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 .ול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהםכי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובק"כתוב בפרשתנו, 
רה וומ ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר .מווזקני עירו ואל שער מקתו אל וותפשו בו אביו ואמו והוציאו א

 "ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו .לנו זולל וסבאואיננו שמע בק
  חמור?. מדוע הבן סורר ומורה חייב מיתה? מה חומרת המעשים שעשה המחייבים עונש כה )כא-, יחדברים פרק כא(
  

התקן עצמך  ,העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא: רבי יעקב אומר, (אבות ד, יז)אומרת המשנה 
, מה חידשה לנו המשנה? גלוי (כוכבי אור, כא), ע"כ. מקשה הרב יצחק בלאזער בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין

רי המשנה. לולי המשנה, היה מקום וידוע לכל שהעולם הזה בא כהכנה לעולם הבא. אלא סוד גדול מונח בדב
  לחשוב שלעולם הזה יש מציאות בפני עצמו, והאדם נברא לעסוק בתורה ולקיים מצוות בעולם הזה.

  
! כן רואים ממה שכתב המסילת תה מציאות כלל לעולם הזההעולם הבא לא הילולי  המשנה מחדשת לנו,

שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול  ,מזיו שכינתוהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות : (פרק א)ישרים 
אך הדרך כדי להגיע אל מחוז . ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבאמכל העידונים שיכולים להמצא. 

 והאמצעים. : העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבאחז"ל. והוא מה שאמרו חפצנו זה, הוא זה העולם
על כן הושם האדם ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה.  .וות, הם המצאת האדם לתכלית הזה המגיעים

בזה העולם בתחלה כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, 
  , עכ"ל. שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה

  
עולם הבא (על ידי המצוות), ואין לו מציאות בפני עצמו. וזה החידוש של הרי העולם הזה הוא רק דרך להגיע ל

אלא פרוזדור הוא דבר שאין לו מציאות בפני המשנה: פרוזדור אינו רק מכין את האדם להכנס לטרקלין, 
. אין מצב שאדם יבנה פרוזדור לבד, ללא טרקלין. כן הוא העולם הזה בפני העולם הבא, עצמו, ללא הטרקלין

שאינו  )respirator(זור בלבד בלי שום מציאות ללא העולם הבא. דומה לאדם המחובר למכונת הנשמה פרוד
  יכול לנשום בלעדיה. העולם הבא הוא החמצן וזכות הקיום לעולם הזה, ובלעדיו אין מציאות כלל לעולם הזה.

  
יקורוס, כי לא יבקש אפכמו הבן סורר ומורה הוא בזה נבין את משפטו של הבן סורר ומורה. כתב האבן עזרה: 

, ע"ש. הבן סורר ומורה ניתק את עצמו לחלוטין חיי העולם הזה, כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה
מהעולם הבא, ונהפך כל כולו לגוש של "עולם הזה", ולכן דינו למיתה. כאדם המחובר למכונת הנשמה 

)respirator( .זה המוסר שמלמדת אותנו תורתנו הקדושה, למען , והוא מנתק את המכונה ממנו, שבודאי ימות
  נשמע ונירא, שבזמן שאדם רודף אחר העולם הזה ומתנתק לגמרי מהעולם הבא, אין לו זכות קיום.

 



מו הקדוש והנה ׂש: "(פרק א)אין אנחנו מבינים את החורבן מהרדיפה וההתחברות לגשמיות. כותב המסילת ישרים 
מריות אשר אם ימשך והתאוות החוהם הם רחיקים אותו ממנו יתברך, ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המ

שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך,  ו [לאדם]ראוי ל... אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי
ולשבור כל אלא להתקרב אליו יתברך  ,אם קטן ואם גדול ,ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה

, עד שימשך אחריו יתברך הן הנה כל עניני החומריות והתלוי בהםקות בינו לבין קונו, המחיצות המפסי
  ."ממש כברזל אחר אבן השואבת

  
הסיבה לכך פשוטה: עניני החומריות הם ממש הפך לכל תכליתו ורצונו של הקב"ה בבריאת האדם, שהיא 

אם זה מכונית מפוארת, או חפצים להנחילו לעולם הבא. כאשר אדם מחשיב וחושק ומתחבר לחומריות, בין 
הוא בעצם מנסר את הקשר שלו עם הקב"ה והעולם הבא, ומבטל את  ;אלקטרוניים שונים, מאכלים וכדומה

תכלית חייו. אנו לא רגילים לחשוב כך, אלא חושבים שהעיקר הוא לשמור תורה ומצוות. וזה שאנו גם מחוברים 
נו מזיק כל כך. אבל הרמח"ל גילה לנו את סוד חיינו, שדווקא לגשמיות וחומריות, דבר צדדי וטפל הוא, ואי

החומריות היא המחיצה של ברזל המפרידה ביננו לבין ה', והדבר הטורדנו מהעולם הבא. נמצא שהאדם ששומר 
. הוא קם )split personality(תורה ומצוות, אך גם רוצה עולם הזה, בשמים מסתכלים עליו כאדם עם פיצול אישיות 

ר, מתחיל להתקרב לה' ולבנות לו את העולם הבא שלו, אומר "מודה אני", נוטל ידיו. וברגע קט הופך בבוק
לאיש אחר הבונה מחיצות בינו לבין ה' ומחריב את העולם הבא שלו. יוצא מביתו ונוסע במכונית מפוארת הזועקת 

ב לבנות קשר עם הקב"ה ולבנות "עולם הזה!!!". ולאחר רגע קט נכנס לבית הכנסת להתפלל וללמוד תורה, ושו
את העולם הבא שלו. ולאחר שעה קלה יוצא החוצה ושוב רודף אחר החמריות ובונה עוד מחיצות בינו לבין ה', 
ומחריב את העולם הבא שלו. הדבר חוזר חלילה, מאות פעמים ביום, ברגע אחד עושה מצוה ובונה עולם הבא, 

א שלו. שפיות דעת טוטאלית! (כשהתורה אמרה "והלכת בדרכיו", וברגע אחד לוקח גרזן ומחריב את העולם הב
  היא לא התכוונה להיות דומה לה' בזה שהיה "בונה עולמות ומחריבן"!).

  
עד היכן הדברים מגיעים? ישנו משל ידוע: מסופר שפעם אחד מהצדיקים ביקש שיראו לו מהו גן עדן ומהו 

זה גן עדן עבורו.  –ן עדן וזה גיהנם. ולמה? מי שאוהב ללמוד גיהנם. הראו לו סטנדר עם כסא ואדם לומד. זה ג
(בעל ה'בלבבי משכן אבנה' הרי זהו ממש גיהנם עבורו  –ומי שאינו אוהב ללמוד, אם נושיב אותו ליד סטנדר עם גמרא 

צמנו כאן, כך שאנו בונים את עמו וכ ,)raw material(לם בעולם הזה אנו כחומר ג. בפירושו למסילת ישרים ח"א עמ' רנז)
. אם בנינו את עצמנו להעריך ולחשוק רוחניות בעולם הזה, נעריך ונחשוק נישאר גם בעולם הבא לנצח נצחים

לא נעריך , את שכרנו הרוחני בעולם הבא. אבל אם לא בנינו את עצמנו להעריך ולחשוק רוחניות בעולם הזה
אוי לו לאדם שטרח כל  ות, עבורנו יהיה גיהנם.וכל טוב של רוחני -אף בהיותנו בעולם הבא  ונחשוק רוחניות

ימי חייו... ולבסוף שכרו נהפך לו לעונשו! האם רדיפת החומר שווה את ההפסד הזה?! המתבונן בזה, חלחלה 
 יחלחל בכל גופו! אבינו הרחמן יטהר את לבבנו להחשיב ולרדוף אחר הדברים שבאמת חשובים!

 
 
 
  
  

  מאמר החכם
  

  קידושין לעולם הבא.גט לעולם הזה הוא 
  רבי אברהם חסדאי
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