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ביאורים
כל אדם נולד עם תכונות טבעיות המכוונות אותו לדאוג לעצמו. הוא אחראי לדאוג לעצמו 
לאוכל, למקום מגורים, למקום עבודה וכו'. זו אחת הסיבות לכך שחיפוש התועלת האישית 
את  מעשה  בכל  לחפש  עצמו  את  מכוון  טבעי  באופן  האדם  האדם,  בני  בקרב  מאד  רווח 

התועלת שתצמח לו ממנו.

בתקופת התנאים קמו שתי ִכתות שגרמו נזק משמעותי לעם ישראל – הצדוקים והביתוסים. 
חברי ִכתות אלו כפרו בתורה שבעל פה וגרמו לרבים מישראל לעזוב את דרך התורה. ִכתות 
אלו הוקמו על ידי צדוק וביתוס, שני תלמידים של אנטיגנוס איש סוכו, ששמעו ממנו את 
דבריו המופיעים במסכת אבות: "אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס 
אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם" ]א, 
ג[. אנטיגנוס התכוון לומר שלמרות שהאדם עתיד לקבל שכר על מעשיו, אל לו לקיים את 
המצוות מתוך מטרה לקבל שכר. הרמב"ם )בפירושו למשנה זו( מתאר איך לאחר הלימוד 
יצאו שני התלמידים הללו, ומכיוון שלא הבינו כהלכה את דברי רבם, דיברו אחד עם השני 
על כך שרבם אמר שאין כלל שכר ועונש על מעשי האדם. הבנה זו, שאין רווח אישי בקיום 
המצוות, גרמה להם לפרוש מן התורה ולהקים ִכתות שכפרו בקבלת התורה שבעל פה. על 

דברים אלו הזהירו חז"ל באבות: "חכמים היזהרו בדבריכם" ]א, יא[.

שמקיים  למי  הצפוי  הגמול  על  לשמוע  זקוקים  רבים  שאנשים  לומדים  אנו  אלו  מדברים 
את המצוות או עובר עליהן, מתוך הרגל לחפש תועלת והנאה אישית בכל דבר. לכן אומר 
עבור אלה שזקוקים  ורצויה  היא מתאימה  אידיאלית,  אינה  זו  אף שמדרגה  הרמב"ם שעל 

להתרגל לתורה, מתוך תקווה שאט אט הם יעברו לעבוד את ה' מאהבה.

הרחבות
• ערכה של עבודת ה' 'שלא לשמה'

אומר  הרמב"ם  ַהּתֹוָרה.  ַּבֲעִׂשַּית  ְוִהְׁשַּתְּדלּות  ְוֶהְרֵּגל  ֹּכַח  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ָלֶהם  טֹוב  ֶזה  ְואּוָלם 
שלעבודה 'שלא לשמה' יש ערך רק משום שעל ידה האדם יגיע לעבודה 'לשמה'. מכך משמע 
]ח"ב עמ' תס,  שאין לעבודה 'שלא לשמה' כל ערך עצמי. הדבר מפורש באגרות הרמב"ם 
העוסק  "כל  המימרות:  שתי  בין  סתירה  שאין  הרמב"ם  אומר  שם  שילת[,  הרב  במהדורת 
בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא" ו"לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא 
לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה" – "הנהו תרי מימרי... לא קשין אהדדי, שמתרויהו 
שמעינן )-שתי אמרות אלה... לא קשות אחת על השנייה, כי משתיהן אנו שומעים( שאין 
ראוי לעסוק אלא לשמה, ולשמה הוא העיקר, ולא נצטוינו אלא לעסוק בה לשמה, והעוסק 
שלא לשמה רתוי )-ראוי( לו שלא נברא. ואעפ"כ, טוב הוא הִעסוק בה שלא לשמה מזה שלא 
עסק בה כל עיקר, שזה שעסק בה שלא כהוגן, הואיל ועסק – מתוך שלא לשמה יבוא לשמה". 
בשתי  עוסקות  המימרות  ששתי  מבארים  וכאן[  ד"ה  נ:  ]פסחים  תוספות  הרמב"ם,  לעומת 
מציאויות שונות של 'שלא לשמה' – מתוך כוונה סתמית ומתוך כוונה רעה )לקנטר וכדו'(. גם 
במסילת ישרים משמע שלא כרמב"ם. המסילת ישרים ]פרק ו ופרק ח[ כותב, שעבודה לשמה 

שייכת לשלמי הדעת ושלא לשמה להמון, כך שיש ערך עצמי גם בעבודת ה' שאינה לשמה.

שאלות לדיון
האם ראוי כיום לחנך את הדור על 'יראת העונש'? מהם היתרונות ומהם החסרונות הקיימים 

בשיטה זו?

"ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה – ָּבא ִלְׁשָמּה". זו הבטחה או הסתברות?

ֲעֵליֶהם  ַהֲחָכִמים,  ַנת  ּוָ ּכַ ִויסֹוד  ַהּתֹוָרה  ַנת  ַכּוָ ִהיא  ׁשֶ ֵאר  ְוִנְתּבָ ָהִעְנָין,  ֶזה  ְלָך  ֶאר  ִהְתּבָ ה  ִהּנֵ
בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשּוהּו  ּבְ ְוׁשִ ְלְקלּוהּו  ּקִ ׁשֶ ַע  ּגֵ ּתַ ִמׁשְ ֱאִויל�  א  ֶאּלָ  – ה  ִמּזֶ ֵעיָניו  ַמֲעִלים  ְוֵאין  לֹום,  ָ ַהּשׁ
הּוא ָהָיה עֹוֵבד  לֹום, ׁשֶ ָ רּוִעים. ְוזֹו ִהיא ַמֲעַלת ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָעָליו ַהּשׁ ָכלֹות� ְוָהַרְעיֹונֹות ַהּגְ  ַהּסְ

ה ְראּוָיה ִלְהיֹות ַהִהְתעֹוְררּות�.  ֶרְך ַהּזֶ ת� ַהּדֶ ֵמַאֲהָבה – ּוְלֻעּמַ

יג  ַמּשִׂ ָאָדם  ל  ּכָ ְוֵאין  ְמאֹד  ַעד  ה  ָקׁשֶ ָהִעְנָין  ה  ּזֶ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַהֲחָכִמים,  ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ּוְלִפי 
ְברּוָרה.  ֱאמּוָנה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְוֵאינֹו סֹוֵבר  ָהִעְנָין,  ת  ְתִחּלַ ּבִ ּבֹו  ים�  ַמְסּכִ ֵאינֹו   – יגֹו  ִהּשִׂ ְוִאם  אֹותֹו; 
ּנּו  ִמּמֶ סּור  ּתָ ׁשֶ אֹו  ּתֹוֶעֶלת,  ּנּו  ִמּמֶ לֹו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ה,  ַמֲעׂשֶ ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ָהָאָדם  ׁשֶ ְלִפי 
ה  ה ֶהֶבל ָוִריק. ְוֵהיַאְך ֵיָאֵמר ְלַבַעל ּתֹוָרה: "ֲעׂשֵ ֵסָדה�; ְוִאם ֵאינֹו ֵכן – ִיְהֶיה ֶאְצלֹו אֹותֹו ַמֲעׂשֶ ּפְ
ָכר  ֵרְך, ְולֹא ְלִתְקַות� ׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ ה אֹוָתם"! לֹא ְלִיְרָאה ֵמעֶֹנׁש ַהּשׁ ים"! ְו"לֹא ַתֲעׂשֶ ֲעׂשִ ה ַהּמַ ֵאּלֶ
ְהיּו ְכמֹו  ּיִ יִגין ָהֱאֶמת ַעד ׁשֶ ֵני ָאָדם ַמּשִׂ ל ּבְ ֵאין ּכָ ה ַעד ְמאֹד ְלִפי ׁשֶ ּנּו – ֶזה ָדָבר ָקׁשֶ  טֹוב ִמּמֶ
ַלֲעׂשֹות  ֱאמּוָנָתם�,  ַעל  בּו  ְ ְתַיּשׁ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶלָהמֹון,  ירּו  ִהּתִ ְוָלֵכן   – לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם 
ִקים  ְרַאת עֶֹנׁש. ּוְמָזְרִזין אֹוָתם ַעל ֶזה ּוְמַחּזְ ֵזר� ִמן ָהֲעֵברֹות – ִמּיִ ָכר; ּוְלִהּנָ ְצוֹות – ְלִתְקַות ׂשָ ַהּמִ
ַעת  ׁשְ ַער ּבִ ּנַ ין ּבַ עֹוׂשִ מֹו ׁשֶ ֵלם ַמה הּוא, ּכְ ָ ֶרְך ַהּשׁ יג ְוֵיַדע ָהֱאֶמת ְוַהּדֶ ּשִׂ יג ַהּמַ ּשִׂ ּיַ ָנָתם – ַעד ׁשֶ ּוָ ּכַ
ֵאר�  ּבֵ ֶ ָבֲארֹו ֶלָהמֹון ַמה ּשׁ ימּו ְלַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש ׂשֹוכֹו ּבְ ל. ְוֶהֱאׁשִ ׁשָ ֵהֵבאִתי ַהּמָ מֹו ׁשֶ ּמּוד, ּכְ ַהּלִ
"ָאבֹות" )א יא(. ְוֵאין ֶהָהמֹון ַמְפִסיִדין  ָבֵאר ּבְ ּנְ מֹו ׁשֶ ִדְבֵריֶכם!" ּכְ ֲהרּו ּבְ ְוָאְמרּו ָבֶזה: "ֲחָכִמים, ִהּזָ
ֵלִמים. ְואּוָלם  י ׁשְ ְלּתִ ֵהם ּבִ א ׁשֶ ָכר, ֶאּלָ ְצוֹות ִמִיְרַאת ָהעֶֹנׁש ְוִתְקַות ַהּשָׂ ֲעׂשֹוָתם ַהּמִ ִמּכֹל ָוכֹל ּבַ
ה ִיְתעֹוְררּו ָלַדַעת  ת ַהּתֹוָרה•, ּוִמּזֶ ּיַ ֲעׂשִ לּות ּבַ ּדְ ּתַ ל ְוִהׁשְ ְהֶיה ָלֶהם ּכַֹח ְוֶהְרּגֵ ּיִ ֶזה טֹוב ָלֶהם ַעד ׁשֶ
ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ְלעֹוָלם ַיֲעסֹק ָאָדם  ֶ ָהֱאֶמת ְוַיְחְזרּו� עֹוְבִדים ֵמַאֲהָבה. ְוֶזה הּוא ַמה ּשׁ

ָמּה" )פסחים נ ב(.  א ִלׁשְ ָמּה – ּבָ ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ָמּה, ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוָרה ֲאִפּלּו ׁשֶ ּבַ

האדם.  של  כוונתו   – ַהִהְתעֹוְררּות  לכיוון.   – ְלֻעַּמת  המטופשות.   – ַהְּסָכלֹות  טיפש.   –  ֱאִויל 
ַמְסִּכים – מתרצה. ְּפֵסָדה – הפסד, נזק. ְלִתְקַות – בשביל שכר. ֶׁשִּיְתַיְּׁשבּו ַעל ֱאמּוָנָתם – שתהא האמונה 
מתיישבת בִלבם. ְלִהָּנֵזר – לפרוש. ַמה ֶּׁשֵּבֵאר – שלא לעבוד את ה' על מנת לקבל פרס. ְוַיְחְזרּו – ויהפכו 

להיות.

כוונת התורה 

לעבוד מאהבה

עשייה לצורך 

שכר ועונש


