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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ז"לפרשת וישלח תשס

  להאמי� בעול� הבא באמונה חושית
  

  הרמז הפנימי באיסור אכילת גיד הנשה
מיני שכנגד כל ,  אומרת)ב, קט(הגמרא במסכת חולי� 

התירה לנו התורה הנאות , הנאות שאסרה עלינו התורה
: למשל . ההנאה האסורהכעי�שטעמ� הוא , אחרות

,  התירה לנו התורה לאכול ָ%ֵבדכנגד איסור אכילת ד� 
כנגד איסור אכילת ֵחלב בהמה . שטעמו דומה לד� 

כנגד איסור אכילת . התירה לנו התורה לאכול ֵחלב חיה
שטע� ,  התירה לנו התורה לאכול דג ִ('&ָטא" דבר אחר"

' וכ* ממשיכה הגמ". בר אחרד"מוחו דומה לטעמו של 
ודברי� המותרי� הדומי� לה� , ומונה עוד כמה איסורי�
  .שהתירה התורה כנגד�

,  נראה שרצו לומר לנו? ל לומר לנו בזה"מה רצו חז
מה מותר לאכול ומה אסור , ה הגביל אותנו"שאמנ� הקב

ה "אבל הקב, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, לאכול
 כלאת . נאה מהנאות עול� הזה מאיתנו שו� השלללא 

  .מיני ההנאות אפשר לקבל ג� בדר* כשרה
גיד הנשה . גיד הנשה לא נזכר ש� בגמרא, והנה 

ואול� , )לג, בראשית לב(כתוב בפרשה שלנו שאסור לאכלו 
. הגמרא לא מזכירה שיש לו איזשהו תחלי- של היתר

שכ� הגמרא לא מנתה ש� את , אי� זו קושיה גדולה, כמוב�
, אבל יתכ� שיש ג� הסבר נוס-.  האיסורי� שבתורהכל

: מדוע לא הציעה הגמרא תחלי- של היתר ג� לגיד הנשה
אמנ� ! אי� טע�שזהו מפני שבגיד הנשה , חושבני

א� יש בגידי� בנות� טע� או אי� , התנאי� נחלקו בזה
הא� גיד הנשה : כלומר[, )ב, חולי� צט(בגידי� בנות� טע� 

 נות� טע� במאכל הכשר ואוסר ,שהתבשל ע� מאכל כשר
 בגידי� בנות� שאי�אבל להלכה נפסק , ]או לא, אותו
,  בגידי� בנות� טע�שישמי שסובר ג� . [)ש�(טע� 

מסתבר שלא התכוו� לחלוק במציאות ולומר שיש לגידי� 
אלא ג� לדעתו אי� לגידי� אלא טע� , טע� טוב במיוחד

 צור* ממילא אי�]. שכמעט ואינו מורגש, קלוש ביותר
ה לא מנע "שכ� הקב, לחפש לגיד הנשה תחלי- של היתר

גיד . ממנו שו� הנאה בכ* שאסר עלינו את גיד הנשה
ומי , )ב, ש� צב(" והתורה חייבה עליו,  הואֵע�"הנשה 

 יל* שמתעקש ורוצה דוקא לטעו� טע� של גיד הנשה 
  !...ויאכל ע1

למה , א� אי� בגידי� בנות� טע�: אלא שיש לשאול
ע1 "הרי ממילא רק ?  התורה לאכול את גיד הנשהאסרה
הרי גיד הנשה נאסר : אולי אפשר לומר כ*"! הוא

, בראשית לב(" כי נגע בכ- יר* יעקב בגיד הנשה", באכילה

 בכ- יר* יעקב בגיד הנשה3ָר2 של עשו נגע  ? מי נגע. )לג
אומרת אפוא . והכניס בו את טומאתו, )כה, י ש�"רש' עי(

שא� תטע� מ5ָבר ֶ(3ָר2 של , טעה לחשובאל ת: התורה
לא . תזכה להנאה כלשהי, עשו הכניס בו את טומאתו

! רק טע� ע1 בעלמא,  הנאה מיצר הרעשו�תקבל 
אבל האמת היא שהוא , אנשי� נמשכי� אחרי היצר הרע

ה "רק מהקב". אי� בגידי� בנות� טע�. "הבל הבלי�
כ� אסרה התורה ל. של עשו6ָר2 לא ִמ, הנאותאפשר לקבל 

כדי לרמז על הדבר , את גיד הנשה למרות שאי� בו טע�
מיצר , מטומאה, ש7ִמה שקשור ע� 3ָר2 של עשו, הזה

אי� "!  לא יכולה לצמוח שו� תועלת שבעול�הרע 
  ".בגידי� בנות� טע�

   לא מפסידי�
משמירת שבת 
, אד� עלול לחשוב.  שמירת השבתדוגמא לעני� זה 

הוא מפסיד יו� עבודה אחד , מר שבתשבגלל שהוא שו
א� , לעומת זאת. והדבר גור� לו הפסד כלכלי, בכל שבוע

שו� ! צרי* לדעת שזוהי טעות.  ירויח יותריעבוד בשבת 
השבת היא . תועלת כלכלית לא תצמח לאד� מחילול שבת

ומקורו [, "לכה דודי"כפי שאומרי� בפיוט , מקור הברכה
תא יומי� מתברכא� מיומא כל שי " )ב, ב סג"ח(בזוהר 
, מתברכי�משמירת שבת , כ אדרבא"וא, "]שביעאה

, יוס- מוקיר שבת כיבד מאד את השבת. ולא מפסידי�
וכ� אותו קצב שכל בהמה טובה , )א, שבת קיט(והתבר* 

נהיה בזכות , "זו תהא לשבת: "שהיתה לו היה אומר עליה
אמר משל על אות� " חפ1 חיי�"ה. )ש�(זה עשיר גדול 

חנווני� שפותחי� את חנות� בשבת בטענה שבלי זה אי� 
משל לאד� שהיה מתפרנס ממכירת : לה� מספיק פרנסה

מה . רצה להגדיל את רווחיו. יי� מתו* חבית יי� שהיתה לו
!... כדי שיצא יותר יי�, התקי� בחבית ברז נוס-? עשה
כ* ג� מי שעובד ... יותר פרנסה לא צמחה לו מזה, כמוב�
מראש השנה נקבע כמה פרנסה תהיה ל* הרי . בשבת
לא תגרו� , א� תעבוד שבעה ימי� בשבוע, ממילא. השנה

אלא רק לכ* שאותה פרנסה שנגזרה , להגדלת פרנסת*
  ...עלי* תגיע אלי* דר* שבעה ברזי� במקו� ששה

שימו לבבכ� : "ג� חגי הנביא פונה אל ישראל ואומר
יכ� שאת� רואי� שאי� ברכה במעשה יד[, על דרכיכ�

,  ואי� ְל3ְָבָעה:כ2ל ,  ְוָהֵבא מעטזרע�8ֶ הרבה ]: )י"רש(
 ִמ%ֵ8ַ3ְר ֶאל ְצר2ר ְוַה%ֵ8ַ3ְ7ִר ...  ואי� ְלָ(ְכָרהָ(ת2 
שאי� ברכה במעשה ,  מדוע המצב הזה? "ַיַע� ֶמה... ָנק&ב
ואת� ָרִצי� איש , יע� ביתי אשר הוא ָחֶרב "? ידיכ�
ואי� , כל אחד דואג רק לביתו הפרטי. )טה,  אחגי("! לביתו

א� היית� דואגי� ). השני(מי שדואג לבני� בית המקדש 
היתה באה ברכה , לבני� המקדש ולא מתרשלי� מלבנותו
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כל אותו המי� מתבר* בכל , כשמקריבי� קרב�. ָלעול�
ֲהביאו ְלָפַני : ה"אמר הקב": ל"כמו שאמרו חז, העול�

הביאו ... * לכ� תבואה שבשדותכדי שתתבר, עומר בפסח
כדי שיתברכו לכ� פירות , ְלָפַני שתי הלח� בעצרת

כדי שיתברכו לכ� גשמי , ַנְ<כ& ְלָפַני מי� בחג... האיל�
אמנ� ג� כשהפרסי� הפסיקו את בניי� . )א, ה טז"ר(" שנה

זו , אבל בכל זאת, היה נית� להקריב קרבנות, המקדש
לעומת . י� לכ� ברכהלכ� א. מכובדת' איננה עבודת ה

את ' יבר* ה, א� תתחילו לעסוק בבני� בית המקדש, זאת
העניני� , אפוא, ג� כא�. )יטיח, חגי ב(מעשה ידיכ� 

הנגר� ֵמִאי בניית " חסכו�"ה: הולכי� נגד ההגיו� הכלכלי
ההתרשלות בבניית המקדש . אינו חסכו� אמיתי, המקדש

  .ולא רווח, מביאה רק הפסד
בא מלאכי ומוכיח , נו את המקדשג� אחרי שכבר ב

את ישראל על זה שמקריבי� קרבנות בצורה בלתי 
וכי תגישו Aִֵ<ַח ! ?וכי ַתִ@(&� ִעֵ&ר ִלְז'ַֹח אי� רע: "מהודרת

ֲהִיְרְצָ* א2 ֲהִי6ָא ! הקריבהו נא ְלֶפָחֶתָ*! ?ְוחֶֹלה אי� רע
 להביא ַלAֶָחה הפרסי לא היית מעז. )ח, מלאכי א(!" ?ָפֶניָ*

ובמקרה , במקרה הטוב היה זורק אות* מהבית! קרב� כזה
! הרע היה נושא את ראש* מעלי* ותולה אות* על ע1

? ה אינכ� נמנעי� מלהביא קרבנות כאלו"כ לקב"מדוע א
' עי(שלא מ� המובחר , שהקריב מהגרוע, מה שקי� טעה

.  הרי ג� את� עושי� את אותו הדבר )ג, י בראשית ד"רש
במה : ואמרת�. ל מזבחי לח� ְמגֹ:למגישי� ע"

ְלַח� ה! ?"גאלנו* B) ג� . )ז, מלאכי א( "נבזה הוא' ֶ'ֱאָמְרֶכ�
הנסיו� : כא� העניני� הולכי� נגד ההגיו� הכלכלי

, בהוצאה הכספית עבור הבאת קרבנות מובחרי�" לחסו*"
א� : "'הנביא מזהיר בש� ה. מביא רק להפסד ולא לרווח

לבל , "מו ַעל לב לתת כבוד ִלְ(ִמילא תשמעו וא� לא תשי
ושלחתי בכ� את ", )מצודות(לחלל2 בקרב� שאינו ראוי 
 אקלל את מה  )ב, מלאכי ב(" ַה7ְֵאָרה ְו:ר2ִתי את ברכותיכ�

י "רש(הלא ה� הדג� התירוש והיצהר , שצרי* לבר* לכ�

  .)ש�
 שביזו את העבודה המעשי� שמדבר עליה� מלאכי 

 ה� אולי היו הגור� לתי מהודרי� והקריבו קרבנות ב
שנהיו מתיווני� בע� , בתחילת בית שני, כ"למה שקרה אח

הדבר גור� ,  וחולהAִֵ<ַחקרב� ' א� מגישי� לה. ישראל
. ֶ(6ָָמה דגש על היופי החיצוני, ְלִה7ֵָ(ְ* אחר תרבות יוו�

וא� אי� יופי , כי טבעו של אד� להמש* אחר היופי
ש מי שנמש* בעקבות כ* אל תרבות י, בעבודת המקדש

יכול להיות שזה . שש� היופי החיצוני הוא עניי� גדול, יו�
וזה מה , היה אחד הגורמי� להתייוונות בתחילת בית שני

  .גר� לכל הגזירות של אנטיוכוס

  צריכי� אמונה חושית בשכר ועונש
ולא רק עבודת , לא רק השבת היא מקור לברכה

ושמירת ' כלל עבודת האלא , כפי שדברנו, המקדש
ְרֵאה אנכי נֵֹת� לפניכ� . "ג� ה� מביאי� ברכה, התורה

'  אשר תשמעו אל ִמְצ2ת האת הברכה . היו� ברכה וקללה
כו, דברי� יא(ו "ח..."  א� לא תשמעווהקללה ... אלקיכ�

ועל ההפ* מזה נאמר , קיו� התורה מביא ברכה. )כח 
זאת לעשות  אשר לא יקי� את דברי התורה הארור"

זה לא ', ארור', נ&: "יכול מישהו לחשוב. )כו, ש� כז(" אות�
סו- סו- אי� כא� לא חיוב מיתה ולא חיוב . כ* כ* נורא

לכל היותר ... אפשר לעבור על זה ולצאת בשלו�. מלקות
ר "אבל מו"... זה לא כל כ* נורא', ארור'אהיה קצת 

 טעות שזוהי, ל הוכיח"יחזקאל לוינשטיי� זצ' צ ר"הגה
נח . של נח" ארור"הרי רואי� עד כמה פעל ה. גמורה

עבד עבדי� , )ב� ח�(ארור כנע� : "מקלל את ָח� ואומר
למרות שעברו כבר , ועד היו�, )כה, בראשית ט(" יהיה לאחיו

 צאצאי ח� הכושי� , ארבעת אלפי� שנה 
ג� א� כיו� ה� כבר ! נמצאי� בתחתית הסול� החברתי

 א- אחד אינו רוצה להיות בכל זאת , אינ� עבדי� בפועל
, שיצא מפי בשר וד�" ארור"א� כ* פוֵעל . כמו הכושי�
כ "כדאי א... ?ל"ר, ה"שיצא מפי הקב" ארור"כמה פועל 

צרי* "... ארור"להזהר מאד ג� בדברי� שנאמר עליה� רק 
שלא תמיד רואי� , הבעיה היא. לחזק את האמונה הזאת

אצל הכושי� רואי� את ". ארור"ז את התקיימות ה"בעוה
אבל בדר* כלל לא רואי� שמי שפועל נגד התורה , זה

אבל צרי* לדעת . ומי שפועל ע� התורה מתבר*, מתקלל
  .שזוהי האמת

כא� בעול� " ארור"מדוע איננו רואי� את התקיימות ה
לא היתה בחירה , כי א� היו רואי� זאת בעול� הזה? הזה

כל שאינו כשר א� היו רואי� שכל מי שאוכל מא. לאד�
לא היה מי שיסתפק הא� לאכול אוכל שאינו , מת מיד

כש� שאי� מי שמסתפק הא� לאכול לארוחת , כשר או לא
לא היה נסיו� , א� זה היה המצב. הבוקר לח� או רעל

שלא למות " בחירתו"ולא היה מגיע לו שכר על , לאד�
מוכרח להיות , כדי שיהיה מקו� לנתינת שכר, לכ�... מיד

כדי שיהיה מקו� , "צדיק ורע לו רשע וטוב לו"ל מצב ש
אבל . ִלְטע2ת ולחשוב שאפשר לחטוא ושו� דבר לא יקרה

 נראה הזהשהאמת היא שרק בעול� , צרי* לדעת
הרשע , אבל בעול� הבא, שהצדיק רע לו והרשע טוב לו

  .רע לו והצדיק טוב לו
, )יהודי מתייֵו�(ל מספרי� על יקו� איש צרורות "חז

ופגע בדרכו ביוסי ב� , שבת על סוס מהודר ונאהשרכב ב
שג� הוא היה רכוב , !)שהיה דודו(יועזר נשיא הסנהדרי� 

אמר . כי הוציאוהו היוני� להריגה על קידוש הש�, על סוס
ְרֵאה איזה סוס מכובד : יקו� איש צרורות ליוסי ב� יועזר

נת� " מכובד"ואיזה סוס , )אנטיוכוס(נת� לי האדו� שלי 
אמר .  סוס שמוביל אות* להורג) ה"הקב(ו� של* ל* האד

קל וחומר לעושי , א� כ* למכעיסיו: לו יוסי ב� יועזר
והרי אי� אד� שעשה רצונו של מקו� : אמר לו! רצונו

א� כ* לעושי : אמר לו! וראה לא� הגעת, יותר ממ*
נכנסו הדברי� ללבו של יקו� ! קל וחומר למכעיסיו, רצונו

ה תשובה וקיי� בעצמו ארבע ומיד עש, איש צרורות
ועוד , ])ש�(כפי שמתואר ש� במדרש [, מיתות בית די�

הוא כבר רואה , לפני שהספיקו להרוג את יוסי ב� יועזר
! את נשמתו של יקו� איש צרורות פורחת ועולה לשמי�
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ר "ב(! בשעה קלה קדמני זה לג� עד�: אמר יוסי ב� יועזר
  .ש אחרמיד נהפ* לאי,  ברגע שלקח ללב)כב, סה

אבל , ז"ברגע שמביני� שהצדיק רע לו לפעמי� בעוה
 אז כבר ברור לאד� ב "הרבה יותר מזה רע לרשע בעוה

כל מה שצרי* הוא אפוא לחזק את . מה צרי* לעשות
זהו הרי אחד משלשה עשר עיקרי . האמונה בשכר ועונש

עיקר זה מודחק . ב"להאמי� בשכר ועונש ובעוה, אמונתנו
ישנה כמי� רתיעה נפשית מקיו� . היו�משו� בחינו* של 

חושבי� שרק . שהמניע שלו הוא פחד מעונש, מצוות
מתאי� לקיי� מצוות " ופרימיטיביי�" גלותיי�"ליהודי� 

זק� ואינה "אצלנו זהו בבחינת . לא לנו, מתו* שכר ועונש
צריכי� . "לקיי� מצוות רק בגלל שכר ועונש" לפי כבודו

לא מתו* ', ויראת ה' הלקיי� את המצוות מתו* אהבת 
אבל לא תמיד אנו במדרגה , האמת היא שזה נכו�". פחד

. 'ויראת ה' רק מתו* אהבת ה' לעבוד את ה, הגבוהה הזאת
א� היינו ... הלואי ונעבוד אותו לפחות מתו* שכר ועונש
וכמה חמור , מביני� כמה גדול השכר עבור כל מעשה טוב

ה יותר בקיו� היינו מקפידי� הרב, העונש על ההפ* מזה
? מה הוא אומר, אד� שמאחר היו� לבית הכנסת. המצוות

ג� א� ? "מה כבר קרה, אז הפסדתי קדיש דרבנ�, נו "
וזה לא . ג� זה לא אסו� גדול בעיניו, "ברכו"מאחר ל

א� היו מתרגמי� את השכר על ! ההפסד הוא עצו�! נכו�
" ברכו"או על עניית " אמ� יהא שמיה רבא"עניית 
 הוא היה  ומכניסי� אותו לחשבו� הבנק שלו ,לשקלי�

אמ� יהא שמיה "ר1 כח1 מקשת כדי לא להפסיד עניית 
אבל א- אד� לא מקבל ד- חשבו� מבית די� של "! רבא

א- שה� , ולכ� בני אד� מזלזלי� בדברי� האלו, מעלה
 בשכר חושיתכי אי� לנו אמונה . ברומו של עול�

אבל לא , � ובגיהנ�בג� עד, כמוב�, אנו מאמיני�. ועונש
כמה חבל להפסיד ,  את זהמרגישי� ולא חיי�

  .או עניית קדיש או כל מצוה אחרת, לימוד תורה
שבשעת , הגמרא מספרת על רב� יוחנ� ב� זכאי

יהי : אמר לה�! ברכנו, רבינו: "פטירתו אמרו לו תלמידיו
אמרו לו . רצו� שתהא מורא שמי� עליכ� כמורא בשר וד�

הלואי [! &לואי: אמר לה�! ?]ולא יותר[ עד כא�: תלמידיו

 ].)י"רש( תחדלו ֵמעֵבירות הרבה שא� כ� ! שיהא כמורא בשר וד�
שלא : אומר,  כשאד� עובר עבירה]שהרי, שכ* הוא[תדעו 

אבל ממה . אינו חוטא, שא� רואי� אותו בני אד�[יראני אד� 

 מי היו )ב, ברכות כח("! ] לא אכפת לוה רואהו תמיד "שהקב
' מדובר באנשי� כר? למידיו של רב� יוחנ� ב� זכאית

 ובמה הוא מבר* )ח"ב מ"אבות פ' עי(! יהושע' אליעזר ור
". שתהא מורא שמי� עליכ� כמורא בשר וד� "? אות�
יהושע ' אליעזר ור' שאפילו אצל גדולי עול� כר, הרי

שמורא מדבר מוחשי , וחבריה� קיימת הנקודה הזאת
ועל כ� מבר* אות� רב� ,  מוחשיעדי- ממורא מדבר שאינו

שמורא שמי� יהיה אצל� כמורא מבשר , יוחנ� ב� זכאי
צרי* לחזק אצלנו את . שהוא מורא מדבר מוחשי, וד�

א� עניני� . ההכרה המוחשית בעול� הבא ובשכר ועונש
שלנו היתה נראית ' עבודת ה, אלו היו מוחשיי� אצלנו

  .לגמרי אחרת

  ?למה לא נזכר העול� הבא בתורה
שהוא , ב"מדוע עני� עוה, הראשוני� עמדו על השאלה

אמנ� . לא נזכר במפורש בתורה, אחד מעיקרי אמונתנו
כמו שדרשו , באופ� מרומז נזכר בתורה עני� עול� הבא

,  לעול� שכולו טוב )ז, דברי� כב(" למע� ייטב ל*: "ל"חז
, )ב, קדושי� לט( לעול� שכולו ארו*  )ש�(" והארכת ימי�"

למה . ב בתורה" לא נזכר עני� עוה מפורשאופ� אבל ב
בעל העיקרי� מאמר ' עי(הרבה תשובות נאמרו לשאלה זו ? זה

ויקרא ' כלי יקר'וב, ח"ז ופנ"ל פנ"ובתפארת ישראל למהר, ט"פל' ד

עני� ) 'א: והרי שתי� מה�, )יב שסכ� את כל השיטות, כו
ב הוא עני� עמוק מאד שאי אפשר לשכל האנושי "עוה

שהוא , ועל כ� דברה התורה רק על הגמול הגשמי, גולהשי
ולא כתבה מאומה בעני� , דבר המושג בשכל האנושי

א� היתה מבארת לנו ) 'ב, )לט, אב� עזרא דברי� לב(ב "עוה
עד שלא , היינו כל כ* חפצי� בו, ב"התורה את עני� עוה

וכל עשייתנו את , היה שיי* שנקיי� את המצוות לשמה
כדי שנזכה בה� לחיי , לא לשמההמצוות היתה רק ש

שכ� , וממילא היינו מפסידי� את העול� הבא, ב"העוה
  .ב מקבלי� רק עבור מצוות שנעשות לשמה"עוה

, שתי תשובות אלה סותרות לכאורה זו את זו, והנה
למה , ב"שכ� א� אי� לנו אפשרות להשיג מהו עוה

אבל האמת היא שתשובות אלו ? שנשתוקק אליו כל כ*
א� התורה היתה : אלא משלימות זו את זו, רותאינ� סות

אכ� , לפי מצב נפשותינו כעת, מבארת לנו מהו עול� הבא
אבל א� התורה היתה . לא היינו משיגי� את הדברי�

היינו , נותנת לנו ג� יכולת השגה להבי� מהו עול� הבא
עד שלא היה שיי* , כל כ* חומדי� את העול� הבא

ייתנו היתה רק בשביל כל עש. שנעשה את המצוות לשמ�
  .לזכות לעול� הבא

ג� א� איננו , ב"אבל צרי* לחזק את האמונה בעוה
האבות . ב"ולא יכולי� לחוש עוה, ב"יכולי� לראות עוה

,  יזב , ב טז"ב(הקדושי� טעמו בעול� הזה מעי� עול� הבא 

אבל צרי* בכל זאת לחזק את , ואנחנו לא זוכי� לכ*, )א
ז שהוא מעי� עול� "נו בעוהמה יש ל. ב"האמונה בעוה

, ב"כדי שתהיה לנו איזושהי תפיסה בעוה.  השבת? הבא
זהו אולי יסוד . ב"שהיא מעי� עוה, ניתנה לנו השבת

המחלוקת הידועה של הביתוסי� ע� חכמי התורה בעני� 
שמה שאמרה , הביתוסי� הרי פירשו. ספירת העומר

, )טו, ויקרא כג(" וספרת� לכ� ממחרת השבת": התורה
, )שבתו* הפסח (בראשיתלמחרת שבת הכוונה היא 

שהכוונה היא למחרת יו� טוב , ל"ולא קבלו את דברי חז
למה לא הסכימו הביתוסי� לקבל את . ראשו� של פסח

מה היה אכפת לה� כל כ* לספור ספירת ? ל"דברי חז
השבת : חשבתי לבאר כ*? העומר מיו� זה או מיו� אחר

' משנה סו- מס( שכולו שבת ליו�, הרי רומזת לעתיד לבוא

כשהתורה , וא� כ�. שאי� אחריו שו� דבר נוס-, )תמיד
לא מסתבר שכוונתה לשבת , השבת" מחרת"מדברת על 

א� ". מחרת"שאי� לו , הרומזת לעול� הבא, בראשית
היתה , היתה התורה רוצה לדבר על יו� ראשו� בשבוע

 לכ�". מחרת השבת"ולא , "יו� ראשו� בשבת"מכנה אותו 
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מוכרח להתפרש כמחרת " מחרת השבת"ש, ל"הבינו חז
שהיא , ולא מחרת שבת בראשית, יו� ראשו� של פסח

אמנ� בגמרא . [שאי� לאחריה כלו�" תחנה סופית"
, ל בפסוק זה"מובאי� טעמי� אחרי� לפירוש� של חז

ל תמיד היו טעמי� נוספי� "א אומר שלחז"ואול� הגר
כ יתכ� שג� " וא,חו1 מ� הטעמי� שמסרו לנו, לדבריה�

  ].הטע� שאמרנו הוא אמת
מדוע לא הסכימו הביתוסי� לקבל את , פ זה מוב�"ע

הבייתוסי� הרי כפרו בעול� הבא . ל בני� זה"דברי חז
טענו שאי� אחרי העול� הזה עול� נוס- ; )ה"נ פ"אבות דר(

ל "על כ� לא יכלו להסכי� לפירוש� של חז. שכולו שבת
  . הפסוק באופ� אחרופירשו את, "ממחרת השבת"על 

ה מיד לעול� "למה לא הכניס אותנו הקב
  ?הבא

, )א"בפ(" מסילת ישרי�"מסביר ה, בעני� עול� הבא
שכ� , ז"שלא יתכ� שהאד� נברא רק כדי להיות בעוה

ה הוא טוב "והרי הקב, ז יש כל כ* הרבה צרות"בעוה
כ למה שיברא את האד� בשביל להביא עליו "וא, ומטיב

ה ברא את "אלא על כרח* שהקב? י�כל כ* הרבה יסור
ולא , שהוא עול� שכולו טוב, האד� בשביל העול� הבא

מוכרחי� , ב"כדי להגיע לעוה, ואול�. בשביל העול� הזה
שהוא בבחינת פרוזדור שבו על , ז"לעבור דר* העוה

אבות (האד� להכי� את עצמו לקראת הכניסה אל הטרקלי� 

 המל* שיושב שכדי לפגוש את, כמו ארמו�; )ז"ד מט"פ
אי אפשר . מוכרחי� לעבור דר* פרוזדור, בחדר הפנימי
. ז"ב בלי לעבור דר* הפרוזדור של העוה"להגיע לעוה

  .ז"לא עוה, ב"אבל תכלית הבריאה היא עוה
למה לא ברא ? ה את העול� הזה"למה ברא בכלל הקב

, כמוב�? והיה מכניס אותנו מיד לש�, רק את העול� הבא
איננו מתיימרי� להגיע ,  כזאתכשאנו שואלי� שאלה

כי גבהו שמי� ": הרי הנביא אומר. לתשובה אמיתית
" כ� גבהו ְדָרַכי מדרכיכ� &ַמְחְ(בַֹתי ִמ7ְַחְ(בֵֹתיֶכ�, מאר1

אי� אפשרות לאד� להשיג את , ממילא. )ט, ישעיה נה(
' שה, אבל לפי קוצר השגתנו אפשר לשער. 'מחשבת ה
היינו , ב"� ישר לעוהמפני שא� היינו באי, עשה כ*

והיתה מעיקה עלינו , מרגישי� שאנו מקבלי� בו לח� חסד
. למה בכלל מגיע לנו כל התענוג הגדול הזה, ההרגשה

ה עול� של נסיונות ושל " ברא הקבלטובתנו, לכ�
ולא נרגיש בו אי , כדי שנזכה בעול� הבא ְ'די�, עבודה

אנו אמנ� ג� אחרי כל מה ש. נעימות של אכילת לח� חסד
שכ� אי� ', עדיי� השכר שאנו מקבלי� הוא חסד ה, עושי�

שו� יחס בי� המעשי� הפעוטי� שאנו עושי� לבי� השכר 
כדי שתהיה , אבל בכל זאת, העצו� שאנו מקבלי� עבור�

ה "ברא הקב, ב"לו עוה" מגיע"לאד� הרגשה מסויימת ש
כדי שנהנה בעול� , את העול� הזה ונת� לנו תורה ומצוות

  . מלאההבא הנאה
כי , חסד' &ְלָ* ה: "אולי זהו הפשט בפסוק, חשבתי

דבר זה , כלומר. )יג, תהלי� סב(" אתה תשל� לאיש כמעשהו
שגבר ' זהו חסד ה, משל� לאיש כמעשהו' שה, עצמו

אלא דואג ג� , שהוא לא רק נות� לנו עול� הבא, עלינו
לנו " מגיע"וכאילו הוא , לכ* שנרגיש כאילו עשינו משהו

עבדתי כל כ* קשה להבי� את הסוגיה . "ולא בחסדבזכות 
על , עבדתי כל כ* קשה על חסד, י ותוספות"ע� רש

אז מגיע לי , על דברי� אחרי�, על כשרות, שמירת שבת
ואנו ', אבל האמת היא שהכל הוא חסד ה". עול� הבא

שנת� לנו תורת אמת וחיי , מודי� לו באמת על החסד הזה
"  קידשנו במצוותיו וציונואשר"ועל , עול� נטע בתוכנו

רק בשביל לתת לנו הרגשה טובה מלאה , במצוות שונות
על כל מצוה שנת� ' אנו צריכי� להודות לה. בעול� הבא

ועל האר1 הקדושה ועל עיר , וכ� על התורה שנת� לנו, לנו
הכל בשביל שנזכה לסלול , הקודש והמקדש שנת� לנו
י� להודות אנו צריכ, כמו כ�. לעצמנו דר* לעול� הבא

ולהכיר טובה לאבותינו ולרבותינו שלימדו אותנו תורה 
, ל"כמו שאמרו חז, וחינכו אותנו לחיי תורה ומצוות

וחייב עוד , ז"שאד� חייב בכבוד אביו שהביא אותו לעוה
כל , )א, מ לג"ב (יותר בכבוד רבו שמביאו לחיי העול� הבא

א ג� שאז אביו הו, שכ� א� אביו חינ* אותו לתורה ומצוות
ג� על זה , וחייב הב� להכיר לו טובה בכפלי�, רבו

. ז וג� על זה שהביאו לחיי עול� הבא"שהביאו לחיי עוה
על שנות� לנו עול� ' אבל בעיקר עלינו להכיר טובה לה

, לנו עול� הבא" מגיע"ושנות� לנו להרגיש כאילו , הבא
כפי , ויחד ע� זה לא שלל מאיתנו ג� את העול� הזה

שכל מה שיש בעול� הזה , חילת שיחתנושהזכרנו בת
כשאתה שומר תורה . אפשר להשיג ג� בדר* של היתר

ג� , הכל פתוח לפני*.  לא הפסדת שו� דברומצוות 
 .העול� הזה וג� העול� הבא


