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תורת הגמול – בתורה במשנה ובגמרא
 .1תוספתא מסכת קידושי )ליברמ( פרק א הלכה יג
העושה מצוה אחת מטיבי לו ומאריכי לו ימיו ושנותיו ונוחל את האדמה וכל העובר עבירה אחת מריעי
לו ומקטפי את ימיו ואי נוחל את האדמה ועל זה נאמ' וחוטא אחד יאבד טובה הרבה בחטא יחידי זה
יאבד ממנו טובות הרבה לעול יהא אד רואה את עצמו כאילו חציו זכיי וחציו חייב עשה מצוה אחת
אשריו שהכריע את עצמו לכ זכות עבר עבירה אחת אילו שהכריע עצמו לכ חובה על זה נאמ' וחוטא
אחד יאבד טובה הרבה בחטא יחידי שעשה זה איבד ממנו טובות הרבה
דברי פרק ה טו
כבד את אבי ואת אמ כאשר צו יקוק אלהי למע יאריכ ימי ולמע ייטב ל על האדמה אשר יקוק אלהי נת ל :

 .2משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה ב
בארבעה פרקי העול נידו בפסח על התבואה בעצרת על פירות האיל בראש השנה כל באי העול
עוברי לפניו כבני מרו שנאמר )תהלי ל"ג( היוצר יחד לב המבי אל כל מעשיה ובחג נידוני על המי:
כל הדי הוא כללי ואפילו בני מרו שמקובל כביטוי אישי – מדבר על חשיבות מספרית של פרט אבל לא
כפרסונה.
 .3תלמוד בבלי מסכת ראש השנה ד יח עמוד א
בראש השנה כל באי העול עוברי לפניו כבני מרו .מאי כבני מרו? הכא תרגימו כבני אמרנא .ריש לקיש
אמר :כמעלות בית מרו) .אמר( רב יהודה אמר שמואל :כחיילות של בית דוד .אמר רבה בר בר חנה אמר
רבי יוחנ :וכול נסקרי בסקירה אחת .אמר רב נחמ בר יצחק :א אנ נמי תנינא +תהלי לג +היצר יחד
לב המבי אל כל מעשיה .מאי קאמר? אילימא הכי קאמר :דברנהו לכולי עלמא ומייחד לבייהו כהדדי '
והא קא חזינ דלאו הכי הוא .אלא לאו הכי קאמר :היוצר רואה יחד לב ,ומבי אל כל מעשיה.
 .4דברי רבה )ליברמ( פרשת כי תצא
הה"ד אורח חיי פ תפלס וגו' ,א"ר אבא בר כהנא ,אמ' הקב"ה לא תהא יושב ושוקל במצותיה של תורה,
כעני שנא' ושקל בפלס הרי ,לא תהא אומ' הואיל והמצוה הזו גדולה אני עושה אותה ששכרה מרובה,
הואיל וזו מצוה קלה איני עושה אותה ,מה עשה הקב"ה לא גלה לבריות מהו מת שכרה של כל מצוה
ומצוה ,כדי שיעשו כל המצוות כתו ,מני ,שנא' נעו מעגלותיה לא תדע .לה"ד למל ששכר לו פועלי
והכניס אות לתו פרדסו סת ולא גילה לה מהו שכר של פרדס ,שלא יניחו דבר ששכרו מועט ויעשו
דבר ששכרו מרובה ,בערב קרא לכל א' וא' ,א"ל תחת אי זה איל עשית ]א"ל[ פלפל הוא ,שכרו זהוב אחד.
קרא לאחר ,א"ל תחת אי זה איל עשית ,א"ל תחת זה ,א"ל שכרו חצי זהוב פרח לב הוא קורא לאחר ,א"ל
תחת אי זה איל עשית ,א"ל תחת זה ,א"ל זית הוא ,שכרו מאתי מנה .א"ל לא היית צרי להודיע אותנו
אי זה איל שכרו מרובה כדי שנעשה תחתיו .אמ' לה המל  ,אלו הודעתי אתכ היא היה כל הפרדס
נעשה ,כ לא גילה הקב"ה מת שכר של מצוות חו ,משתי מצוות החמורה שבחמורות והקלה שבקלות.
החמורה שבחמורות ,כיבוד אב וא ,ומת שכרה אריכות ימי ,שנא' כבד את אבי ואת אמ וגו' ,והקלה
שבקלות ,שילוח הק ,ומת שכרה אריכות ימי ,שנא' שלח תשלח את הא וגו' ,הוי כי יקרא ק צפור
לפני .
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 .5משנה מסכת אבות פרק ב משנה א
רבי אומר איזוהי דר ישרה שיבור לו האד כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מ האד
והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מת שכר של מצות
והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה
והסתכל בשלשה דברי ואי אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממ עי רואה ואוז שומעת וכל מעשי
בספר נכתבי:
 .6משנה מסכת אבות פרק ד משנה ב
ב עזאי אומר הוי ר ,למצוה קלה כבחמורה ובורח מ העבירה שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת
עבירה ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה:
 .7פירוש הרמב" לאבות פרק ב משנה א
אחר כ אמר שראוי להזהר במצוה שייחשב בה שהיא קלה ,כגו שמחת הרגל ולמידת לשו קודש ,ובמצוה
שהתבארה חומרתה ,כמו מילה וציצית ושחיטת פסח .וש סיבת זה ,שאי אתה יודע מת שכר ,ובאור זה
העני כמו שאספר ,וזה ,שהתורה כולה ' ממנה מצוות עשה ומצוות לא תעשה .אמנ מצוות לא תעשה,
הנה ביאר הכתוב העונש על כל אחת מה ,מלבד המעט ,וחייב בקצת מיתות ,ובקצת כרת ,ומיתה בידי
שמי ,ומלקות ,וידענו מ העונשי מצוות לא תעשה כול ,מה מה איסורו חמור ומה מה למטה מזה,
וה שמונה מדרגות :המדרגה הראשונה ,והיא החמורה שבה ' ה הדברי אשר חייב בה סקילה.
והמדרגה שלמטה מזו ' מחוייבי שריפה .והשלישית ' מחוייבי הרג .והרביעית ' מחוייבי חנק .והחמישית '
מחוייבי כרת .והששית ' מחוייבי מיתה בידי שמי .והשביעית ' מחוייבי מלקות .והשמינית ' לאוי שאי
לוקי עליה .ומאלה המדרגות נדע גודל החטא וקוטנו.
אבל מצוות עשה ' לא נתבאר שכר כל אחת מה מהו אצל ה' ,עד שנדע מה מה יותר חשוב ומה מה
למטה מזה ,אלא ציוה לעשות מעשה פלוני ופלוני ,ולא ייודע שכר איזה משניה יותר גדול אצל ה',
ולפיכ ראוי להשתדל בכול .ומפני זה העיקר אמרו" :העוסק במצוה פטור מ המצוה" ,מבלי הקשה בי
המצוה אשר הוא עוסק בעשייתה והאחרת אשר תחלו ממנו .ולזה ג כ אמרו" :אי מעבירי על
המצוות" ,רצונו לומר :א הזדמ ל מעשה מצוה ,אל תעבור ממנו ותניחנו כדי לעשות מצוה אחרת.
אחר כ אמר :וא על פי שלא התבאר שיעור חיבוב מצוה על מצוה ' יש ש דר הקשה ,וזה ,שכל מצות
עשה שתמצא שחייב בעבירה עליה חיוב גדול ' תדע שבקיומה ג כ שכר גדול .משל זה ,שהמילה וקרב
פסח ושביתה בשביעי ועשיית מעקה ,כל אלו מצוות עשה ,אבל חייב אשר יעשה מלאכה בשבת סקילה,
ואשר יבטל המילה או הקרב במועדו כרת ,ואשר ישי דמי בביתו לאו ,והוא אומרו+ :דברי כב ח+
"לא תשי דמי" .ומזה תדע ששכר שביתה בשבת גדול מאד ,יותר משכר המילה ,וששכר המילה גדול
אצל ה' משכר עשיית מעקה .וזה הוא עני אומרו 'הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה'.
 .8המאירי  ,למסכת קידושי ד לט עמוד ב
זהו ביאור המשנה ומה שבא עליה בגמרא ,כ הוא מפנות האמונה להאמי בגמול ובעונש בי בעול הזה
בי בעול הבא .ואל יבלבלהו מה שיראה מהעדר הסדור בי בני אד בצדיק ורע לו ורשע וטוב לו ' שהכל
ביושר !
פעמי שהוא צדיק גמור או שאי עוונותיו כדאי להשתל כל כ ונגמל בזה ובבא ,ופעמי שמקצת עבירות
שבו צריכות מירוק ומריעי לו לנקותו מעונותיו ,עד שנדמה כאילו הוא רשע.
וכ הרשע ' לפעמי רשע גמור ונענש בזה ובבא ופעמי צרי שיגמל לקצת מעשי שבידו ומטיבי לו,
כדכתיב " :ומשל לשונאיו על פניו" כלומר בעוד שהוא חי כדי להאבידו לעול הבא ,וזהו עני 'יו טוב
ויו ביש'.כלומר ,שכל העושה מצווה אחת יתירה ' מטיבי לו ,רצה לומר שמתקיני לו כדר שמתקיני
ליו טוב שמצטערי ומתעמלי קוד לו להכנת יומו ' כ מטיבי לו ,רצה לומר שמתקיני ליו טוב שלו
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כלומר שמצערי אותו בעול הזה ,להיות יומו מותק לעול הבא וההפ להפ .
הא למדת שא על פי שיש לפעמי שכר מצ2ות א בעוה"ז ,מכל מקו כמה דברי מעכבי את הגמול,
ועיקר השכר לעוה"ב.
ולפיכ אל יהרהר אד בעניי צדיק ורע לו או רשע וטוב לו כלל ,ועל דעת זה העידו קצת חכמי ואמרו :
הרי שאמר לו אביו עלה לבירה ...וא על פי שבעל זה המאמר סובר שאי בעול הזה שכר מצ2ות ,מכל
מקו עיקר העניי ופינת הדת להשלי ביניה,לומר שא בעול הזה יש שכר אלא שהוא מתערב לקצת
סבות ונמצא עיקרו צפו לעול הבא.וכל מעשיו יתבר במשפט ויושר אלא שאופני חכמתו נעלמי וכבר
הארכנו בענייני אלו בילדותנו בחבור התשובה.
 .9משנה מסכת אבות פרק ד
]יז[ רבי יעקב אומר העול הזה דומה לפרוזדור בפני העול הבא התק עצמ בפרוזדור כדי שתכנס
לטרקלי:
]יח[ הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשי טובי בעול הזה מכל חיי העול הבא ויפה שעה
אחת של קורת רוח בעול הבא מכל חיי העול הזה:
 .10ויקרא רבה )מרגליות( פרשה ג
אמ' ר' יעקב ב קורשאי טוב מלא כ נחת ,זה העול הבא .ממלא חפני עמל ,זה העול הזה .אלא ורעות
רוח ,רעותהו דרשיעיא למעבד עיבידתהו בעלמא הדי מיסת ליתפרע מנהו לעלמא דאתי.
קהלת פרק ד פסוק ו '

ר6ח:
6רע6ת ַ
ָחת ִמ ְ;לֹא ָח ְפ ַניִ ָע ָמל ְ
ט2ב ְמלֹא ַכ נ ַ

 .11מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושי ד לט עמוד ב
שכר מצוה בהאי עלמא ליכא כו' הרי שא"ל אביו עלה לבירה כו' ולא תקשי ל מכל היעודי שבתורה דא"א
לפרש רק בעוה"ז שא תשמעו יבואו עליכ כל הברכות והטובות וישבו על אדמת ובהיפ א לא
תשמעו יבואו כל הקללות ואבדת מ האר ,די"ל לרבי יעקב דמודה דזכות הרבי ומעשיה הטובי
מביאי לה כל הברכות והטובות שנזכרו בתורה ג בעוה"ז וכ בהיפ בחטא הרבי אבל ר"י לא אמר כ
אלא ביחיד שמרובה בזכיות אי שכרו רק לעוה"ב דבעוה"ז מריעי לו כדי לזכותו בעוה"ב וכ בהיפ
במרובה עונות מטיבי לו בעוה"ז כדי לטורדו בעוה"ב וכעני זה אמרו אי בידינו לא מיסורי צדיקי ולא
משלות רשעי ומה שיש לדקדק עוד בדברי ר' יעקב עיי בחידושינו סו מס' חולי:
 .12משנה מסכת אבות פרק א משנה יא
אבטליו אומר חכמי הזהרו בדבריכ שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקו מי הרעי וישתו
התלמידי הבאי אחריכ וימותו ונמצא ש שמי מתחלל:
ר' עובדיה מברטנורא ש
הזהרו בדבריכ ' שלא תניחו מקו למיני לטעות בדבריכ:
ונמצא ש שמי מתחלל ' שישארו אות דעות בטלות בעול .כמו שקרה לאנטיגנוס איש סוכו ע צדוק
ובייתוס תלמידיו ,שאמר לה אל תהיו כעבדי המשמשי את הרב על מנת לקבל פרס ,ואמרו ה ,אפשר
פועל עושה מלאכה כל היו וטורח ולערב אינו מקבל פרס .ויצאו למינות ה ותלמידיה ,ונקראי
צדוקי ובייתוסי עד היו:
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