שאף פעם לא היה משוחררולא מכיר דבר אחר, כיו 'יליד בית עבד '

עצם זה שיש לו  על ולכן,  ורגיל אלו חיי העבדות. מכירמה שהוא  וכל
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איך  ,והוא לא מחפש . טובה לאדון שלומה לאכול ולשתות הוא מכיר 

 תאפשר לו.לברוח ברגע שי

 

והוא  ,יודע מה זה חיים נורמלייםהוא  ה בכסף,קנ נעבד שלעומת זאת, 

, אין לו כוח  בכדי להשתחרר שחסר לו מחכה רק להשלים את הכסף

הוא מכר  מחוסר ברירה כי  ,והוא עושה את זה בשביל הכסף ,לעבוד

   . לברוח והוא רוצה רק  ,את עצמו

מה     -  דוד המלך אומר בתהילים: "אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי"

אני כמו יליד בית, אני עושה את זה    ביאור הדברים,?  "בן אמתך"  הכוונה

  אני , ולא כי אני מרגיש אילוץ. אלאבתור אדון ה מכריח אותי תלא כי א

 ,"בן אמתך" עושה את עבודת ה' כדבר פשוט ומתבקש מאליו, וכמו

שמרגיש את העבדות כדבר טבעי ומתבקש ואינו חושב כלל על  

אתה יכול לפתוח לי את   -אפשרות אחרת. ולכן, "פתחת למוסרי" 



122 
 

אני לא אברח כי כל מהותי הוא  ,להוריד לי את האזיקים ,המוסרות

   לעבוד אותך!

מא שלי היא אמתך אני  י , גם א'אני עבדך בן אמתך' :דוד המלך אומר 

 . כעבד יליד בית

 

, כלומר, הוא לא מרגיש  יש עבד שעושה על מנת לקבל פרס לפי זה,

כלל סיבה ורצון להיות עבד, אלא הוא כפוי ומאולץ לכך בגלל קבלת  

, כי הוא  שעושה שלא על מנת לקבל פרס  לעומת זאת, יש עבד ו  הפרס. 

מרגיש שהשיעבוד לעבודת ה' הוא דבר מובן מאליו ולא שייך אחרת,  

אל תהיו   ,לכן אומר אנטיגנוס - והפרס אינו מהווה סיבה לעבדות

ד המלך  י של דואלא מהסוג  העושים רק על מנת לקבל פרס,כעבדים 

 . , שאין  עשייתו נובעת כלל מחמת הפרס"יליד בית"

n 
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ומצליח להתגבר עדיף על מי  האם אדם שנמשך לרע 
 שלא נמשך לרע?

מחלוקת מעניינת וידועה שהרמב"ם מביא  מובאת בספר מילי דאבות 

  ואחד  ,אדם שנמשך לטוב ולא לרעיש מי עדיף?  - ' שמונה פרקים'ב

 מי עדיף?   - יש לו ניסיון ומתגבר ,שנמשך לרע

 

 

השכר בעוה''ב נקבע לפי הכמות שהרמת את נקודת  
 הבחירה שלך

נקודת "הבחירה", שכל אחד נולד בנקודת    מהי מסביר    לזצ"  הרב דסלר 

שהיא מושפעת מהמשפחה בה נולד, הסביבה   מסוימת, בחירה

, שנכנה  בחירה נקודת, למשל: אחד נולד בומוסדות הלימוד שבהן גדל

  משפחה מסורתית ובקושי עושים קידושמא  ושה  מה לדוג ,  4אותה דרגה  
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לעומת  ו .7והתעלה ונפטר בדרגה  עלה , האדם הזה בחיים שלו בשבת

המדקדקים במצוות  למשפחה וסביבה  ,9שנולד בדרגה  זאת, אדם

. שניהם מגיעים לעולם  10והוא בחיים שלו עלה והתעלה ומת בדרגה 

שמת בדרגה   מי ,לכאורה . 10ואחד בדרגה  7בדרגה  נפטר הבא, אחד 

 . מגיע לו גן עדן יותר גבוה  10

גבוה,   יותר  גן עדןמגיע לו    7שמת בדרגה    , שאותו אחדאומר  רהרב דסל 

התקדם רק דרגה  השני אילו ו דרגות, 3התקדם ? כי בחיים שלו מדוע

לא לפי התוצאה, אלא לפי כברת הדרך שהוא  האדם נבחן  אחת,

  . שלוההתחלתית    ההבחיר נקודת  את  כמה הוא העלה  התקדם. כלומר,  

  את נקודת הבחירה שלו הוא הורידשכמה  נמדד לפי הרע - להיפך כןו

]כמובן, מלבד זאת יש גם את הערך העצמי של מדרגתו, ובוודאי שמי  

  8, אין שכרו שווה למי שהתקדם מדרגה 4לדרגה  3שהתקדם מדרגה 

, שהרי יש תועלת מעצם מצבו הרוחני, ולא רק מהמאמץ  9לדרגה 

 10של מי שירד מדרגה  ,דרגה. וכן להיפך, אין עונשו שווהלהתקדם מ

   [.1לדרגה   3, כמו מי שירד מדרגה  8לדרגה 

n 
 

 

 

 נקודת הבחירה היא מקום המלחמה בין שני צבאות 

יש   ,צבאותשני מלחמה בין : כאשר יש משלומביא  הרב דסלר מסביר 

שטח שכבר בתחילת המלחמה היה שייך לצד אחד, ויש שטח שכבר  
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בתחילת המלחמה היה שייך לצד השני, וקו התפר שבין שני הצבאות,  

 .  שהוא קו החזית, שם מושקע רוב המאמץ המלחמתי 

 

אחד הצליח לכבוש שטח נוסף, הרי שמיקום החזית זז, למקום  צבא  אם  

נמשכת המלחמה שנים רבות,  שהוא קו התפר שבין שני הצבאות, וכך 

יש  נקודת הבחירה  דומה לכך,וכל הזמן קו החזית זז ממקום למקום. ב 

לה נקודת פתיחה, ובמשך כל חיי האדם, הוא נלחם עם יצר הרע, ולכן  

  8כל הזמן נקודת הבחירה יכולה להשתנות לכאן או לכאן.

 האם יקום בזמן להתפלל שחרית ,כגון מלחמה

 
'קו בחירה', כי כמו במלחמה בין שני  ונראה להוסיף, שזו לא רק 'נקודת בחירה', אלא זהו 8

צבאות, מקום המלחמה מתפרס על קו לחימה ארוך, ויש מקומות שהצבא הזה התקדם יותר 
עמוק בשטח האויב ויש מקומות לאורך הקו שהוא התקדם פחות... כך גם בעבודת ה' יש קו 

ת, בברכות, לחימה ארוך שמורכב מהרבה נקודות לחימה, יש נקודות לחימה במידות, בתפילו
בדקדוק בהלכות שבת וכשרות וכו'. המטרה היא, להמשיך ולכבוש את שטח האויב לאורך כל קו 
הגבול, אבל זה לא קו ישר, אלא קו ארוך ומתפתל... יש מקומות שאדם מצליח יותר להתחזק 
בעניין מסוים, ואילו בנקודה אחרת הוא יותר חלש ושם קשה לו וכו', אבל בסה"כ צריך להיות 

 חזק, ולהרים את קו הבחירה עוד ועוד כלפי מעלה. "למטכר
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והוא שמע על   ,שחריתתפילת תפלל הנוהג לשלא אדם לדבר,  אדוגמ

תפילת  להתפלל לקבל על עצמו , והחליט חשיבות התפילה ומעלתה

אולם, בוקר   . לא התפללהוא קשה לו ו היה בוקר אחד אומנם, שחרית. 

  קם יותר מוקדם לפני העבודה כדי להספיק אחר הוא התאמץ ו

 ... התפלל ל

 

 

  . התאמץ והתאמץ  ךכ  -   תפללמ לא  עוד יום מתפלל, עוד יומיים  וכך, הוא  

נקודת   - תפללהוא מכל יום הוא במצב שכבר  ,ולאחר שבועיים

 ,כי הוא כבר מתפלל  ,תפלליתפלל או לא  ים  כבר אינה, אהבחירה שלו  

, כי  או לא אם להתפלל במנייןלעברה  ,עכשיו נקודת הבחירה שלו

   . יעדהוא כבר התרגל, הוא כבש עוד  לבד   להתפלל
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n 
  

כל אדם יכול להגיע למקום גבוה בגן עדן כמו משה  
 רבינו

בעוה"ז יכול לעלות ויכול לרדת,   כאןשנמצא  שכל אדם    , אומר הרמב"ם

לדרגת  לדרגת משה רבינו ומצד שני יכול להגיע  עיכול להגי האדם 

  "לא קם  ת הפס':כוונ ימה , ובן נבט שחטא והחטיא את הרבים בעםויר

אדם שיעשה   הכוונה שלא נגיע לנבואה כמו משה, אבל כמשה"? נביא

באותה דרגה    משה רבינו,כמו    הקב"ה   את המקסימום שלו הוא מבחינת

  - אתה יכול להעביר את נקודת הבחירה שלך עוד ועוד למעלה ע."בג

  .עלה את נקודת הבחירה שלויהאדם נמדד בכמה 

n 
 

לגבי שכר המתגבר עדיף, אבל הנמשך לטוב הוא  
 המשובח

מי יותר חשוב מי שמתגבר או מי שלא נמשך   :היא  תנשאלהשאלה ה

ין שכר עדיף את המתגבר כי "לפום  י שבאמת לענ  -והמסקנה היא  לרע?  

יותר ואתה   גדול שהצערכמה  -  משנה כב( ,ה, פרק )עיין לקמן צערא אגרא" 

               מתגבר כך השכר יותר גדול. מצליח ו

הדרגה היותר חביבה וגבוהה זה אחד  , הקב"ה שבעיני ,הרמב"ם אומר

 . מעצמו שנמשך לטוב 
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אנטיגנוס בא להגיד שאל תחפש מה עדיף, אלא מה 
 יותר טוב בעצם 

לקבל  אל תעשו על מנת  - להכריע לנו את השאלה הזואנטיגנוס בא 

את הטוב כי הוא טוב בעצם, ואל תעשו חשבון   אתם תעשו   . כלומר, פרס

להימשך לרע ולהתגבר עליו בשביל לקבל את השכר היותר   שעדיף

 תגיעו לדרגה כזו שתימשכו לטוב.   אלא, גדול

בעיני הקב"ה זה יותר   ,פחות, בכל זאת על כך הואשכר הש  למרותו

 חביב.  

, אין לי  ילא קשה לכאשר כמה וזה לא ח זה פחות, כי  אומנם בשכר 

  "אל תהיו על מנת לקבל פרס"   -כ  "נמוך, אעפ הוא    שכרה  ולכןניסיונות  

  – על מנת לקבל פרס לא לעשותהמטרה והדרגה הגבוהה היא ש -

   ימשך לטוב כי הוא טוב בלי להימשך לרע. אלא לה

n 
 

ההזדמנות  האם עדיף שהמשיח יגיע? והרי נפסיד את 
 להרוויח יותר שכר?

ישחט היצר הרע   ,שכשיבוא משיח ,אומרת)קנא:( מסכת שבת ב הגמרא 

כבר אי אפשר  לכן עצמו ומהאדם ימשך לטוב  . היה בחירהתולא 

, וכל  כי כל עוד יש יצר הרע יש מלחמה ואפשר להתעלות , להתעלות

 זה השכר.   - אנחנו נלחמים ומתגברים ומנצחים עוד

כבר  אין  ,זהו , , האדם הגיע לעוה"ב לדרגה שהגיעוכן לגבי העולם הבא

מה עדיף שיבוא חמה והעולם יגיע לתיקון השלם.  וזו אותה שאלה, מל

 משיח או לא?  



129 
 

 

ל והוא  "מו שהייתה בחויהילד שקיבל מתנות מא
 מאוד התגעגע אליה...

כל שבוע שלחה לו מתנה  ומו נסעה לחו"ל להרבה זמן,  ישא  ,משל לילד

 .  והילד כבר ממש התגעגע אליה עם מכתב יפה 

 

  - הגיעה היא אחרי שנתיים שלוש שהוא כל כך מתגעגע אליה פתאום 

  מתנה  והוא שמח או לא? כבר אין לו את המתנה כל שבוע, מה ז האם

משיח כבר אין לנו את  ה   כשיבוא,  כךבדומה למא שלי!!  ימא, איא  לעומת

על היצר הרע והמלחמה, אבל הקב"ה שכל  ותהתגברההמתנות של 

 הגיע...  כך רצינו לפגוש ולהיות איתו
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ל הבין שהמתנות זה לא העיקר  "אפילו הילד הנ
גם אתה אל תעשה את המצוות בשביל   לכןבחיים, 

 הפרס

וההתגברות, שבה  יש את האופן של המלחמה  - בעבודת ה' אותו דבר 

  היא יש את המתנה, אבל הדרגה הגבוהה שהפרס, נכון  יש את קבלת

 להיות עם הקב"ה. 

שאתה עושה את המצוות שלא   ו כוונת המשנה, תגיע לדרגה כזאת,ז

על מנת לקבל פרס, אלא מאהבה ומעצם זה שה' ציווה ובלי להימשך  

 בכלל לרע.  

אהבה    -   על דרגות גבוהות בעבודת ה'  מדברתמשנה  יש לדעת, שאכן ה

עם כל זה עלינו  אבל  , שאנחנו רחוקים מזהלנו לכאורה, ונראה  ,ויראה

 הרווחנו. במשהו קטן,  אפילו ואם נתקדם ,ן לשאוףהיכל  תעלד

n 
 

האות ה' מסמלת את העולם הזה והיא חצי )='פרס'( 
 ב "מהאות י' שמסמלת את העוה

פסוק מדניאל מביא  הואו שפרס זה מלשון חצי, ,הבן איש חי אומר

]וכן ידוע שיש זמן המוגדר בהלכה   ה, כח( ,)דניאל סת מלכותך"י"פר

שהוא בעצם שיעור הזמן לאכילת חצי כיכר לחם    – 'שיעור אכילת פרס'  

הזה נברא באות  לם  אומרת שהעו,  (:)כטהגמרא במנחות  בגודל מסוים[.  

 ,)ישעיהו  עולמים"צור    ה'  ה- י"בטחו בה' עדי עד כי ב  -  עוה"ב באות י' הו  ,ה'

  עולמות. חז"ל שתישיצר  '' צור עולמים '' - אותיות י' וה' זה ה - בי . כו, ד(

ה' בראם,  - ב -אומרים "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" )שם(

מר  והכי קל לשהאות  , היא האות ה'השמים והארץ נבראו באות ה'. 
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נברא העוה"ז   -  ה' ', כשהקב"ה אמר היא הברה בעלמא( ')אות ה  אותה

 . והעוה"ב באות י' 

ה והם  י עוה"ב נברא באות י'? כי הצדיקים מועטים "ראיתי בני עליולמה  

 . מה:(  ,וכן בסוכה ;שם ,)מנחותמועטים", כמו האות י' שהיא קטנה 

 

 

אין לעשות את המצוות בשביל שכר העוה''ז אלא רק 
 בשביל שכר העוה''ב

  ה זה י חצי מהאות י', ה' בגימטריהיא האות ה' שהרי  ,הבן איש חי אומר

  - פרס –על מנת לקבל חצי  את המצוות אל תעשו ,כ" וא .10זה י' -ו 5

, שהוא אינו רק 'פרס', אלא הוא  ב"עוה ה, אלא עשו רק בשביל עוה"זב

   .שהובא לעיל  ל, וכדפירש האברבנ5ולא   10

n 
 

 

 

ז הרי הפתח פתוח לפניו  "מי שרוצה ליפול בעוה
 כרצונו 

בא  זה מה הגמרא אומרת, שהעולם הזה נברא באות ה', ויש להבין, 

, ז דומה לאכסדרא"ת הגמרא שהעוהמבאר ?  לומר לנו ומה המסר בזה

בדומה    –  צדדים, אבל הצד הרביעי פתוח לגמרי  3-כלומר חדר הסגור מ
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כל הרוצה ליפול ולכן,  . מלמטהלגמרי פתוח הפתח לכך באות ה' יש 

 יש בחירה.   - שרוצה לצאת יצאיכול ליפול ומי 
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וכל מי שרוצה לחזור בתשובה מוכן לפניו פתח מיוחד  
 כךל

צד והיא לא סגורה עד הסוף, ביש פתח אות ה'  ל , מדוע שואלת הגמרא

 מה זה בא לרמז?  

בתשובה שיהיה לו פתח   רוצה לחזורהאדם שאם ומבארת הגמרא, 

 להיכנס בו. 
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בעל תשובה עלול ליפול שוב ולכן חייב לטפס לדרגה 
 גבוהה מאוד 

ח  תלמה שלא יכנס מהפ מדוע צריך פתח מהצד,  ,שואלת הגמרא

לעמוד קרוב   ים יכול "ים רגיל" נשים א משיבה הגמרא, אומנםשיצא? 

 ו,לולא יפלפתח 
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, ולכן אינו יכול לעמוד  לעמוד בקצהלו אסור  ,אדם שכבר נפל אבל

ה  יו עלי בעל תשובה צריך לקבל על עצמ - בסמוך לפתח הה' מלמטה

ולכן   .פול שוב..ישלא יכדי , וגם משם צריך הרבה רחמים גבוהה מאוד

 הוא דווקא צריך להיכנס מפתח אחר הנמצא יותר גבוה. 
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  מספיקים אדם רגיל  על אף שלש  , נאמר  ( , אות ז)פרק א  בספר תומר דבורה 

  - אבל אדם שנפל וצריך לעלות , כדי להתרחק מהחטא.גדרים קטנים

שהיות והוא   , הוא צריך גדרים הרבה יותר חזקים וקשים.בעלי תשובה

ולכך רומזת האות ה', שהפתח  כבר חטא, הוא עלול בקלות לחטוא שוב.  

וכן הוא פתח צר, שקשה להיכנס   ,לחזור הוא במקום יותר גבוה ועליון

וכן רומז, למעלתם של  בו. וזה רומז שהוא נצרך לגדרים יותר קשים, 

)ברכות   גמורים אינם עומדיםצדיקים    ,עומדיםהיכן שהם  בעלי תשובה. ש

   .מהפתח העליון יותר ולכן יכנסו   הם עומדים בדרגות יותר גבוהות, לד:(

 

יש 'מצוות' שיש רק לבעלי תשובה )מאהבה(, 
 שצדיקים גמורים 'לא זכו' להם

ל: 'מקום שבעלי תשובה עומדים, "בדברי חז ונהוהכש ,יש מסבירים

שלצדיק גמור אין את המצוות    -  )ברכות לד:(  עומדים'אינם  צדיקים גמורים  

? אם הבעל  לבעל תשובה שיש לבעל תשובה, ואיזה מצוות יש לו

שזדונות )העבירות( נהפכות לו  )יומא פו:(כתוב  ,תשובה חוזר מאהבה

   מצוות. ולאף צדיק אין כאלוהרי  –  לזכויות

n 
 

ה' מהאיש ומהאשה,  -כשמורידים את האותיות י' ו
 שורפת מאוד  'אש'נשאר 

לא זכו אש   ,: "איש ואשה זכו שכינה ביניהם(.)יז הגמרא בסוטה 

אם זכו ששם ה' שורה   ולכן, . יש אות י' באיש ואות ה' באשה .אוכלתם" 

יש להם שלום בית   ,ושכינה ביניהם ה הם שם השם(- )אותיות י בתוכם
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  ו"אש"   ונשאר "אש"  ,י' וה'  יורדות האותיות  ,ואם לא זכו  .טוב וזוכים לכל  

    ולא צריך להרחיב לאן זה מגיע... -

                          

 

 

שה, והאות י'  י לא לחינם האות ה' נמצאת אצל הא
 אצל האיש

המפרשים,  מסבירים  - ש יי' אצל הא- ו השיאצל הא ת האות ה' נמצא

רו אותה  טפ ש וזו הסיבה שה אחראית יותר על ענייני העוה"ז, ישהא

ולכן האות ה' נמצאת   ,עשה שהזמן גרמן מצוותמתלמוד תורה ומקיום 

, אצלו מסמל את העוה"בושמצווה בלימוד תורה  , אבל האיש .אצלה

והאות י'  וכמבואר לעיל, שאות ה' רומזת לעולם הזה, . נמצאת האות י' 

 לעולם הבא. 
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n 
 

שה שמבינה יותר  י ז צריך לשאול את הא"בענייני העוה
 בתחום 

  ,לומד תורה אבל אינו  ,אחד שמקיים את כל המצוות  הוא "עם הארץ"

- כי כל המצוות באות מהארץ: התפילין מבהמה, הלולב מהעצים

ולכן האיש עיקר   ,בלימוד תורה מסמל את העוה"אילו ו .מהצומח

 ,)נט.( הגמרא בבבא מציעא ומשום כך, תפקידו קשור לעולם הבא,

שה, כי היא מבינה  יהעוה"ז צריך לשאול את הא י שבעניינ ,אומרת

בעניינים רוחניים שומעים  . לעומת זאת, בעניינים גשמיים יותר טוב

   .לבעל

n 
 

  פיראש השנה ויום כיפורים יהיו במידת היראה כאם 
 למידת האהבה של סוכות בקלות  ענוכל להגי שצריך, 

  ו השיעור המינימלי מהשלסוכה נדרשות דפנות, ו ,כתוב בהלכות סוכה

יש   מה הכוונה?    .אפילו טפח"  ישיתיים כהלכתם ושלת "ש  -  תהדפנו של  

פחות   .דפנות 4 בעלת ,הכי מהודרתהסוכה דרגות בסוכה: שלוש 

  קטנה כמו ועוד אחת שלמות  דפנות  2ומינימלית  , דפנות 3מהודרת 

)וכמו שלאות ס'   דפנות 4 -סה'. ורמוז במילה "סכה"  האות  הצורה של 

 -ה, 'דפנות'( שלוש' יש כ )וכמו שלאות דפנות  3 -כ יש ארבע 'דפנות'(,

   .קטנה  ועוד אחתכהלכתן  דפנות  2
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"שתיים   מתבטאתשהגמרא  ,אמר ל("זצ אדמו"ר מגורבית ישראל )הה

. ומלשון זאת, אפשר ללמוד לימוד כהלכתם והשלישית אפילו טפח" 

 . נוסף

זמן   הואוסוכות  ',יראה'זמן של תשובה מ  אש השנה ויום כיפורים הםר

ואומר הבית  .  בשמחה מתקרבים להקב"הידוע שו  ',אהבה'של תשובה מ 

אם יהיה   לאחר ראש השנה יום כיפורים,כשאנחנו  ,ישראל שכאן רמוז

האדם עשה את עבודת ראש השנה יום הכיפורים   -'שניים כהלכתם'

  - 'אפילו טפח )סוכות( שלישית' .כמו שצריךשחזר בתשובה  כהלכתם,

 . להגיע לדרגות גבוהות כבר אפשר  ,שמחהאפילו על ידי קצת 

n 
 

 למה יש כפילות במשנה?

 אמרה,שהרי המשנה  ישנה כאן כפילות,    לכאורה   ,... אלא הוו""אל תהיו

לעשות  שיש , ההמשך . וממילא מובןלא לעשות על מנת לקבל פרס 

 ? מדוע יש כפילות  .על מנת לקבל פרסלא ש

 

 המשנה באה להזהיר או להמליץ?

אח"כ  אבל    ,לשון של אזהרה  הרי הלשון "אל תהיו" היאש   ,  עודיש להבין  

 ?  מה פירוש הדברים .ת יכדאועצה טובה  - "הוו" נאמר בלשון

 

 אדם עושה מצוות מדוע ,סיבותשלוש 
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הפסוק באשת חיל   שם מובא, יש פירוש על ספר משלי הוילנולגאון מ

אפשרויות למה אדם    נם שלוששיש  :לא, ל(משלי,  )   "שקר החן והבל היופי"

 עושה מצוות: 

 . בשביל הכבוד והאינטרסים שלו.  1

 . בשביל שכר בעוה"ב   .2

 :והדרגה היותר גבוהה היא

   אינטרסים.שום בלי .  3

 

 המשנה שלנו התייחסה לשלושת הסיבות האלו 

  ,"אל תהיו" נאמר  ה עלי, ואינטרסים של כבוד  - לגבי הדרגה הראשונה 

, הדרגה  לקבל פרס  בשביל  רק  המשמשים את הרבלא להיות כעבדים  

  נם זה לא כלום לגמרי, שהרי ה'תוספות יום טוב' מו]א  כלוםהזו לא שווה  

שמי   ,לא נאמר ,זאת אומרת '...את הרב  תעבדושלא נאמר 'אל  ,כתב

ורואים    '... כעבדיםתהיו  אל  ', אלא:  עבוד בכללילא  שנמצא במצב כזה ש

מתנות    -גם הם נקראים עבדים, וזה טבעי שיתאוו ל'פרס'    ף כל סוףשסו

מתנה,   ולא כתוב 'שכר', אלא בסופו של דבר הוא מצפה לאיז, קטנות

יו להמשיך לעבוד, אלא שעליו להתאמץ ולעלות  וגם במצב כזה על

 .  כ ברור שזה לא אפס גמור[" ואלדרגה גבוהה יותר, 

  אותה לא שללו ב, "שעושה בשביל שכר העוה -  יהיהדרגה השנ לגבי 

 . נהוג כמותה ולא אמרו שראוי ל

, שקיום המצוות  זו דרגה שצריך לשאוף אליה  -  הדרגה השלישיתולגבי  

ושהאדם לא ירגיש  , מאהבת ה'אך ורק . הקב"ה ציווהיהיה מעצם זה ש

  .אנחנו עושים מאהבת ה' לכן ו ,ציווהה'  הבדל בין אם יש פרס או לא.
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בלי   יו,אב, כי רוצה לכבד את עושההוא ו ,ו מבקש משהוכמו ילד שאבי

 . פרסלנתינת  שום קשר 

 

י תממבט שטחי נראה שיש במשנה התייחסות רק לש 
התייחסות לכל שלושת  דרגות, אבל האמת שיש 

 הדרגות

שהרי אם קיימות רק שתי    ?מתורצת הקושיה על הכפילות במשנהאיך  

  א, דרגה כמו  לא להיות המשנה אומרת,יש כפילות, כי אם  אכןדרגות, 

מר  ובאה המשנה לכאן ש אלא, בדרגה כמו  להיותברור שצריך אם כן 

)הדרגה הכי   דרגה גתשתדל להיות כמו אלא , דרגה אאל תהיה כמו 

, כלומר עצם הכפילות, לכאורה, היא מגלה  בלי שום אינטרס( - גבוהה 

 .  שיש דרגת ביניים

  . , ואין כפילות דרגות במשנה 3שיש  ,רבא ל וילנה.הגאון מו זוהי כוונת 

אבל   'אל תהיו'. –  לשון אזהרה נאמרה  ,ולכן על הדרגה הכי נמוכה

 .  לשון עצה: 'הוו כעבדים...'נאמרה בה הדרגה השלישית והגבוה
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א את מצוות ארבעת המינים  "השנה שבה קיים הגר
 עם שמחה יתרה! 

  לא מצאו אתרוג שבה שנה אחת על  שבו מסופר ,יש סיפור מפורסם

שהוא מוכן לתת את האתרוג   ,אמרשובא אחד  עבור הגאון מווילנה,

ולא ידעו איך   ,הוילנושלו תמורת כל השכר של המצווה של הגאון מ

 על התנאי.  לו בקושי הצליחו לומר וובסוף באו  ,גאוןלבוא ולומר ל

  גר"א תמיד ה  הזה.  לקחת את האתרוגיש ודאי ושבהגר"א, להם אמר 

ארבעת  קיים את מצוות באותה שנה אך  בשמחה, עשה את המצוות

, שצריך לעשות  דברי המשנה את  ואמר  ! יותר גדולהשמחה ב המינים 

את   םשקיי  ישהפעם הרג ו  ,לא על מנת לקבל פרס"ש" את המצוות:

   .בהידור   המשנה הזאת

n 
 

שלושת הדרגות של משנתינו כנגד הפס' שמדבר על 
 של אשת החיל היופיי 

שקר החן  ''נו רמוזות בפסוק: עיל הובא, ששלושת הדרגות של משנתל

 ויש להבין איך הן רמוזות. , והבל היופי"

הם לא עובדים   שהריכי זה שקר  ,כנגד הדרגה הראשונה ,"שקר החן"

 . , שהרי עושים רק עבור השכרכי אם את עצמם בלבדאת ה' 

  על זה אבל  ,מנם היא לא פסולהושא ,שנייההדרגה  וז ,"והבל היופי"

מנם יפה שאתה מקיים מצוות  ו)זה א "הבל" שזה:, שלמה המלךאמר 

ומת מי שעושה לשם שמים  עב, אבל זה כלום ל"בשביל הנאת העוה 

   .ממש(
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, שעושה  הכי גבוהה  -  זו הדרגה השלישית,  "אשה יראת ה' היא תתהלל"

 ים לגמרי. י לשם שמ

קים ירא ואת  ואת האל ,"סוף דבר הכל נשמע :ובסוף אמר קהלת

אחרת,   יהישום פנ  שלא תהיה באדם - האדם"   כלכי זה    ,מצוותיו שמור

 ".  קים ירא ואת מצוותיו שמורואת האלאלא המטרה תהיה "

n 
 

אין כוח רע בעולם, כי כל דבר שמנוצל לעבודת ה'  
 הוא טוב 

, כלומר החוכמה אינה  השכל וידע אותי"  "אל יתהלל החכם בחכמתו...

מטרה לכשעצמה, אלא היא טובה כשאר היא מיועדת ל"השכל וידוע  

אין דבר רע   - הפסוק "שקר החן והבל היופי"אותי".  בדומה לכך, גם 

מנוצל לדברים רעים    הואאם  אולם,    ,אינו רע  שהי ם וגם היופי של אלבעו

לדברים טובים לבעלה ולא לעבירות   הוא מיועדאם , אבל רע הוא אכן

אין לאדם במה   . הכלל הוא,תהלל"ת אשה יראת ה' היאלכן " ,טוב הוא

ולא כנגד רצון   ,אותם לפי רצון ה'  וניצל  מלבד הדברים שניתב  ,להתהלל

מידה  )כביכול  אצל שאול המלך כתוב שריחם - רחמים  : הלדוגמ  . ה'

ובסוף התאכזר על   )שלא השמיד את כל עמלק(, על אכזרים (הטוב

וזה מה שכתוב "אל יתהלל  הנים. ונוב עיר הכ, והרג את רחמנים

   החכם...".

n 
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שונים  מסוגים  אדם נולד עם כמות מוגבלת של כוחות 
 ותפקידו לנתב אותם לדבר הנכון והטוב

נקבע לו כמה "קילו" יהיה לו   ,שכל אדם שנולד ,ספר החסידים מסביר

  והוא צריך להוציא את זה  . הוא נולד עימםשל רחמים ושנאה וכו' ש

רק   ,את הכוחות הללו לפועל עד שהפתיל יגמר. הוא יוציא - לפועל

במקומות המתאימים או במקומות  ? םתויוציא א הוא  הבחירה איפה 

,  במקומות המתאימיםאת הכוחות אדם שלא יוציא פחות מתאימים, 

ם כללים  ערק  בסופו של דבר הם יפרצו החוצה במקומות שאינם. ולכן,  

 נדע איך להשתמש בכוחות.   ,ברורים, כללי התורה

וכמה  יפסע אדם כמה פסיעות נגזר על הש עוד, ספר החסידים מוסיף 

אם זה מנוצל   -נגזר עליו, השאלה מה יעשה איתם  הכל  -ידבר    דיבורים

 זה רע.  -זה טוב, ואם לא לעבודת ה' 

n 
 

 למה 'על מנת' זה לא טוב, ואילו 'בשביל' זה כן טוב? 

בכמה מקומות  אילו  ו  . לא לעשות על מנת לקבל פרסש  ,כתוב  במשנתנו 

אומר "סלע זה בשביל הוא  ו  ו,נאמר על אדם שיש לו חולה בבית  ,בגמרא

  בנו  לצדקה בשביל שיחיה נותן סכום מסויםכלומר, האב   .שיחיה בני"
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  נותן"הרי זה צדיק גמור" וגם אם   )פסחים ח., ר''ה ד.(  אומרת הגמראו -

 ". הרי זה צדיק גמור"העוה"ב היה בן יש בשביל 

 

"הרי זה צדיק   -"הנותן בשביל שיחיה בני" אם היה כתוב רק לעניין 

והוא   ,מקרה יוצא דופן זהו לתת כדי שיחיה בנו,היינו מסיקים ש ,גמור"

תן צדקה בשביל  ישגם אם י  , אבל כתוב .בלבד אינו שייך למשנתנו

סותר את   לכאורהוזה  ."הרי זה צדיק גמור"  ,שיהיה בן בעולם הבא

 משנתנו... 

 

ה נעשית לרווח המותנה, 'בשביל' וב'על מנת' כל המצו
 זה רק רווח צדדי 

 .'בשביל'- ל 'על מנת'שיש הבדל בין  ,התשובה
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 .  ' זה לא תנאי בשביל שיחיה'  ,זה לא טובוזה תנאי  'על מנת'

 '? תנאי ' מה הכוונה 

 ... אחד לא עושה תנאי מפורש עם הקב"האף 

הוא שמח    ,יחיההבן שלו לא אם  נותן צדקה ואפילו  דםאם א - 'בשביל'

ו אך  לבנ  גם זכות תעמוד  שהא רוצה להרוויח  וה ה,בזה שנתן את הצדק

 לא בלבד בשביל זה. 

על מנת זה לשון תנאי, שכל מה שהוא עושה זה בתנאי   –  ' על מנת' 

הוא לא עושה ולא שווה הפרס    שיהיה לו את השכר המקווה, אבל ללא

לא ראוי, ועל זה נאמר 'אל תהיו כעבדים השמשים את הרב על  זה    -לו  

שאין בכך  הגמרא אומרת  ',בשביל'אם זה  אולם, .מנת לקבל פרס' 

   .חסרון ועדיין הוא 'צדיק גמור' 

n 
 

(, לבין ראדובר בגמ היש הבדל בין דרגת צדיק )שעלי
 דובר במשנה( הדרגת חסיד )שעלי 

הגמרא  שבאמת    ,אומרש  .(ל"הנ)  תוספות על הגמראנו באמהלך נוסף מצ

, שחסיד אינו  דיברה על "חסיד"נו  מדברת על דרגת "צדיק", ואילו משנת

כל אחת  לואלו שתי התייחסויות שונות  .לקבל פרס עושה על מנת

   מהדרגות.

 דרגות:   3  לפיכך יש

 תנאים...  לעשות לא. 1

 ... אך יש בו רווח צדדי( ,)לא תנאי . האומר 'בשביל'2
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   . העושה ללא פניות כלל, אפילו לא אומר 'בשביל'...3

n 
 

ה "טוב לו כי זה עושה נחת רוח לקבמי שרוצה שיהיה  
 זה דרגה גבוהה מאוד

שעל אף   על פרקי אבות(, ,ספר רוח חיים) ין אומר 'זור' חיים מוול

אבל אם אדם עושה את   ,פרס לקבלעל מנת  לעשותשלא  שנאמר,

  ההבדל?  ומה .דרגה גבוהה  את הפרס זו תןיי שהקב"ה כדי המצוות 

אני רוצה את   ,אומרשהאדם הקב"ה הוא טוב ודרך הטוב להיטיב, 

  , זו דרגה גבוהה של צדיקים -הפרס אבל בשביל שיהיה נחת רוח לה'

מה שאין כן   שיהיה נחת רוח להקב"ה לתת.כדי שרוצים את הטוב 

 שהאדם מחפש את טובת עצמו ומעוניין לקבל את הפרס. 

 

 שכר...ר' זירא הלך לעמוד לפני חכמים בשביל ה

שלא היה לו כוח ללמוד  כ   יראשר' ז  ,אומרת  )כח.(  הגמרא בברכות  כמו כן,

הלך ועמד בכניסה   ,הזמןאמר שחבל לבזבז את  ,והתעייף מהלימוד

על  ו  שאם יבואו תלמידי חכמים הוא יעמוד לקראתם  כדילבית המדרש,  

 קבל שכר. כך י 
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משה רבינו רצה את השכר של המצוות התלויות  
 ישראלבארץ 

  להיכנס לארץ ישראל שמשה רבינו רצה  ,אומרת)יד.( הגמרא בסוטה 

מביאה, שהקב"ה אמר למשה,  הגמרא  על כך.  הרבה  כל כך והתפלל 

מתפלל? אתה רוצה לקיים מצוות? לקבל שכר? אמר    מדוע אתה כל כך

קיימת את כל המצוות הללו, כך מעלה אני עליך כאילו  ,לו הקב"ה

משה  לומר ש לה קשה מאוד, כיצד ניתןוהשאשכר. שתקבל עליהן 

גבוהות  ודאי היה בדרגות בו? הוא , וזו המטרה שלורבינו רוצה שכר

מאוד, והרי משנתנו אומרת 'אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על  

שאם אדם   ובן היטב,ר' חיים מוולוז'ין מועל פי דברי ? מנת לקבל פרס'

אלא בשביל   ו,עצמ לא בשביל שרוצה את השכר ,רוצה לקבל שכר

 כן דרגה גבוהה. ו ז , ויהיה לו בזה נחת רוח,תן את השכר י שהקב"ה י

 

 

 

 

 

מה שחייבים לעשות אסור שיהיה בשביל הפרס, ומה 
 שמתחסד מעבר לזה מותר 

שאומרת   ,ההבדל בין הגמרא ומההרש"א שואל את השאלה הנ"ל, המ

בין  ל ,שהבן יחיה הרי זה צדיק גמור בשבילשאם נותן צדקה ואומר 

  ומבאר  ,ווחיםלנו שאומרת, אל תחשוב על פרסים ורמשנה שה

יב  ן, ויש מצוות שאדם לא מחוב בהמצוות שאדם מחוי  יש ש  ,א"המהרש
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ואת אותן מצוות  ב. מנהג חסידות מעבר למה שהוא מחוימ ועושה  ,ןבה

 . וחשבונותבלי לבקש שכר מ  ,עבדכ שהאדם מחויב, יש לעשותן

 

אבל מה שהאדם אינו מחויב ועושה רק ממידת חסידות, מותר לעשות  

 לקבל שכר. על מנת 

 

יכול   העד אינו ,ב ללכת להעידכשם שעל עדות שמחוי
, רשאי לבקש כסף, ואילו עדות שאינו מחויב להעיד

 לבקש כסף 

עד כזה  ו ,שאסור לתת שכר על עדותעדות, הלכות ב ישנה הלכה

לעד בנושא גיטין מותר לשלם בכדי   אבל ,הוא עד פסולשמקבל שכר 

מה ההבדל? כי אחד שהלך ברחוב במקרה וראה עדות  ד. שיבוא להעי 

שהרי הוא זה שראה את   ,של רצח או גניבה הוא מחויב ללכת להעיד

עד על גט, כדי לכתוב גט צריך  אבל    .לקבל שכר  רשאיאינו    לכןהמקרה,  
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ני עדים, ולכן צריך להזמין שני עדים שיחתמו על הגט,  שיחתמו עליו ש

אבל אין מי שמחויב לבוא ולעשות כן, ולכן כשבית הדין מזמין עדים  

אין   שהרי ,שכר לקבלרשאי הוא  ,ביום כזה ובשעה כזושיבואו להעיד 

   .יב בכךהוא מחו

 

בזה יובן המעשה עם ר' זירא, והגמ' עם הנותן צדקה  
 בשביל שיחיה בני 

שם, אלא המציא   זו הסיבה, שר' זירא שלא היה מחויב ללכת ולשבת 

לקבל   לכן רשאי לעשות על מנת  ,את עצמו לקיים גם מה שאינו מחויב

הנותן סלע לצדקה שלא היה חייב לתת אותה, רשאי   ,ןכמו כשכר, ו

 שיחיה בני.  הצדקה תהיה בשביללבקש ש
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ב'התנדבות': "תהי  לכן נאמר על רות שהתגיירה 
 משכורתך שלמה''

בועז נולד יהודי   - "'בועז אמר לרות: "תהי משכורתך שלמה מאת ה

תה חייבת, ולכן  י לא הי ,והוא חייב לעשות מצוות, אבל רות שהתגיירה

"תהי משכורתך שלמה"   מגיע לה פרס, וזו הסיבה שבועז אמר לה:

 שבאת לחסות בכנפי השכינה. 

 

 מיוזמתם לניסיון כדי לקבל שכר  וסנכנהאמוראים 

ששני אמוראים הלכו   ,אומרתש ,(.)יזעבודה זרה ב גמרא הבזה תובן 

ח עבודה  ת פדרך  עבר  אחד    שביל  ,שני שבילים  קום שבו בדרך, הגיעו למ

ולא ידעו מה הכי פחות   ,מקום של פריצותעבר סמוך לשני   שביל ו זרה,

 גרוע.  
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שיש    נעבור בשביל ש  עדיף  לחברו,מביאה הגמרא, שאמורא אחד אמר  

טלו  י ון שבוכי  ,ע"זיצר של  כבר אין היום  ש  משום  ,פריצות  בו פתח למקום

ונשמור   נוכל להתגברואילו כשנעבור סמוך למקום פריצות,  ,את היצר

שאין בה כבר  על ע"ז    כי  שכר  נקבל וממילא  וכו',    על העיניים ולא נסתכל 

שמדובר   ,כמובןו .ולא נכשלו ניצלובסוף באמת ) יח כלוםונרולא ניסיון 

כניס  תנו אסור לה, ולאף אחד מאישלא נוגעות אלינו גבוהות בדרגות

 . להתגבר!!( את עצמו לניסיון ביודעין על מנת 

 

 האם מותר לכוון להרוויח עשירות כשנוטל ידיים 

יש להסתפק אם מותר לכוון לשם עשירות כשנוטל ידיים    לאור האמור,

סגולה   ובהלכות נטילת ידיים יש הלכה שאומרת שזבשפע, שהרי 

 .ס''ק לח( ,סי' קנח , משנה ברורה,)שבת סב: לעשירות ליטול בשפע
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  לעשות  ולכן אסור,  בנטילת ידיים  יבהאדם מחובעצם  הרי  ש  ,הספק הוא

ון וכי ,יבמחו אינו בשפע בנטילת ידיים אבל  .לקבל פרס  על מנת

  שאדם וכ. בלבד סמ"ק(  150- )כ רביעית ליטול במספיק מעיקר הדין, ש

האם  יב, גם את מה שמחויב וגם את מה שאינו מחו  ,מקיים בו זמנית

זה נקרא שעושה מעבר למה  האם    ? העשירות  -  ב על הפרסו חשמותר ל

 ויש לעיין בזה. ? שחייב או לא

 

נו  מותר לעשות בשביל הפרס, ומשנתקה רק בצד
 עוסקת בשאר המצוות 

שהזכרנו )הנותן צדקה   ראנו לבין הגמ סף לחילוק בין משנתהסבר נו

 חלבטו ,הושבצדקה זה גוף המצו ,היעב"ץ אומר: (ישיחיה בנ בשביל

,  נא בזאת", כפי שנאמר: ''בחנוני  צדקה  אם אתן  יתן לי שפעיש בהקב"ה  

שנבחן אותו בזה, ולכן בצדקה זה   ,ה מבקש"כביכול הקב  ,כתוב 'נא'

 . ומותר לצפות בה לשכר שונה
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זו צדקה  : 'הרי כתוב לפיה  (שם) ה של רבינו  בגמראאגב, לפי הגירס 

. שהרי למרות שזו צדקה גמורה,  נו. ודאי שלא קשה ממשנתגמורה'

 . מכל מקום, הנותן שעשה עבור שכר מסוים, אכן זה לא ראוי 

n 
 

 מדובר על רבו ממש  -תשמשו את הרב אל 

,  כפשוטושמדובר על רב  ,האמרי אמת אומר"אל תשמשו את הרב..." 

  ולא על מנת  םי לשם שמי רבושמש את מדובר על תלמיד המ דהיינו

מורא שמים עליך" שיהיה לך   ויהי"עוד דבר: ואח"כ כתוב  ,לקבל פרס

משמש את  אתה ו , שלא תחשוב שאתה כבר פטור היות םייראת שמי 

 הרב. 

n 
 

 הפרדוקס של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו

השאלה:  ידועה  יש עניין לעשות את המצוות שלא על מנת לקבל פרס.  

לפתע יש להם  ו ,אנשים חוזרים בתשובה -"צדיק ורע לו רשע וטוב לו" 

  :לקב"ה  ים אומר הם  ,חזרנו בתשובה הרי  : והם לא מבינים ,הרבה צרות

אני   . אני רוצה לעשות רק מה שאתה אמרת ... שלך"מפלגה" באתי ל 

אני לא   .אומרים הם לכל מה ש ,לתלמידי החכמים הכי צדיקיםאשמע 

אלא רק מה שאתה רוצה,    ,כל מה שהחברים שלי עושים  ,עשותלרוצה  

פתאום מפטרים אותם מהעבודה,   ..הצרות.  ות אבל בכל זאת מגיע

ס, בעיות עם הילדים ומחלות...  מכונת הכביסה מתקלקלת והאוטו נהר 
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וזה מה שהיה   .את הטוב -ולא יקבל שכר  טוב שאדם יעשה איך ייתכן,

 תוס. יקשה לצדוק ובי 

מתעצמת כשרואה את חברו שהולך ברשעו, נהנה מהחיים,   ה יוהקוש

 איפה הצדק בעולם??? מצליח בכל מעשיו, ממש 'ה' עמו', ו

 

 מי זה אני באמת? 

פרוזדור לעולם הבא.   רק הוא המבט האמיתי והפשוט, שהעולם הזה

הבגד של מי   הוא רק ' שרוב העולם חושב שזה אני, אניה'מי זה אני? 

  באמת   זה לא אתה  -  רידיםובשר ו  .... ומה שרואים בעינייםבאמת   נישא

 הנשמה!  ואלא אתה ז

 

 

 

 

 איפה אבא באמת...הילד שלא ידע 

 אבא אחד, שאל את בנו הקטן: 'תגיד לי יקירי, איפה אבא'? 

הבן הפעוט הצביע לכיוון הבטן של אביו. אז אמר לו אביו: 'אתה טועה,  

 זה רק הבטן של אבא, אבל איפה אבא בעצמו'? 

הבן הפעוט הצביע לכיוון הראש של אביו. ושוב אמר לו אביו: 'אתה  

 א, אבל איפה אבא בעצמו'? טועה, זה רק הראש של אב
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אחרי עוד כמה דקות של 'התעללות' בילד, פתאום צעק הילד תוך כדי  

אבא נמצא א: 'אני יודע את התשובה הנכונה: שהוא מצביע לכיוון האב

 בפנים בפנים', חייך אביו ונשקו על ראשו, ואמר לו: יפה אמרת! 
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העולם הזה דומה לשלייה שהייתה 'העולם' של  
 העובר, ולא יישאר שום דבר ממנו 

ואילו העולם  העולם האמיתי עולם הנשמות,    העולם הבא הוא  –כמו כן  

 הזה הוא פרוזדור בלבד. 

 

 

שנה    120הגוף, שבתום    -  הנשמה מוחבאת בתוך בגד  -  ה"אני" האמיתי

, כך גם העולם הזה 'נזרק' ומה שנשאר באמת ולנצח נצחים זה  נזרק
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 אך ורק העולם הבא, ובדיוק כמו שזורקים את השליה לפח אשפה,  

 חודשים,   9למשך  עובר בבטן אימו פ שהיא הייתה העולם של ה"אע
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 אחרי שנולד, אין לתינוק שום צורך באותה שליה,   האבל כיוון ששני 

 

 היא נזרקת ולא משנה כל החשיבות הרבה שהייתה לה בעבר... 

 



160 
 

 

כך 'יזרק' העולם הזה כלא היה, וכשם שאנו אומרים בתפילת ימים  

 . הוא כצל פורח, כחלום יעוף וכו' ם, שהעולם הזהנוראי

 

 

עליו שהוא לא 'מקומי'   ' הוא מי שניכר'בן העולם הבא
 ... כאן בעולם הזה

מה המושג של  ,"רבה פעמים שואלת "איזהו בן העולם הבא הגמרא ה

יקאי או סיני או יפני שאם יבוא לארץ  ? כמו אחד אמר בן העולם הבא

  -  ', 'הוא יפני' וכו'הוא אמריקאי ' רואים אותו ברחוב ואומרים  אחרת,

הוא לא מכאן, כך 'בן    -  בהתנהגות שלו רואים עליו בלבוש ובדיבור שלו,  

... הוא עם  העולם הבא' הוא אחד שרואים עליו שהוא לא שייך לכאן

 .... אש שלו דבוק בקב''ה ובחיי העולם הבאמנטליות של 'שם', הר
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וחם לו באוטובוס בדרך לקבל  ףמשל לאדם שצפו
 שזכה בהם םהמיליוניאת 

שלנו צריך להיות מונח  , שהראש באמת לפעמים קשה להבין את זה

   ,משל ת, אבל אולי אפשר קצת להמחיש על ידיבמושגי עולם האמ 

בצהרים יקבל    12  -רק אם יבוא ביום שלישי בו  אמרו לאחד שזכה בלוטו

 ... הגדול סאת הפר 

הזמן ולא היו אוטובוסים, היה   יצא שעתיים לפניהוא הכין שעון מעורר, 

ים לעצור אמר שהוא לא יכול  הסכוהנהג ש ,גן ובסוף הגיע אוטובוסבל

חצי שעה לקבל את   הוא יעלה או לא? יש לו  - לעלות כי מלא פה

 ...  ודאי שיעלה המיליונים, הרי 

 

הוא מרגיש שדרכו    והנה בתוך האוטובוס צפוף, חם, ודורכים עליו, האם

  כאןהראש שלו לא נמצא ודאי שלא! עליו בכלל? הוא מרגיש צפוף? 

נסיעה של חצי שעה ומגיע   כדי להרגיש את כל הצרות האלה. יש לו
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את   הוא כבר לא מרגיש ,שם אם הראש שלו נמצא. קבל את הכסףל

 כל הצרות. 

 

כשמבינים שהעולם הזה הוא רק פרוזדור של 
יותר קל לקבל את הצרות, וכבר אין שום   ,מבחנים

 קושיות 

  , צרותלו גם אם יש  פרוזדור,אדם שמבין באמת שעולם הזה הוא רק 

הרבה יותר קל לקבל את זה   אבל ,לקבל צרותוכמובן שזה לא נעים 

כי בכל זאת בסופו של דבר   , קושיותיותר גם אין  ך כו  .עם הראייה הזו

והוא  ,  תהליך קטן וחשוב מאוד שיקבע לאדם את הכל  הואהעולם הזה  

אומרים חז"ל "התקן  והעולם הבא הוא העולם האמיתי.  ,המבחן רק

   .טרקלין" לעצמך בפרוזדור כדי שתכנס 

 

 מם ייכוח של התאומים בבטן אוהו

דברו אחד עם  מם,  יתאומים שהיו בבטן אמשל ידוע מציג את דבריהם:  

  יהיאוכל, שתישירות  מגיע אלינו    ,באיזה עולם יפה אנחנו נמצאיםהשני,  

זה רק   ר לו אחיו: תשמע, אתה לא מבין, כאן. אומכאן נעיםו חמיםו

מה,   :לעולם האמיתי. אמר לו ני, אנחנו עוד כמה זמן יוצאיםתהליך זמ

ה מקשקש קשקושים? מאיפה אתה יודע?  תמישהו חזר משם? מה א

אותי המלאך לימד ואתה בשיעור של המלאך כנראה לא  ,ענה לו אחיו

עולם חדש שנצא אליו   שיש הקשבת טוב, אבל אני אומר לך שתדע 

  כאן, אני לא יודע אני לא ראיתי, אני , אחיו אומר לובעוד זמן מסוים. 

ואחיו ממשיך ומנסה לשכנעו   תראה איזה עולם, מה אתה מקשקש?

טוב אתה   ! יה עוברים לעולם אחרירק מעבר אנחנו עוד שנ וזה שכאן



163 
 

תות  תחשוב בשלך ואל תבלבל לי את המוח תן לי להנות, לאכול ולש

 .  כאן

 

אח"כ כשהתחילה הלידה ואחיו יצא אמר לו הוי אחי לאן הלכת? אתה  

 חסר לי? איך בלעה אותך האדמה? נגמרת?  
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 גם הוא יצא.   -הוא שמע אותו בוכה ובסוף

 

 ויכוח של התאומים שנים לאחר שנולדו...וה

שמש, ירח, עצים,   עםכזה עולם  כאןגדלו שני האחים ובאמת יש 

כאן רק הפרוזדור,  תשמע אחי,  אח אחד לשני,אוכלים ושותים. אמר 

י ששם יהיה סוף התהליך של העוה"ז.  יש עולם אמית   וי, אחר העולם הזה

  עונה האח,מישהו חזר משם, היה שם?  , וכיאני לא יודע אחיו, לו ענה

אני לא יודע ואל תפריע    משיב האח השני,הקב"ה לימד אותנו בהר סיני.  

 ... הנות לאכול לשתותילי תן לי ל 

אחי, אחי לאיפה הלכת? בלעה אותך   :בכה עליו ,מת הגיע היום והוא

 האדמה ונגמרת... 

 

את הראש ונסתכל על החיים במבט נצחי,   אם נרים
ל ראו אותו  "כמו שחז גם אנחנו נראה את העולם הזה

 )כחלום יעוף וכו'( 

  מי בן העולם הבא"? של "איזהו  , אם מסתכלים במבטבסופו של דבר

ממילא אין את הקושיות של "צדיק ורע לו"... כי שם    -  שהראש שלו שם

לנו  וזה נראה  . בתהליך ,ורבפרוזד כאן רקזה העולם האמיתי ואנחנו 

ימי העולם   -במבט של אלף, אלפיים, שלושת אלפים שנה אבל רוךא

שהרי העולם הבא   ,זה צריך לזכור כל הזמןואת  ,קצר חווטהם  ,הזה

 . הוא אינסופי

n 
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 יורדין מטה מטה...   -כשישראל יורדין 

 דרגות:   3לגבי הכפילות במשנה, הסברנו שיש  

(, הדרגה  "אל תהיו..." שאותה אסור להיות ) ,הדרגה הכי נמוכה

התנא לא שלל אבל גם לא המליץ, והדרגה הגבוהה    שאותה  האמצעית

 'אלא הוו...' : זו המוזכרת במשנה  היאוהמומלצת 

  , אומרת "תנו רבנן, מעשה בר' יוחנן בן זכאי)סו:(  הגמרא במסכת כתובות  

 ]זה היה בתקופת החורבן[,  והיה יוצא מירושלים  ,שהיה רוכב על החמור

  מלקטת שהייתה  אחתריבה ]אישה[ והיו תלמידיו מהלכין אחריו, ראה 

ון שראתה אותו נתעטפה ום. כיישל ערבי  בהמתןגללי בין מ שעורים 

"בתי, מי   : אמר לה ."רבי, פרנסני" :לפניו. אמרה לו ועמדהבשערה 

שהיה אחד מעשירי  ]בן גוריון אני"  "בת נקדימון :אמרה לו, את?"

איפה כל  ] "בתי, ממון של בית אביך היכן הלך?: ". אמר לה[ ירושלים

לא כדין מתלין מתלא  , רבי'' :אמרה לו [. ?של אביך הכסף וכל העושר 

המשל הידוע שכולם מדברים עליו   -בירושלים מלח ממון חסר" 

ר היו  פעם כדי לשמר את הבש]בירושלים של "מלח ממון חסר" 

.  עם הרבה מאוד מלח, וכך הבשר היה נשמר  הבשרמולחים את 

  צדקה לחסר אותו על ידי נתינת כדי לשמור על הכסף צריך  - נמשל הו

פו[,  הפסיד את כל הכס  נתן מספיק צדקה, ולכןלא  אביהכביכול  -

ואמרי לה חסד ]כלומר יש גורסים, מלח ממון חסד, שהחסד שעושים  

הממון, כשם שהמלח משמר את הבשר. אמר  בממון הוא שומר על 

אמרה לו: בא   (.שגם היה עשיר גדול)"? היכן הוא של בית חמיךו" לה:[

תערבב עם כסף  ]כלומר, כיוון שהכסף של בית אביה ה זה ואיבד את זה  

ר אתה  כו"רבי, ז :. אמרה לושל חמיה, זה גרם שגם הוא יאבד[

ר אני שחתמתי על  כו"ז : אמר להם לתלמידיו ," ? חתמת על כתובתישכ

והייתי קורא בה אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה חוץ    ,כתובתה של זו
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מה  מחוץ הובטח מאביה, מיליונים של דינרי זהב ] משל חמיה"

"אשריכם ישראל   : בכה ר' יוחנן בן זכאי ואמר [.חמיה!!! שהובטח מבית

  ובזמן ,בזמן שעושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם

ביד אומה שפלה ולא ביד אומה   וסרןמ ,שאין עושים רצונו של מקום

 . של אומה שפלה"  ןשפלה אלא ביד בהמת

 

 

 מטה מטה? םכם על שיורדי מה שייך להגיד אשרי

אומנם   ,"אשריכם ישראל" הכוונה מה  .גמרא הזוודת מעניינת ב יש נק

אתם מעל האומות ואין   על שאתם עושים רצונו של מקום, ועל ידי זה

אבל   מובן שיש לומר על כך "אשריכם ישראל", אומה שולטת עליכם,

תם עוד מתחת לבהמות  או ,בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום

  הערבים של  )ומחפשים שעורים שנותרו בגללי הבהמות שלהם(

אשריכם", על החלק  מה שייך להגיד על זה " ,האומה הכי שפלה
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על שני חלקי   משמע ש"אשריכם" נאמראבל  ,מובן הראשון זה

 ?  המשפט

 

 

 דרגות שונות במעלתם  5בעצם הבריאה רואים שיש 

ויש  דרגות: דומם, צומח, חי ומדבר.  4שבבריאה יש  ,מסביר המהר"ל

ההבדל ביניהן גורם  דרגה? ואיך יודעים ש מגדיר כלמה להתבונן, 

מבאר המהר"ל, שבכל דרגה  ? האחרת תהיה דרגה נפרדת שהדרגה 

יש מעלה שאין בדרגה שתחתיה, ומה מגדיר אם זו תוספת מעלה בלבד  

בטלת אותה מעלה נוספת  או שזו דרגה אחרת ונפרדת. אם כאשר מת

זו רק מעלה אבל לא   היא חוזרת ומשתווה לדרגה שתחתיה,שיש לה, 

לא משתווה  היא לה, כאשר מתבטלת אותה מעאם  דרגה אחרת. אבל 

למה שתחתיה אלא יורדת יותר נמוך ממנה, זהו סימן שהמעלה  

 דרגה נפרדת. שהייתה בה, גרמה לה להיחשב 

היא דבר 'דומם', ואילו עצים וצמחים הם 'צומח' ויש להם   אבן למשל:

מעלה שאין בדומם, שיש להם כוח צמיחה. אבל כאשר העץ והצמחים  

, הם אינם חוזרים להיות כ'דומם',  נובלים ומאבדים את כוח הצמיחה

אלא הם גרועים ממנו, שהרי 'אבן' נשארת באותו מצב, אבל צומח  

 . , הרי הוא נובל ומתכלהמאבד את כוח הצמיחהש

כמו כן, בהמה שהיא בדרגת 'חי', היא יותר מאשר צומח, שהרי יש לה  

נפש ויש לה חיות, אולם כאשר היא מאבדת את הנפש והיא מתה, היא  

זרת להיות כ'צומח', אלא יותר גרועה ממנו, שהרי היא מרקיבה  חו אל

 ומסריחה, ואפילו יותר מאשר צומח שנבל. 
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, וזו  אדם שיש לו שכל וכוח הדיבורו : זה'מדבר שוב כעין זה בדרגת '

אין לו מעלה שאין לבהמה. אולם, כאשר האדם מאבד את מעלתו, ו

ינו לבין עצמו והוא  יודע להסתדר אפילו ב  , שאינושוטההוא נעשה    ,שכל

והוא אינו  ליפול מהגג.  ולעשות דברים שטותיים כמו ,לרצוח עלול

ולכן הוא   שיודעת לשמור על עצמה ממה שעלול להזיק לה.בהמה כ

דרגות נפרדות:   4ולפיכך נמצא שיש  .נעשה עוד פחות מאשר בהמה 

 דומם, צומח, חי, מדבר. 

שיש גם את הדרגה החמישית: יהודי, הדרגה היותר   מוסיף המהר"ל,

אבל יש את היהודי שקיבל נשמה   , גבוהה. יש הרבה גויים בעולם

, ויש לו תכלית רוחנית לעולם הבא. ועל פי זה  אלוקית יותר מכל הגויים

שאתם בדרגה יותר גבוהה?   ניתן לדעתך ? אי'אשריכםמובן מהו ה'

שהייתה לכם, אין אתם כמו שאר  את המעלה  הרי כשאתם מאבדיםש

נמוך מכל האומות ונמצאים מתחת   יותראתם יורדים עוד , אלא הגויים

, ונצרכים לחפש אוכל בגללי הבהמות שלהם. זה  בהמות של הערביםל

הגויים, ואין ומגלה, שיהודים הם בדרגה אחרת ונפרדת מ  מראהעצמו 

זו רק מעלה בלבד, אלא זו מעלה שגורמת להיות בדרגה אחרת לגמרי,  

 "אשריכם ישראל".  :ועל כך אמר רבי יוחנן בן זכאי

 

 נקדימון איבד את כספו כי נתן את הצדקה לכבודו 

נקדימון בן גוריון לא נתן צדקה?  ש שואלת הגמרא, איך אפשר לומר

כשהיה יוצא ש ,היו אומרים עליווהרי ה? יעל אב בתו אמרה כךאיך ו

באים עניים ומקפלים  כלי מילת מציעין תחתיו, ו ,מביתו לבית המדרש

יקרים שעליהם   דיםיו, כלומר היו עבדיו מציעים תחתיו במאחר םאות

היה הולך, והיו העניים הולכים אחריו ומקפלים את אותם בדים יקרים, 

יוצא מהבית היה מחלק   כך היה בכל פעם שהיה -  והיו מוכרים אותם
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  –  "לכבודו הוא דעבד"הראשון:  :תירוצים ניהגמרא ש מתרצתמתנות. 

ה לו ית לא היולכן  הוא עשה לכבוד עצמו ולא לשם מצוות צדקה.

לכן הפסיד את  ו  ,צדקה ולא את המעלות של הצדקהשמירה של נתינת  

לתת יותר   יכלהוא נתן, אבל אף על פי שאכן . התירוץ השני: כספו כל 

אפשר להעמיס  כך לגמל שיש וח לפי הכ , כלומר,נא"ח"לפום גמלא שי

שאע"פ שנתן, אבל הוא נתבע לפי מה שיכל לתת, שהרי הנהגת   ,עליו

הקב"ה היא, שהוא תובע מהאדם רק לפי הכוחות שיש לו, ואינו מבקש  

מהאדם דבר שאין לו כוח לעשותו, אולם מאידך, גם שהאדם עשה  

 .9, הוא נתבע על כך לעשות יותר בין באיכות ובין בכמות  הרבה, אבל יכל

 

ההבדל בין הנותן צדקה על מנת שיחיה בנו לבין  
 הנותן לשם כבודו בלבד

שנקדימון נתן את הצדקה לכבודו. ויש  תירוץ הראשון רצה ביהגמרא ת 

תן צדקה  ונהשאדם  סותר למה שהובא לעיל,זה שלכאורה , להבין

"בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור"? אלא כפי שאמרנו, יש   :מרווא

 דרגות:   3

   .פסולהדרגה זו  - ועצמלכבוד  רק לתועלת ושעושה   -א' דרגה 

  -   ים )שיחיה בני או שיזכה לעוה"ב(יווחים צדד שנותן ויש לו ר  - ב'  דרגה  

 זה בסדר.  

  יותר, הגבוההוזו הדרגה  -לקבל שכר  שנותן שלא על מנת -דרגה ג' 

כיון  נתן הרבה צדקה אבל למרות שש ,כאן רואים בגמרא במפורשו

 . , ולכן הוא נענש שממונו אבד זה פסולשהייתה רק לכבודו, 

 
שלא  -הגמ' אומרת, שלא נתן כראוי, והפירוש הפשוט שיכל לתת יותר, אבל אפשר להוסיף  9

 נתן כראוי כפרטי הדינים שבשו"ע למשל דיני קדימה, וכו'.
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n 
 

 ההבדל בין שומר חינם לשומר שכר

שומר חינם ושומר   מבוארים דיני  הלכות דיינים( ,חושן משפט)בשולחן ערוך 

שומר חינם שאינו מקבל תמורה בעבור שמירתו, הוא פטור על  שכר: 

כל מה שקרה לחפץ, אלא אם כן הוא פשע בשמירתו, כגון לא נעל את  

השער והחפץ נגנב. אבל לעומת זאת שומר שכר, כיון שמקבל שכר על  

שמירתו, לכן הוא צריך לשמור בצורה יותר טובה, ולכן הוא חייב גם  

   באונס.בגניבה ואבידה, ופטור רק 

 

, ויש מי  יש מי ששומר מצוות בתורת שומר חינם
 ששומר מצוות בתורת שומר שכר 

צריך להתאמץ בשמירת  ש  ,כתוב "ושמרתם את המצוות"  ,השל"ה אומר

הוא נחשב כמו   –על מנת לקבל פרס אותן , אבל אם עושה המצוות

כלומר, גם אם   . חייב בגניבה ואבידהשודינו  ,שמקבל כסף ,שומר שכר

לא התנהג בפשיעה, אלא לא נהג בזהירות נוספת המקבילה לשמירה  

אבל אם  מגניבה ואבידה, ומשום כך ביטל איזו מצווה, היא יתבע על כך.  

,  חינםהוא מקיים את המצוות שלא על מנת לקבל פרס, לכן דינו כשומר  

  , וחייב רק על פשיעה, ולכן אפשר לחייבו פטור מגניבה ואבידה שהוא

 .  רק אם ביטל או עבר על איזו מצווה מחמת פשיעה

 

ירך שגם אם אתה 'שומר חינם' המשנה באה להזה
 תשמור טוב טוב שלא תפסיד אותם  בכל זאת
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אתה עושה שלא על מנת לקבל שאפילו שהמשנה    זו הסיבה, שאומרת 

היות  לא צריך כל כך להיזהר... אל תחשוב שכבר תחשוב ש  אל, פרס

אלא:  "ויהי   - זהר שלא יהיה  פשיעהיחינם' שצריך רק לה אתה 'שומר ו

שאדם צריך  פחד. לשבכל זאת צריך להיזהר ו -ים עליכם"י מורא שמ

להרבות בשמירה מחמת יראת שמיים, ולא רק מחמת שיודע שיחייבו  

 אותו אם לא שמר כראוי.

n 
 

 ה גוזר והחפץ חיים מקיים... "הקב

,  שלו  רבוכל אחד סיפר על ה  יחדיושישבו    ,היה מעשה עם כמה חסידים

"צדיק גוזר והקב"ה מקיים". היה שם  , שהוא לו מופתים הוא עושה א

הקב"ה    -  לא יודע, זה שונה  ,אצלי  :שאמר  ,במקרה הבן של החפץ חיים

 מקיים.  - גוזר ואבא שלי )החפץ חיים(

n 
 

לא שווה לבזבז את הזכות לארח את המלך בשביל 
 כמה דולרים...

הוא  שעבר ממקום למקום והתארח בכל מיני בתי מלון.  שר היהפעם 

ת  אח פעם לארח אותו.  ו שמח ,אליו גיע המקום שכל   .יפה בעין שילם 

על  רוצה שישלם לו כסף  שאינו ,לו בעל המלוןאמר  ,הגיע למלוןהשר 

ו כבוד  זה  ,מגיע והוא נתן לו אירוח מלא  הואעצם זה שכי  השהייה במלון,  

כיתי שתבוא אלי. השר  הרי זתשלום, שצריך שום  כבר אינו  ו  גדול עבורו,
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מתנות ששוות פי  הרבה , אבל אח"כ הוא שלח לו לא שילם לואומנם 

אבל אם אתה עושה שלא על מנת   ,לנו. כך הקב"ה יש לו לשלם 10

אתה  אלא אתה שמח על הזכות שיש לך לעשות רצון ה',  ,לקבל פרס

המצוות מרוממת יותר, ומגיע  אדרבא על ידי כך עשיית    ,לא תפסיד מזה

 . עליה שכר רב יותר

 

 עמוד העבודה -אהבה ויראה תמידית 

י  תעמוד של 'על העבודה', ועמוד זה כלול משמשנתנו מלמדת מהו ה 

 בחינות של אהבה ויראה, שבעצם כוללות את כל מצוות ה'. 

ות בתורה שעל כל יהודי לדעת  מצוות תמידי  6שיש    , בספר החינוך כתוב

וה  ומצ םמקייהוא  ,על המצוות האלה שהאדם חושבל רגע כו אותן,

. ומכאן אפשר לראות איזו מעלה גבוהה יש  מחשבהעצם הב מהתורה

   לנשמה של יהודי היכולה לקיים מצוות אפילו על ידי מחשבה בלבד.

 

 ם... יהיהודי נמצא תדיר בחדר החמ''ל שבשמי

שבו נמצאים כל  חדר הכי פנימי שהוא  ,חמ"להבחדר אדם הנמצא 

השליטה על מערכות גדולות ומקיפות, ועל ידי פעולה קטנה של   מתגי 

כך  ... , הוא יכול להשפיע על מדינות בצורה משמעותית מתגהרמת 

מלאכים   תשכל מחשבה שלו בורא ,ה גבוההיהודי נמצא במקום כ 

כל  מצוות תמידיות מהתורה ב  6ועולמות, ויכול לקיים כל רגע ורגע 

 . מקום
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 מצוות תמידיות  6

 המצוות התמידיות?   6 ןמה

אני אוהב    -  'ואהבת את ה' אלקיך '  –אהבה ויראה    הן  ותעיקריההמצוות  

אני ירא מהקב"ה ולא רוצה לעשות נגד   - 'ך יויראת מאלק' ,את הקב"ה

 .רצונו

מצוות האמונה שהקב"ה   - המצוות האחרות: "אנכי ה' אלקיך" 4 ומהן

 את התורה והוציא אותנו ממצרים. לנו נתן 

הוא   ,"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני"  שאין שום כוח חוץ מהקב"ה

 . הכלכל הכוחות ובעל הכוחות כולם וברצונו עושה  

 שבבריאה הכל קורה ונעשה ממנו בהשגחה פרטית.  - "ה' אחד"  

בהשקפות פסולות ובמינות  ר הרהלא ל - "לא תתורו אחרי לבבכם" 

 ובזנות. 

n 
 

 

 

 

 



174 
 

 

 עבודת עבד?   י" למה מלמדים את מידת האהבה ע

את מידת  יש להבין, שהרי המשנה באה ללמד  - "אל תהיו כעבדים"

, שעשיית המצוות תהיה מתוך אהבת ה', ולא מתוך רצון לקבל  אהבת ה'

ומנם עבד שלא על מנת  "עבד"? א  המשנה מזכירהפרס. ואם כן, מדוע  

למידת האהבה?  זה קשור    איךעבד,  הוא רק    לקבל פרס, אבל סוף סוף

 שלכאורה היה יותר מתאים להמשיל בן לאביו או אישה לאיש. 

  

 גם 'אוהב' צריך לזכור שהוא עבד... 

גם שאתה אוהב אתה צריך  הששהמשנה באה לומר, ביאור הדברים, 

. אבל הבסיס הוא, שאתה 'עבד אוהב' ולא מיראה ומפחד העונשלזכור  

אם אתה    ואתה צריך לבחור,יש בורא עולם שציווה אותך להיות עבד,  ש

בספר נתיבי  כתב . עבד רע[-] רוצה להיות עבד נאמן או עבדא בישא

ורק אח"כ תגיע    ,עבד  האדם צריך לדעת ולהרגיש שהואש )עמ' יג(,  אבות  

   לאהבה. 

n 
 

 

 עבודת ה' צריכה זהירות כמו לוליין על חבל דק

  .יןי הביא שיש שהמשילו את הצדיקים ללול ,(עמ' קכ)בספר דרכי אבות 

  עבור  זאת עושה אף על פי שו ,ין הולך על חבל דקי הלולש וזאת משום,

שהוא הולך על החבל,  אבל באותו רגע  .קבל כסףויודע שי ,המשכורת
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, ואינו  לעבור את המסלול נכון כמו שצריךאיך  הוא חושב איך לא ליפול ו

חושב כלל על השכר, אלא מתרכז אך ורק איך ללכת בצורה הכי נכונה  

   .ומדויקת

 

  כל זאת,ב   .ה לשלם שכר " אף שיודעים היטב שעתיד הקב  ,כך הצדיקים

ושלא   ,לא לעשות טעויותשהם מפחדים כל כך   ,והובשעת עשיית המצ

הם   ,באותו רגעממילא ו .הלכה ה דקדוק לסטות אפילו במשהו קטן מ

, אלא מתרכזים ומתמקדים אך ורק  חושבים על מנת לקבל שכר אינם

 עבירה.  ובאיז להיכשללא ברצון לקיים את המצוות בשלמות, וש
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' יֶכם' ם ֲעֵל ֹוָרא ָשַמיִׁ י מ יהִׁ  '' וִׁ
 

 ם זה לדעת את האמת ייראת שמי

 ? לדעת את האמת.  ' ם ייראת שמימה זו '   – "ויהי מורא שמים עליכם"

מכלב  יותר  משחק עם אריה כי חושב שזה פסל... ילד קטן מפחד  שוטה  

 נובח מאשר מאריה שקט...  

 

 אבל הם פשוט לא יודעים את האמת... 
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אתה  הקב"ה רואה אותך ולדעת את האמת, ש יים פרושה,יראת שמ 

דין וחשבון על כל דבר "מה ה' שואל מעמך כי אם לירא את  עתיד לתת  

 זה דבר פשוט.    -"'ה

 אין צייר כאלוקינו 

  . )ברכות י.(ל . ואומרים חז"נו" יקובתפילת חנה "אין צור כאלכתוב 

שהקב"ה מכונה "צור", ונרמז בזה, שלא לקרוא רק במשמעות של  

"צור", אלא גם במשמעות של 'צייר', שאין צייר כאלוקינו. ומבארים  
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ציור טוב? מי שצייר תפוחים ובאו שהרי איך ניתן לראות שה  ,המפרשים

 ... נראה אמיתי עד כדי כךכיוון שזה  וניסו לאכול מה'תפוחים'ציפורים 

  בדיוק כך, ה' ברא ומנהיג את העולם, בצורה שתהיה אשליה כל כך 

  ת מרפא היא זו שחושבים שהתרופה ו גדולה, עד שכולם מתבלבלים

 ,כסף יש לורק משום כך הולך לעבוד ו ושהאדם בריא,  האדם ונהיה 

 . , שהכל זה כיסוי לרצון ה'ובעצם הכל זה שקר

יש מי שמושך אבל יראת שמים זה לדעת שהכל זה ציור שנראה לנו, 

 בחוטים. 
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אם אדם יתבונן באמת של החיים יקבל יראת שמים   
 אמיתית 

"יהי רצון שיהא מורא   : ר' יוחנן בן זכאי אמר לתלמידיו לפני שנפטר

תפחדו מהקב"ה כמו שאתם   - ם עליכם כמורא בשר ודם"י שמי

שהרי לכאורה זו דרגה נמוכה  , . התפלאו תלמידיומפחדים מאנשים 

,  והלוואי... לפחות שזה יהיהענה להם,    לפחד מהקב"ה רק כמו מאנשים.

משום שפחד מאנשים הוא פחד ממשי ומוחשי, ולכן הלוואי שהאדם  

 . פחד מה'  ירגיש כך 

נהו וחמור אבוס  ו"ידע שור ק - כשמוכיח את עם ישראל   ,הנביא ישעיהו

זה דבר פשוט שהשור והחמור   .עמי לא יתבונן"  ,ישראל לא ידע ,בעליו

כי   - מי מפרנס 'ישראל לא ידע' , אבלאת האוכל ותן להםיודעים  מי נ

הרגשת יראת שמיים אינה באה מאליה, צריך לכך   תבונן".''ה לא 

 וננות. התב

 

 

 

 אפשר לבחון את האדם, ולשאול  – ...''  אל לבבך  תו ... והשבהיום  ''וידעת 

ישאלו  בוודאי. וכן ש כןוהוא ישיב,  ? ומשגיח הקב"ה מסתכלהאם  ,אותו

כל שאלה באמונה, הוא ידע להשיב בצורה נכונה. אבל מבואר  אותו 

צריך בפסוק שידיעה אינה מספיקה, משום שלאחר שהאדם כבר יודע,  

'והשבות אל לבבך'. כלומר, שעל האדם להביא את עצמו למצב שהלב  

, משום  עיקר העבודהוזו  ירגיש כך, וכאילו שהוא מרגיש כך בחושיו.

שאין קושי לדעת את האמת. אלא הקושי הוא, להרגיש כך בצורה  
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חזקה, ועל ידי כך האדם יהיה במצב שלא שייך שיעשה אחרת, וכמו  

 . ם שמרגיש בחושיו שהיא שורפת שאינו קופץ לאש, משו

 

n 
ם, ולפעמים אנו טועים לחשוב שהכל  יהכל בידי שמי

 בידיים שלנו 

 ,  )ברכות לג:( ם"יחוץ מיראת שמי  ,םי כתוב בחז"ל "הכל בידי שמי
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עושה את כל הזה, הוא ני העולם יבכל שאר עני  ,ואילו האדם

שלו, ועל מצבו הרוחני,  ים ייראת שמ שביכולתו. אבל על ה ההשתדלות 

,  "בעל בטחון"לפתאום  הוא נהפך  ... יהיה בסדר וה' יעזור, אומרהוא 

שהילד שלו בבית ספר עם סביבה רעה, הוא עונה: ה'   - אומרים לו

 יעזור... 

  נגזר על האדם לפני שבא לעולם הזה,  ,, שזה בדיוק להיפךחז"ל אומרים

 ,)נדה טז:( אם יהיה עשיר או עני וכו'ה

 

 

', משום שזוהי עבודת האדם, על זה  םייראת שמי לא נגזר כמה 'אבל 

 . וזה בידיים שלך  ,נתנו לך לעבוד
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 ההבדל בהתייחסות שלנו בין רב לבין הרופא

רק יש איזה  , אם יש ספק האם הדבר אסור או מותר, ו רוחניות י בעניינ

רב שמתיר, קופצים על זה... אבל רופא שאומר משהו, בודקים עם עוד  

 רופאים ומבררים ורוצים לדעת בדיוק... 

אל יתהלל... כי אם  "על זה נאמר הפס' , ששם(נדה, ) אומר המהרש"א

לכן  ומראש, נגזר כבר זה  דהיינו לגבי חכמה, עשירות, גבורה. " בזאת...

בזאת יכול   ,את שמייםאבל מי שהשיג יר לו על מה להתהלל.אין 

 אכן עבודה שלו.  , כי זולהתהלל

n 
 

ם', שצריך להרגיש את הדיסטנס  י'שמי -מורא 
 ה גם כשמאוד אוהבים "מהקב

, יש להבין מדוע כתוב 'שמיים'. הרי היה צריך להיות כתוב  ם"י"מורא שמי 

, וכי  'יםישמ  י הכוונה 'מוראמה ' או 'יראת השם'.קב"ה'מורא מה

  נמצאאדם לפעמים בא לרמז שאכן, זה ? ם אנחנו יראים ימהשמי 

  . מדי להקב"ה וצריך קצת מרחקרגיש קרוב מ ו 'אהבה'בדרגה של 

יהיה לו   ועל ידי כך, –  כתוב שהקב"ה גבוה מעל גבוה ש משום  ? מדוע

כחברים   קרבה מי שהוא אוהב מרגיש יותר מדיאת את הפחד הזה, כי 

  - קרוב  ל כךרגיש כיים אין לו לאדם לה. לכן ביראת שמ"הוא יוותר לי"ו

גבוה מעליהם, לא   השמיים גבוהים והקב"ה - הקב"ה גבוה מעל גבוה 

עלולים   אבל  אהבת ה'.גם צריך נכון  -  שה לבעלהיאו א לאביו כמו בן 

,  ייסוריםבהם לאדם יש    ,של ירידות  זמניםגיע כל מיני ניסיונות בחיים,  לה

הוא עלול ליפול, משום שייתכן   ואם מחזיקה את האדם רק האהבה,
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את היראה שתהיה  צריך ולכן  ? יש לי ייסוריםהאהבה אם   כןשירגיש, הי

 תמיד איתו. 

 

 ים'יבאהבה לא אומרים 'אהבת שמ

ם' זה ריחוק.  י אין מושג של 'אהבת שמים', כי אהבה זה קירוב, ו'שמי  ,ולכן

כ גם האוהב שמרגיש קירבה צריך  "ים', ואיאבל ביראה יש 'יראת שמ

והכוונה ליראת הרוממות ולא  - ים יאת הדיסטנס שיש ביראת שמ

 ליראת העונשים. 

n 
 

 ים יהתבוננות בגודל הקוסמוס מביא ליראת שמ

 'עליכם'?  מהי כוונת המילה -"עליכם "מורא שמים 

תבונן  אשר האדם משכאומר    10ב( הלכה  ב,    פרק  ,הלכות יסודי התורה) הרמב"ם  

. עם כל המדע שיש  ' םייראת שמי ' הרבההוא מקבל  ,יםיבשמ  ,בבריאה

מיליוני שנות אור. אמר    -  על גודל הקוסמוסהיום יש מושגים לא מובנים  

, ונניח שהוא ייצג  ה וניקח פירור ונניח על השולחןיאחד שאם נפורר עוגי 

יראה ענק והקירות ממול יראו כמו   ולידשהבקבוק  את כדור הארץ, 

לקפריסין...  עכשיו ניסע לירושלים... ונעלה על מטוס גלקסיה וכו'. 

 
 ז''ל שם: 10

והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים 
מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר  ,הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ

ים לאל וקצמאה נפשי לאל'ד  יכמו שאמר דווה גדולה לידע השם הגדול  ווה תאוומתא
ה ימיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא ברי  ,, וכשמחשב בדברים האלו עצמן'חי

כי 'ד  יקטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דו
 .'מה אנוש כי תזכרנו ...אראה שמיך מעשה אצבעותיך
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זה מה שהמדע יודע   - הגרגיר על השולחן ביחס למרחק לקפריסין

 ... היום 

כשנברך על  פעם הבאה ב ם... ישמתבוננים בזה... מקבלים יראת שמי כ

 קפה... ''מלך העולם'' נבין מול מי אנחנו עומדים... ה כוס 

n 
 ים יכשמסתכלים על צדיקים מקבלים יראת שמ

שכשמסתכלים עליו  , עד כדי גבוהה צריך להיות בדרגה כההאדם 

שמסתכלים עליהם  כש ,גדוליםים. יש אנשים צדיקים יראת שמי  יקבלו

בבחינת "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא   ,יםימקבלים מורא שמ 

 ים. י כשיראו אותך יקבלו יראת שמ - כח, י(  ,)דברים עליך ויראו ממך"

רבי אליעזר הגדול אומר: אלו ,  זה  פסוקדורשת    )ברכות ו.(הגמרא  כמו כן,  

יראו ששם  ועל ידי כך   ,ראשל תפילין שהמניח    תפילין שבראש. כלומר,

)בתוך פרשיות התפילין מוזכר שם ה'(, ועל ידי זה 'ויראו   ה' נקרא עליך

 .  ממך' 
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השודדים שברחו מפני התפילין שהיו בראשו של 
 א"הגר

למקום  ופתאום הגיעו  שהה באכסניה, ש הוילנועל הגאון ממסופר 

 שודדים.  

 

 

עזבו את הכל ו נבהלו  , וכשראוהו השודדים מיד פתאום הגאון יצא

לו הגר"א, ענה את הגר"א, מה קרה שברחו? בעל המלון שאל וברחו. 

אבל, גם אני    ,בעל המלון  תמה  .שזה פשוט כי הם ראו אותי עם התפילין 

  , חז"ל אומרים וןאהייתי עם התפילין וממני הם לא פחדו? ענה לו הג

. כלומר לא הראש ולא תפילין שעל שבראש אלו תפילין  ,)ברכות ו.(

מספיק שהתפילין מונחות על הראש, אלא צריך שיהיו בתוך הראש.  

כלומר שפרשיות ייחוד ה' וקבלת עול מצוות לא רק שיהיו כתובות על  
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התפילין שעל הראש, אלא הם יהיו בתוך הראש עצמו, והתפילין יהיו  

 רק כדי להראות כלפי חוץ מה שיש בתוך הראש.

 . יראו עבד ה' ,שכשיראו אותך -ע גי צריך להאליה הדרגה ש היזו

n 
 

 הפחד מביטול העסקה של החיים הוא רק עלינו 

ליקוטי בתר  'בספר    , כתובנוסף  עומק יש כאן    -  ם עליכם"י "יהי מורא שמי

יעזוב  השני ש  חוששוכל אחד  , שיש פועל ובעל הבית )עמ' כד( ' ליקוטי

יעזוב  הפועל מפחד ש , ובעל הבית אותו ומפחד שיפטר ו. הפועל תוא

ובינתיים לא יהיה מי שיעשה עבורו את העבודה. משום שבעצם   ,אותו

"פרס",    אבל לעומת זאת,  . ההטבה היא הדדית, כל אחד צריך את השני

הקב"ה מרוויח את המצוות שלנו . שהרי לכאורה, זה חצי לעיל, כאמור

   וכי הקב"ה צריך את המצוות שלנו? ...ואנחנו את השכר

וכמו שכתוב בפסוק  כי הוא לא צריך שום דבר,  !!!לא  : המשנה אומרת

ח'. כל קיום המצוות  יק  מידךה  מ   או  ו,לן  תתה  מדקת  צ  אם'  , ז(פרק לה  ,איוב)

לקיים את   אם אתה לא רוצה הוא בשבילך, הקב"ה לא חסר שום דבר,

חושש  אין להקב"ה פחד כמו בעל הבית ש המצוות רק אתה מפסיד.

וזו הוא לא צריך אותך, ורוצה להיטיב  הקב"ה רק, יעזוב אותושהפועל 

 עליכם בלבד.   -מורא שמיםהכוונה, 

n 
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אבל לא  לנו הנאות בעולם הזה, ונחנו מבקשים שיהיא
 על חשבון עולם הנצח

שהתנא מזהיר שלא יבקש    ,'לחם שמים 'בשם ספר  ,  )עמ' כה(שם  כתב    עוד

א  הזה, ואפילו לירד משכרו בעולם הבא, כדי שיהיה לו טוב בעולם ש

 חתיכה קטנה(  -)פרס מלשון פרוסה  חתיכה קטנה מהעולם הבא

"הרחמן הוא יתן...   :בברכת המזוןאנו אומרים  , פירש בעל ההפלאהכך 

ות  'מכל טוב אל יחסרנו' נרא המילים  לכאורהו  . ומכל טוב אל יחסרנו"

ושלום,  שעל אף שביקשנו: רחמים, חיים היא, ? אלא הכוונה ותמיותר

ושמחמת כך לא יחסר לנו   - יהיה על חשבון "מכל טוב" אבל שזה לא

 . בעולם הבא

 

 

 


