
ֶנֱאַמר ְּברֹאׁש ַהָּפָרָׁשה: "ִהְנִני  ַעל ְׂשָכרֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ֶׁשִּקֵּנא ֶאת ִקְנַאת ה', 
נֵֹתן לֹו ֶאת־ְּבִריִתי ָׁשלֹום". ּומּוָבא ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה: "ָאַמר ַהָּקָּב"ה, ְּבִדין הּוא ֶׁשִּיּטֹל ְׂשָכרֹו". ְּדָבִרים ֵאּלּו 
ֶׁשַּבִּמְדָרׁש ִהְתָּפְרׁשּו ָּבֳאָפִנים ׁשֹוִנים, ֶׁשֵּכן ִלְכאֹוָרה ַהְּדָבִרים ִנְסָּתִרים ַעל־ִּפי ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין 
ִּכי ְׂשַכר ִמְצָוה ְּבַהאי ַעְלָמא ֵליָּכא, ְוֵתרּוִצים ׁשֹוִנים מּוָבִאים ַעל ְּתִמיָהה זֹו. ַרִּבים ְמָפְרִׁשים ְוכֹוְתִבים, 
ֶׁשִּפיְנָחס ִקֵּבל ֶאת ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִמְּפֵני ֶׁשַחי ְוַקָּים ְלעֹוָלם, ְּכִדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשִּפיְנָחס הּוא ֵאִלָּיהּו, ּוִמֵּכיָון 
ֶׁשָּכְך ֹלא ַׁשָּיְך לֹוַמר ֶאְצלֹו "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם ּוָמָחר ְלַקֵּבל ְׂשָכָרם", ְּדַהְינּו ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָמָחר 
ְלַקֵּבל ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֵּכן הּוא נֹוַתר ָּתִמיד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוָלֵכן ַמִּגיַע לֹו ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַעל ַמֲעֶׂשה 
ַקָּנאּותֹו ֶׁשְּבָכְך ֵהִׁשיב ֶאת ֲחַמת ַהָּקָּב"ה ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל. ֲאֵחִרים ֵּפְרׁשּו ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשִּפיְנָחס ִקֵּנא ֶאת ִקְנַאת 
ם ִנְקָרא ָעֶליָך ַוֵּתָעֵצר ַהַּמֵּגָפה, ּוְבָכְך ִקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ָּבַרִּבים, ָלֵכן  ה' ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ַהּׁשֵ
ְּבִדין הּוא ֶׁשִּיּטֹל ְׂשָכרֹו. עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו, ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשִּפיְנָחס ִזָּכה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ְּבַמֲעֵׂשהּו, ַוֲהֵרי 
ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁש"ָּכל־ַהְמַזֶּכה ֶאת־ָהַרִּבים ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל־ָידֹו", ָלֵכן ִמן־ַהִּדין הּוא ֶׁשִּיּטֹל ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה. ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ַהַּטַעם ַמּדּוַע ְׂשַכר ִמְצָוה ְּבַהאי ַעְלָמא ֵליָּכא, הּוא ִמְּפֵני ֶׁשחֹוְׁשִׁשים ֶׁשָּמא ִיְתָחֵרט ַעל 
ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ְוִנְמָצא ּתֹוֶהה ַעל ָהִראׁשֹונֹות, אּוָלם ַהְמַזֶּכה ֶאת־ָהַרִּבים ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל־ָידֹו, ְוֹלא ִיָּתֵכן 
ֶׁשִּיְתָחֵרט ַעל ֶהָעָבר, ְוָלֵכן ְּבִדין הּוא ֶׁשִּיּטֹל ְׂשָכרֹו. ְוֵכן ֵּפְרׁשּו, ֶׁשַהְּכָלל ִּכי ְׂשַכר ִמְצָוה ְּבַהאי ַעְלָמא ֵליָּכא, 
הּוא ַרק ְלִמי ֶׁשְּמֻצּוֶה ְועֹוֶׂשה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצֹות ּוְלֵׁשם ָּכְך הּוא ָּבא ָלעֹוָלם. אּוָלם ִמי 
ֶׁשעֹוֶׂשה ַמֲעִׂשים טֹוִבים ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין ּוְמַקֵּים ַּגם ְּדָבִרים ֶׁשֵאינֹו ְמֻצּוֶה ֲעֵליֶהם, ַמִּגיַע לֹו ַעל־ָּכְך 
ָׂשָכר ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוִנְמָצא ִאם־ֵּכן, ֶׁשִּפיְנָחס ֶׁשֹּלא ִנְצַטּוָה ַעל ַמֲעֵׂשהּו ְוָעָׁשהּו ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין, 
ְּבִדין הּוא ֶׁשִּיּטֹל ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ִויסֹוד ָחׁשּוב נֹוָסף מּוָבא ְּבַכָּמה ְסָפִרים, ַעל־ִּפי ִּדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים, 
ֶׁשַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ְוַהֲחָסִדים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְלַבד ֵמַהֶּקֶרן 
ָכר ַהָּגדֹול ֶׁשִּקֵּבל ּוְבִדין הּוא ֶׁשִּיּטֹל ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ֶׁשֲהֵרי  ַהַּקֶּיֶמת ָלעֹוָלם ַהָּבא, ָלֵכן ָזָכה ִּפיְנָחס ַלּׂשָ
ַמֲעֶׂשה ַהַּקָּנאּות ֶׁשָעָׂשה, ֹלא ָהָיה ַרק ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ֶאָּלא ַּגם ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֶׁשֵּכן ִּבְזכּות ַמֲעֵׂשהּו 
ָלֶהם  ֶׁשֵהיִטיב  ֵאפֹוא  ְוִנְמָצא  ַּבַּמֵּגָפה.  ָחִליָלה  ִמִּמיָתה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְּצלּו  ּוִבְזכּותֹו  ַהַּמֵּגָפה,  ֶנֶעְצָרה 
ְוִהְתַחֵּסד ִעָּמם ְּבַמֲעֵׂשהּו, ְוָלֵכן ְּבִדין הּוא ֶׁשִּיּטֹל ְׂשָכרֹו, ּוִמָּכאן ִנְלַמד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ִהיא ְּגִמילּות ֲחָסִדים 

ַוֲהָטָבה ִעם ַהּזּוַלת, ֶׁשֲעֵליֶהן ְמַׁשֵּלם ַהָּקָּב"ה ָלָאָדם ֶאת ְׂשָכרֹו ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ַכר ִמְצָוה - ִמְצָוה", ֵּבֵאר ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב, ְּכִפי ֶׁשֵּמִביא ַּתְלִמידֹו ַה"ּתֹוְלדֹות  ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ְּבָאבֹות "ֶׁשּׂשְ
ַיֲעקֹב יֹוֵסף" ָּכְך: "ֶׁשֵאין ְלָך ָׂשָכר ָּגדֹול ִמַּמה ֶׁשֶּיׁש־לֹו ַּתֲענּוג ֵמַהִּמְצָוה ַעְצָמּה, ַּבֲעׂשֹוָתּה אֹוָתּה ְּבִׂשְמָחה. 
ְוַאף ִאם ֹלא ִיְהֶיה לֹו ָׂשָכר יֹוֵתר, ַּדי לֹו ְּבָכְך, ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ָׂשָכר ַעד ֵאין ַּתְכִלית ַעל ִמְצָוה ֶׁשעֹוִׂשים ְּבִׂשְמָחה. 
ָכר ֶׁשל ִמְצָוה ְוִדּבּור ָהגּון,  ַכר ִמְצָוה ְּבַהאי ַעְלָמא ֵליָּכא, ִּכי ֵאין ָּכל ָהעֹוָלם ָיכֹול ְלַקֵּבל אֹור ַהּׂשָ ֶאָּלא ֶׁשּׂשְ
ִּכי הּוא ֵמֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְוָהעֹוָלם ֶיׁש לֹו סֹוף". ְוָכְך ָאַמר ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ְּברֹוְיָּדא ִמֶּקֶלם: "ִאם ְנַקֵּבץ 
עֹות ְוָהְרָגִעים ֶׁשל אֶֹׁשר ְוַנַחת ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ּוְנָצֵרף ָלֶזה  ֶאל ּתֹוְך ֶרַגע ֶאָחד ֶאת ָּכל ַהּׁשָ
ֶאת ָּכל ָהאֶֹׁשר ְוַהַּנַחת ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ֲחֵבָריו ְּבָכל ַחֵּייֶהם, ְוִנֵּתן ֶאת ַהּכֹל ְלָאָדם ֶאָחד, ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ֶאת 
ַמְדֵרַגת ָהאֶֹׁשר ֲאֶׁשר ַיְרִּגיׁש ָהָאָדם ַההּוא ָּבֶרַגע ַההּוא? ְוִאם ְנָצֵרף ֶאת ָּכל ָהאֶֹׁשר ְוַהַּנַחת ֶׁשֵּיׁש ְלַאְנֵׁשי 
ָּכל ִעיר ְמגּוָריו ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ּוְנָצֵרף ָלֶזה ֶאת ָהאֶֹׁשר ֶׁשל ָּכל ָּדֵרי ָהעֹוָלם, ִמָּכל־ָמקֹום ָּכל ֶזה ֲעַדִין 
ְּבֶגֶדר ֶׁשל 'ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה'. ְוַאף ִאם ְנָצֵרף ֶאת ָּכל ָהאֶֹׁשר ֶׁשְּבָכל ַהּדֹורֹות ֵמֵראִׁשית ַהְּבִריָאה ַעד סֹוף 
ָּכל־ַהּדֹורֹות, ְוָכל זֹאת ִיָּנֵתן ְלָאָדם ֶאָחד ְּבֶרַגע ֶאָחד, ַהִאם ֶיׁש ְלָך אֶֹׁשר ָּגדֹול ִמֶּזה? ּוְבֵכן, ַעל־ָּכל־ָהאֶֹׁשר 

ַהֶּזה ָאְמרּו ֲחַז"ל: 'ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל קַֹרת־רּוַח ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ִמּכֹל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה'"! 

בס"ד

ֲאֶׁשר  ֶהָעצּום  ָכר  ַהּׂשָ ְּבגֶֹדל  ַרּבֹות  ִהְפִליגּו  ֲחַז"ל 
ְוׁשֹוְמֵרי  אֹוֲהָביו  ְלָכל  ְלַהְנִחיל  ַהָּקָּב"ה  ָעִתיד 
ִמְצֹוָתיו, ְוָאְמרּו ֶׁשָעִתיד ַהָּקָּב"ה ְלַהְנִחיל ַלַּצִּדיִקים 
ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה עֹוָלמֹות ֶׁשל ָׂשָכר טֹוב, ְּכֶנֶגד 
ֵיׁש  אֲֹהַבי  "ְלַהְנִחיל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהּטֹוִבים,  ַמֲעֵׂשיֶהם 
ֵמאֹות  ְּבִגיַמְטִרָּיה ְׁשֹלׁש  ֵי"ׁש  ֲאַמֵּלא",  ְואְֹצרֵֹתיֶהם 
ְּדָבִרים  ה  ֲחַז"ל ֶׁשֵּיׁש ִׁשּׁשָ ִּדְבֵרי  ְידּוִעים  ְוֵכן  ְוֶעֶׂשר. 
ֶׁשָהָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת 
ֶׁשַעל  ַהַּמַהְרָׁש"א  ַעל־ֶזה  ְוָכַתב  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  לֹו 
ַהָּקָּב"ה  ְוָרָצה  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָׂשָכר  ֵיׁש  ַהִּמְצֹות  ָּכל 
ִהְרָּבה  ְלִפיָכְך  ַהֶּזה,  ַּגם ָּבעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ְלַזּכֹות ֶאת 
ַמְכִריעֹות  ֵאּלּו  ֶׁשִּמְצֹות  ֶאָּלא  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ָלֶהם 
ֶאת ַהִּדין. ְוֵכן ֵּפֵרׁש ַה"ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל" ֶאת ִּדְבֵרי 
ְמֻרָּבה,  ְוַהְּמָלאָכה  ָקֵצר  "ַהּיֹום  ְּבָאבֹות:  ַהִּמְׁשָנה 
ָכר  ָכר ַהְרֵּבה", ּוֵפֵרׁש ֶׁש"ַהּׂשָ ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים ְוַהּׂשָ
ְוַגם  ַהֶּזה  ַּגם ָּבעֹוָלם  ָכר ֶׁשהּוא  ַהּׂשָ ַהְרֵּבה" ֵּפרּוׁשֹו, 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ֶאָּלא ֶׁשִּמֶּנֶגד ְמִביִאים ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת 
ִקּדּוִׁשין ֶאת ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶׁשָאַמר ִּכי "ְׂשַכר 
ֶׁשל  ָׂשָכר  ֶׁשֵאין  ְּדַהְינּו  ֵליָּכא",  ַעְלָמא  ְּבַהאי  ִמְצָוה 
ַהַּקְדמֹוִנים,  ָּכְתבּו  ְּכָבר  אּוָלם  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ִמְצָוה 
ֶׁשֲאִפּלּו ְלִׁשיַטת ַרִּבי ַיֲעקֹב ֵיׁש ִמְצֹות ַרּבֹות ָוֳאָפִנים 
ְלַבד  ָּבעֹוָלם,  ָׂשָכר  ְמַקְּבִלים  ֲעֵליֶהם  ֶׁשַּגם  ׁשֹוִנים 
ֵמַהֶּקֶרן ַהַּקֶּיֶמת ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשַעל־ֶזה ֶנֱאַמר "ַעִין 
ִלְמַחֵּכה־לֹו",  ַיֲעֶׂשה  זּוָלְתָך  ֱאֹלִקים  ֹלא־ָרָאָתה 
ָכר ַהָּגדֹול  ַהּׂשָ ָיכֹול ְלַׁשֵער ֶאת  ְּדַהְינּו ֶׁשָהָאָדם ֹלא 
ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ַעל  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  לֹו  ַהְמַצֶּפה 
ַהֲחׁשּובֹות  ַהִּמְצֹות  ְוַאַחת  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָעָׂשה 
ִהיא  ָסֵפק,  ְלֹלא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָׂשָכר  ֵיׁש  ֶׁשֲעֵליֶהם 
ְוַהַּמֲעִׂשים  ַהִּמְצֹות  ָּכל  ַעל  ָהַרְמַּב"ם,  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי 

ַהּטֹוִבים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
יְנָחס ּפִ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְׂשַכר ִמְצָוה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ֵאיִני ֵמִבין, ַמּדּוַע ָצִריְך ֲאִני 
ְלַקֵּבל ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַּבֲעבּור ִמְצֹוַתי? 

ַוֲהֹלא ֶאת ָּכל ִנְׁשָמִתי ָהִייִתי מֹוֵסר 
ְלֵׁשם ַהְּזכּות ְלַקֵּים 

ְולּו ִמְצָוה ַאַחת ִּבְלַבד"! 
)רבי מרדכי מלעכוויטש(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ָנעּו ַעל  ַחָּייו  ָּכל  ִּכְמַעט  ְּבֶחְׁשּבֹון.  ַהֻּמְמֶחה  ִהִּכירּו ֶאת ְׁשֹלמֹה,  ֻּכָּלם 
ב  ִציר ַהִחּשּׁוִבים ְוַהֶחְׁשּבֹונֹות. ְּבָכל ֶרַגע ָּפנּוי ָהָיה ְׁשֹלמֹה אֹוֵהב ְלַחּׁשֵ
ֶחְׁשּבֹונֹות ְמַעְנְיִנים ּוְמֻסָּבִכים, ְוָלאו ַּדְוָקא ֶחְׁשּבֹונֹות ַמֲעִׂשִּיים ֵמַחֵּיי 
ַהּיֹום־יֹום. ָיכֹול ָהָיה ָלֶׁשֶבת ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ַעל־ַּגֵּבי ִּגְליֹונֹות ְנָיר ֲאֻרִּכים, 
ב ַּתְרִּגיִלים ֲאֻרִּכים ּוְמֻסָּבִכים, ֶׁשַאף ֶאָחד ִּכְמַעט ֹלא ָמָצא ָּבֶהם  ּוְלַחּׁשֵ
ְוָרִגיל,  ְּכָזֵקן  ַהִּמְסָּפִרים  ְּבַים  ָׁשט  ְׁשֹלמֹה  ְוִאּלּו  ַרְגָליו,  ְוֶאת  ָיָדיו  ֶאת 
ְוָׁשַאב ַנַחת ְוִסּפּוק ַּדְוָקא ִמִּפֲענּוַח ֶׁשל ֶחְׁשּבֹונֹות ֲאֻרִּכים ּוְמֻסָּבִכים, 
ּוִפּצּוַח ִחידֹות ָמֵתָמִטּיֹות ְמֻסָּבכֹות. ִחָּבתֹו ְלתֹוַרת ַהִּמְסָּפִרים, ֵהֵחָּלה 
ְּבִׁשעּוֵרי  ה  ִהְתַקּׁשָ ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ַיְלדּותֹו,  ִמיֵמי  עֹוד  ְׁשֹלמֹה  ֵאֶצל 
ְוִעְנָין, ֲהֵרי ֶׁשַרק  ַהֶחְׁשּבֹון. ִאם ְּבִמְקצֹועֹות ֲאֵחִרים ֹלא ָמָצא ִסּפּוק 
ַחִּיים,  ַוֲחַסר  ָיֵבׁש  ְּכִמְקצֹוַע  ָהֲאָנִׁשים  ְלרֹב  ֶׁשִּנְרֶאה  ֶזה,  ְּבִמְקצֹוַע 
ֶלֶחם,  ְלַמֵּטה  ַּתְחִּביבֹו  ֶאת  ָהַפְך  ְּכֶׁשִהְתַּגֵּבר,  ַּבַּמִים.  ָּדג  ְּכמֹו  ָחׁש 
ּוָמָצא ֶאת ַּפְרָנָסתֹו ְּכרֹוֶאה ֶחְׁשּבֹון ְמֻנֶּסה ּוֻמְכָׁשר, ְוַרִּבים ָׂשְכרּו ֶאת 
ֵׁשרּוָתיו ְלִחּשּׁוב ַהַּמֲאָזִנים ֶׁשל ִמְפֲעֵליֶהם ְוִעְסֵקיֶהם. ַאְך ַּגם ִּבְהיֹותֹו 
ָעסּוק ַּבֲעבֹוָדתֹו ִּכְמַנֵהל ֶחְׁשּבֹונֹות, ִהְמִׁשיְך ְּבָכל ֵעת ְּפנּוָיה ְלַהְרֵהר 
בֹנֹות ַרִּבים, ְוָכל ָהֵעת ִרְּצדּו ִמְסָּפִרים ְלֶנֶגד ֵעיָניו ְוִחידֹות  ב ִחּׁשְ ּוְלַחּׁשֵ
ֵעץ  ֲאֻרָּכה מּול  ָׁשָעה  ַלֲעמֹד  ָהָיה  ָיכֹול  ּוְמֻׁשּנֹות.  ָמֵתָמִטּיֹות ׁשֹונֹות 
ַּבַעל ַעְלָוה ַרָּבה, ְוֶלֱאמֹד ְּבֵעיָניו ֶאת ַּכּמּות ֶהָעִלים ֶׁשַעל ָהֵעץ, ְּבעֹודֹו 
ֵדָרה ֻּכָּלּה.   ב ּוַמְכִּפיל ֶאת ַּכּמּות ֶהָעִלים ְּבִמְסַּפר ָהֵעִצים ֶׁשַּבּׂשְ ְמַחּׁשֵ
ְזַמן ַרב ִהְקִּדיׁש ְׁשֹלמֹה ְלַהֲעָׁשַרת ְיִדיעֹוָתיו ְּבָחְכַמת ַהֶחְׁשּבֹון, ּוְלֵׁשם 
ַהַחּדֹות  ּוֵמֵעיָניו  ּוִמן־ַהֶּיֶקב,  ִמן־ַהּגֶֹרן  ַרִּבים  ְסָפִרים  ְוָׁשַאל  ָרַכׁש  ָּכְך 
ֶׁשֹּלא  ַהָּמֵתָמִטיָקה  ִּבְתחּום  ָהעֹוֵסק  ַמָּדִעי  ַמֲאָמר  ׁשּום  ִנְמַלט  ֹלא 
ֹלמֹה ֵהֵחל  ְקָראֹו ַעל־ְּכָרָעיו ְוַעל־ִקְרּבֹו. ִהִּגיעּו ַהְּדָבִרים ִליֵדי ָּכְך, ֶׁשּׁשְ
ְלִהְתַרְבֵרב ְּבָאְזֵני ָּכל־ַמִּכיָריו, ִּכי ָּכל־ָרז ָלא ָאֵניס ֵלּה, ְוֵאין ׁשּום ִחּשּׁוב 
ָמֵתָמִטי ֶׁשֹּלא ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ִלְפּתֹר, ִיְהֶיה ָקֶׁשה ְּכָכל ֶׁשִּיְהֶיה. ֲחֵבָריו ַנֲענּו 
ִהְׁשִליכּו  ּוְמֻׁשִּנים,  ׁשֹוִנים  ַּתְרִּגיִלים  ָעָליו  ְלַהְמִטיר  ְוֵהֵחּלּו  ָלֶאְתָּגר, 
ִּבְגבּוָרה  ָעַמד  ְׁשֹלמֹה  ֶזה, אּוָלם  ַאַחר  ָּבֶזה  ַאְסְטרֹונֹוִמִּיים  ִמְסָּפִרים 
ְוהֹוִכיַח  ִּבְבִהירּות,  ָעָנה  ֵאלֹות  ַהּׁשְ ָּכל  ַעל  ַׁשְעָרה.  ִמְלָחָמה  ְוֵהִׁשיב 
ַהְּנָיר  ְּבִגְליֹונֹות  ִּבְמִהירּות  ֶׁשָרַׁשם  ַּתְרִּגיִלים  ְּבֶעְזַרת  ְּתׁשּובֹוָתיו  ֶאת 

ֶׁשְּלָפָניו, ֶׁשָהְלכּו ְוִהְתַמְּלאּו ְּבֶקֶצב ְמַסְחֵרר ָּבֶזה ַאַחר ֶזה. 
ַמע  יֹום ֶאָחד, ִנְקַלע ְׁשֹלמֹה ְלֵביתֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ּדֹורֹו, ּוְכֶׁשּׁשָ
ַּתְרִּגיל  ֵאין  ִּכי  ַטֲעָנתֹו  ְוַעל  ְּבֶחְׁשּבֹון  אֹוְרחֹו  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ִּכְׁשרֹונֹו  ַעל 
ִּבְלִּתי ָּפִתיר, ֶהְחִליט ַהָּלה ְלַהֲעִמידֹו ְּבִמְבָחן. "ְׁשַמע ָנא", ָּפָנה ֶהָחָכם 
ֶאל ְׁשֹלמֹה ְוָאַמר. "ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְלַהִּציג ְּבָפֶניָך ִחּשּׁוב ָמֵתָמִטי ְמֻסָּבְך, 
ּוְמַבֵּקׁש ֲאִני ִלְראֹות ִאם ַיֲעֶלה ְּבָיְדָך ִלְפּתֹר ֶאת ַהִחּשּׁוב ַהָּלֶזה". ִחּיּוְך 
ט ַעל ְּפֵני ְׁשֹלמֹה, ּוְבַרְבְרָבנּות ָּפַסק ְוָאַמר: "מּוָכן  ֶׁשל ִנָּצחֹון ִהְתַּפּׁשֵ
ּוְמֻזָּמן ֲאִני ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִחיָדה, ּוָבטּוַח ֲאִני ְּבַעְצִמי ִּכי אּוַכל ְלַפְּצָחּה 
ָיֵתר ַעל־ַהִּמָּדה,  ַעל־ְנַקָּלה". "ְלַאט ְלָך", ָאַמר ֶהָחָכם, "ַאל ִּתְתָּגֶאה 
ַהִחיָדה  ֶאל  ֶאַּגׁש  ְוַעָּתה  ִּכְמַפֵּתַח'.  'ַאל־ִיְתַהֵּלל חֵֹגר  ֶנֱאַמר  ָעֶליָך  ִּכי 
ַעְצָמּה. ּוְבֵכן, ַּכָּמה ַּגְרְּגֵרי ִחָּטה ֵיׁש ַּבֲעֵרָמה זֹו ַהֻּמַּנַחת ְלָפֵנינּו"? ִהִּביט 
ְׁשֹלמֹה ַּבֲעֵרַמת ַהִחָּטה ֶׁשְּלָפָניו, ָאַמד ֶאת ָרְחָּבּה ְוֶאת ָאְרָּכּה, ּוְלַאַחר 

ָיָדיו ִסיר ָמֵלא  ִחּשּׁוִבים ֶׁשָעַרְך ְּבִגְליֹון ַהְּנָיר ֶׁשְּלָפָניו, ְוַאף ָסַפר ְּבמֹו 
ְּבַגְרִעיֵני ִחָּטה, ְוִהְכִּפיל ְוִׁשֵּלׁש ֶאת ַהַּכּמּות ְלִפי ּגַֹבּה ְורַֹחב ָהֲעֵרָמה, 
ִהְמִׁשיְך  "ּוְבֵכן",  ֶהָחָכם.  ִּבְפֵני  אֹוָתּה  ְוִהִּציג  ָּכְלֶׁשהּו,  ְּבִמְסָּפר  ָנַקב 
ִיְהיּו  ִחָּטה  ַּגְרְּגֵרי  ַּכָּמה  ב,  ְוַחּׁשֵ ֵצא  "ְוַעְכָׁשו,  ְוָׁשַאל:  ְּבִסּפּוק  ֶהָחָכם 
ְּבָקרֹון ָׁשֵלם ֶׁשל ַרֶּכֶבת, ֶׁשֻּכּלֹו ָמֵלא ְּבַגְרְּגִרים ֵמָהִרְצָּפה ְוַעד ַהִּתְקָרה, 
ַמע  ְלֹלא ֶאֶפס ָמקֹום". ֵּביְנַתִים ִהְתַאְּספּו ַּבָּמקֹום ֲאָנִׁשים ַרִּבים ֶׁשּׁשֵ
ִהִּביטּו ְּבקֶֹצר־רּוַח ַעל ְׁשֹלמֹה, ּוִבְקׁשּו  ְוֻכָּלם  ְלָאְזֵניֶהם,  ִהִּגיַע  ַהּוִּכּוַח 
ִלְׁשמַֹע ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו. ִמְצחֹו ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ִהְתַמֵּלא ִּבְקָמִטים, ּוְבֶמֶׁשְך 
אֹורּו  ְּבַבת־ַאַחת  ְוָאז  ַהְּסבּוִכים.  ְּבִחּשּׁוָביו  ָׁשקּוַע  ָהָיה  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה 
ֵעיָניו, ֵהִרים ֶאת רֹאׁשֹו ְוָנַקב ִּבְסכּום ָעצּום, ֵאָליו ִהִּגיַע ְלַאַחר ִחּשּׁוב 
ַּכָּמה  ב,  ְוַחּׁשֵ ֵצא  "ְוַעְכָׁשו  ִהְרָּפה,  ְוֹלא  ֶהָחָכם  ִהְמִׁשיְך  "ּוְבֵכן",  ָארְֹך. 
ַּגְרְּגֵרי ִחָּטה ִיְהיּו ְּבֶאֶלף ַרָּכבֹות, ֶׁשְּבָכל ַאַחת ֵמֶהן ֵיׁש ֶאֶלף ְקרֹונֹות, ְוָכל 
ָקרֹון ָמֵלא ְוָגדּוׁש ַעד ֶאֶפס ָמקֹום ְּבַגְרְּגֵרי ַהִחָּטה". ַּתְדֵהָמה ָנְפָלה ַעל 
ַהּשֹׁוִהים ַּבָּמקֹום, אּוָלם ְׁשֹלמֹה ַהַּגַאְוָתן ֹלא ִהְסִּכים ְלהֹודֹות ַּבּקִֹׁשי, 
ּוִמָּיד ִהְסַּתֵער ׁשּוב ַעל ִּגְליֹונֹות ַהְּנָיר ֶׁשְּלָפָניו, ְוָצַלל ֶאל ּתֹוְך ַהֶחְׁשּבֹון 
ַהָּסבּוְך ְוַהֻּמְרָּכב, ַלְמרֹות ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָּפַתר ַּתְרִּגיל ּכֹה ְמֻסָּבְך. ָעְברּו 
ִּכְמַעט ָחֵמׁש ָׁשעֹות ְּתִמימֹות, ּוְבִסּיּוָמן ָהַפְך ְׁשֹלמֹה ֶאת ִּגְליֹון ַהְּנָיר 
ַעד  ַרּבֹות,  ְסָפרֹות  ֶּבן  ָארְֹך  ִמְסָּפר  ָעָליו  ְוָרַׁשם  ָרְחּבֹו,  ַעל  ֶׁשְּלָפָניו 
ְׁשֹלמֹה  ָאַמר  ַהּסֹוִפית",  ַהּתֹוָצָאה  "זֹוִהי  ִנְרֶאה.  ֹלא  ִּכְמַעט  ֶׁשָּקֵצהּו 
ְּבִסּפּוק ּוַבֲאֶרֶׁשת ֶׁשל ַּגֲאָוה, אּוָלם ֶהָחָכם ֹלא ִהְרָּפה ְוִהִּטיל ַעל רֹאׁשֹו 
ֶאת ַהְּפָצָצה: "ְוַעְכָׁשו ִהַּגְעִּתי ֶאל ַהִחיָדה ָהֲאִמִּתית. ַעל ּגֶֹרן ֲעָנִקית 
ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ְּכרַֹחב  ְוָרְחָּבּה  ַמְיָמה  ַהּׁשָ ַמִּגיַע  ֶׁשרֹאָׁשּה  ְּתבּוָאה,  ֶׁשל 
ֻּכּלֹו, ָיְׁשָבה ִצּפֹור ַאַחת, ְוִנְּקָרה ֶאת ַּגְרְּגֵרי ַהִחָּטה ֶׁשַּבֲעֵרָמה. ְּבֶמֶׁשְך 
ֵמָאה ָיִמים ְרצּוִפים ִהְצִליָחה ַהִּצּפֹור ְלַכְרֵסם ַרק ַּגְרֵּגר ֶאָחד, ּוַבָּיִמים 
ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִהְמִׁשיָכה ְּבִכְרסּוֶמיָה. ּוְבֵכן, ַּכָּמה ְזַמן ִיָּדֵרׁש ָלּה ְלאֹוָתּה 
ָּפָניו  ֶׁשּבֹו"?  ַהִחָּטה  ַּגְרְּגֵרי  ָּכל  ַעל  ֻּכּלֹו  ַהּגֶֹרן  ֶאת  ֶלֱאכֹל  ְּכֵדי  ִצּפֹור 
ֵהֵחל  ְּבִעָּלפֹון. רֹאׁשֹו  ַּתְחָּתיו  ִּכְמַעט ָקַרס  ְוהּוא  ִהְלִּבינּו  ֶׁשל ְׁשֹלמֹה 
ַּגְרְּגֵרי  ַהְמַנְּקרֹות  ַרּבֹות  ִצֳּפִרים  ְסִביבֹו  ָרָאה  ּוְבִדְמיֹונֹו  ְלִהְסַּתְחֵרר, 
ִחָּטה ּוְמַצּוְחֹות ְּבקֹול ָּגדֹול. "ֵאין ִלי ְּתׁשּוָבה" ָלַחׁש ְּבֵׁשֶפל־קֹול, ְוָכל 

ַהּנֹוְכִחים ָּפְרצּו ִּבְצחֹוק ָּגדֹול. 

ַהִּנְמָׁשל
ָלנּו,  ְלַהְמִׁשיל  ַעל־ְמָנת  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ִגים  ב ַמהּו ְׂשַכר ִמְצָוה ְלִפי ַהֻּמּׂשָ ֵּכיַצד ֵאין ׁשּום ֶּבן־ֱאנֹוׁש ֶׁשָּיכֹול ְלַחּׁשֵ
ְלֻעַּמת  ּוָמדּוד,  ָקצּוב  ֻמְגָּבל,  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֶׁשֵּכן  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָּלנּו 
ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשהּוא ֵאין־סֹוִפי ּוִבְלִּתי ֻמְגָּבל, ְוָלֵכן ֵאין ָלנּו ֲהָבָנה ִּבְׂשַכר 
ּוִבְלִּתי  ְמֻסָּבְך  ְויֹוֵתר ֵמאֹותֹו ִחּשּׁוב  ּוִמָּדה.  ְּגבּול  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ַהִּמְצֹות 
ָּבֲעֵרָמה  ָהַרִּבים  ַהַּגְרְּגִרים  ָּכל  ֲאִכיַלת  ֶׁשל  ַהְּזַמן  ַּכּמּות  ֶׁשל  ִנְתָּפס 
ּוַמֲעֵׂשינּו  ִמְצֹוֵתינּו  ָּכל  ַעל  ָלנּו  ְמַצֶּפה  ַמִים,  ַהּׁשָ ֵלב  ַעד  ָהֲעָנִקית 

ַהּטֹוִבים, ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת ָלנּו ָלעֹוָלם ַהָּבא. 
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• ֵאין ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאָּלא ְלִפי ַהַּמֲעֶׂשה, ּוִמָּכאן 
ְוַהֶּקֶרן  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָׂשָכר  ֵיׁש  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ָּכל  ֶׁשַעל  ִנְלַמד, 

ַקֶּיֶמת ָלעֹוָלם ַהָּבא. )מכילתא(

ֶׁשל  ַהַּמֲעִׂשים  ְוָכל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַהִּמְצֹות  ָּכל  ַעל   •
ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ֵיׁש ֲעֵליֶהן ָׂשָכר ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלַבד 

ָכרֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא. )תוספות יום־טוב( ִמּׂשְ

• ַעל טֹוָבה ֶׁשעֹוֶׂשה ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַמִּגיַע לֹו ָׂשָכר ִמְצָוה ַּגם 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )הרמב"ם(

• ִמי ֶׁשָּדן ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף־ְזכּות, הּוא ֶאָחד ֵמאֹוָתם ֶׁשְּמַקְּבִלים 
ְׂשָכָרם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )מסכת שבת(

• ַעל ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה ֶׁשָאָדם חֹוֵׁשב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ַעל־ַאף 
ֶׁשֹּלא ֲעָׂשָאּה ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, זֹוֶכה הּוא ְלַקֵּבל ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם 

ֵרף ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה ְלַמֲעֶׂשה. )ערבי נחל( ַהֶּזה, ִּכי ַהָּקָּב"ה ְמצַָ

ֶאת  ְּבִלּבֹו  ּוְמַׁשֵּבר  ִמֹּלא־ַתֲעֶׂשה  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשּשֹׁוֵמר  ִמי   •
ַהֵּיֶצר ָהַרע ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַלֲעבֹר ַעל ֶאָחד ֵמָהִאּסּוִרים ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ָהָיה חֹוֵטא  ֶׁשִאּלּו  ִמְּפֵני  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַאף  ָּגדֹול  ְלָׂשָכר  זֹוֶכה 
ְמֻרָּבה  טֹוָבה  ּוִמָּדה  ְּבֵבית־ִּדין,  אֹותֹו  ַמְלִקים  ָהיּו  ָחִליָלה 

ִמִּמַּדת ֻּפְרָענּות. )חקל יצחק(

ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַרק  ָּבאֹות  ֶׁשֵהן  ִמֵּכיָון  ְּגָרָמן,  ֶׁשַהְּזַמן  ְּבִמְצֹות   •
ֵיׁש  ֲעֵליֶהן  ַּגם  ָלֵכן  ַהִּמְצֹות,  ְּתלּויֹות  ּוָבֶהן  ִּבְזַמן  ָּתלּוי  ֶׁשהּוא 

ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )קנאת סופרים(

• ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ֶׁשֵאין ָּבֶהם עֶֹנׁש, ֵאינֹו ְמַקֵּבל ָׂשָכר ָּבעֹוָלם 
ְמַקְּיָמן,  ֶׁשֹּלא  ְלִמי  עֶֹנׁש  ֶׁשֵּיׁש  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ַעל  אּוָלם  ַהֶּזה, 

ְּכגֹון ִמְצַות ִמיָלה, ֵיׁש ַעל־ָּכְך ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )תבואות שור(

ָאב  ִּכּבּוד  ְּכגֹון  אֹוָתן,  ְמַחֵּיב  ֶכל  ֶׁשַהּׂשֵ ִמְצֹות  ֶׁשְּמַקֵּים  ִמי   •
ַּגם  ָׂשָכר  ַעל־ָּכְך  ְמַקֵּבל  ה',  ִצּוּוי  ִמּתֹוְך  אֹוָתן  ְועֹוֶׂשה  ָוֵאם, 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )מעגלי צדק(

• ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ַּגם ִמְצֹות ְּדַרָּבָנן, ְמַקֵּבל ַעל־ָּכְך ָׂשָכר ַּגם ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה, ִּכי ַהָּקָּב"ה ְמַקֵּים ּבֹו ִּכְבָיכֹול ֶאת ַהִּצּוּוי ֶׁשל "ְּביֹומֹו ִתֵּתן 
ְּדַהְינּו ְּבעֹודֹו  ֶמׁש ַעל־ָהָאָדם,  ַהּׁשֶ ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא  ְׂשָכרֹו", עֹוד 

ְּבַחָּייו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )תפארת בנים( 

ַמֲעִׂשים  ַלֲעׂשֹות  ָלַרִּבים  ְוגֹוֵרם  ָהַרִּבים  ֶאת  ֶׁשְּמַזֶּכה  ִמי   •
טֹוִבים, הּוא ְמַקֵּבל ָׂשָכר ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )מהרש"א(

לֹו  ְמַׁשֵּלם  ָׁשַמִים,  ֵׁשם  ּוְמַקֵּדׁש  ְּבַרִּבים  ִמְצָוה  ָהעֹוֶׂשה   •
ַהָּקָּב"ה ֶאת ְׂשָכרֹו ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )יריעות שלמה(

• ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִעם ֲאֵחִרים, ֶיׁש לֹו ְׂשַכר ִמְצָוה ַּגם ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַזֶּכה ֶאת ֲחֵברֹו ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. )ספר המגיד(

• ְּבִיחּוד ְמַׁשֵּלם ַהָּקָּב"ה ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלִמי ֶׁשָּזִהיר ֲאִפּלּו 
ְּבָכְך  ָזִהיר  הּוא  ְוִאם  ַּבֲעֵקָביו,  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ַקּלֹות  ְּבִמְצֹות 

ְמַקֵּבל הּוא ַעל־ָּכְך ְׂשָכרֹו ְּבַחָּייו. )מעגלי צדק(

ֶׁשַרִּבים  ְנִדיָרה  ִמְצָוה  ְלַקֵּים  ִמְתַאֵּמץ  ָהָאָדם  ִאם  ְוֵכן   •
ְיַקֵּבל  ָּבּה,  ַהִּמְתַאְּמִצים  ְסֻגָּלה  ִמיִחיֵדי  ְוהּוא  ָּבּה,  ִנְכָׁשִלים 

ְׂשָכרֹו ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )החת"ם סופר(

• ַהָּזִהיר ְּבִמְצַות ִציִצית, זֹוֶכה ַּגם ְלָׂשָכר ִנְגֶלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
ִמְּלַבד ָׂשָכר ִנְסָּתר ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא. )כלי יקר(

• ִמי ֶׁשָּזִהיר ִּבְתִפָּלה ְּבִצּבּור ְּבַכּוָָנה ְמַקֵּבל ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 

ְוֶאת־ ֶאת־ַלְחְמָך  ּוֵבַרְך  ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֵמיֶמיָך", ָלָּמה ִהְתִחיל ִּבְלׁשֹון ַרִּבים ְוִסֵּים ִּבְלׁשֹון ָיִחיד? ִמְּפֵני 
ֶׁשָהַרִּבים ָּבִאים ַיַחד ְלִהְתַּפֵּלל, ְוַהָּקָּב"ה נֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ְׂשָכרֹו 

ְלִפי ַּכּוָָנתֹו ּוְכִפי ַהַּמִּגיַע לֹו. )רבי יהונתן אייבשיץ(

ְׂשָכרֹו  ְלַקֵּבל  זֹוֶכה  ַּבֲעדֹו,  ּוְמַבֵּקׁש  ֲחֵברֹו  ַעל  ַהִּמְתַּפֵּלל   •
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )שומע תפילה(

• ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ַהִּמְצֹות ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ה' ְועֹוְבדֹו ְּבַאֲהָבה, 
ְמַקֵּבל ְׂשָכרֹו ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. )אמרי אש(

• ַעל ִמְצַות ְּתִפִּלין זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַקֵּבל ָׂשָכר ֵמֶרַגע ֲהָנָחָתן, 
ְוֵכן ַהָּזִהיר ִּבְמזּוָזה, ְּבִכּבּוד ָאב ָוֵאם, ְּבִקיָמה ְוִהּדּור ְּפֵני ָזֵקן, 
ִלּמּוד  ַעל  ְוֵכן  ְלֵבית־ַהִּמְדָרׁש,  ְוַהַּמְׁשִּכים  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ַעל 
ַהְמַכֵּבד  ּתֹוָרה,  ְלַתְלמּוד  ָּבָניו  ְוַהְמַגֵּדל  ַּתְׁשַּב"ר  ֶׁשל  ּתֹוָרה 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְמַׁשְּמָׁשם, ְלִמי ֶׁשעֹוֶנה ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל־
ַּבה'  ֱאמּוָנה  ַעל  ּוְמַכְּבָדּה,  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ֶׁשְּמַעֵּנג  ְלִמי  ְוֵכן  יֹום, 

ְוִקּיּום ִמְצֹוָתיו ֶּבֱאמּוָנה, ְועֹוד. )שכר מצווה(

• ָאְמרּו ֲחַז"ל, "ְׂשַכר ִמְצָוה ְּבַהאי ַעְלָמא ֵליָּכא". ֵּבאּורֹו הּוא, 
ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ֹלא ָיכֹול ְלָהִכיל ְּבִקְרּבֹו ָׂשָכר ֶׁשל ֲעִׂשַּית 
ִמְצָוה, ְוַגם ִאם ְיַקֵּבל ָהָאָדם ֶאת־ָּכל־ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֶזה ֲעַדִין ֹלא 
ַמִּגיַע ְלָׂשָכר ֶׁשל ִמְצָוה ַאַחת. ְוָלֵכן ִנְבָרא ְמקֹום ָהִעּדּון ַהָּבנּוי 
ְוהּוא ָהעֹוָלם  ָכר,  ַהּׂשָ ְלַקֵּבל ֶאת  יּוְכלּו  ם  ֶׁשּׁשָ ְּכֵדי  ָּכְך,  ְלֵׁשם 

ַהָּבא. )מסילת ישרים(

• ְּבָכל ַהִּמְצֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ֵהן ְּבתֹוָרה, ֵהן ִּבְתִפָּלה, ֵהן ְּבִמְצֹות 

ַמֲעִׂשּיֹות, ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו לֹוַמר ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֲהֵריִני עֹוֶׂשה 
ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ּוְׁשִכיְנֵּתּה,  ֻקְדָׁשא־ְבִריְך־הּוא  ִיחּוד  ְלֵׁשם  זֹאת 
זֹאת  לֹוַמר  ֶאת־ַעְצמֹו  ְוַיְרִּגיל  ְׁשמֹו.  ִיְתָּבַרְך  ַלּבֹוֵרא  רּוַח 
ְּבתֹוִכּיּות ְּפִניִמּיּות ַהֵּלב, ּוְבֶהְמֵׁשְך ַהְּזַמן ַיְרִּגיׁש ֶהָאָרה ְּגדֹוָלה 

ַּבֲאִמיָרה זֹו. )צעטיל קטן לרבי ר' אלימלך מליז'ענסק(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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