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 משנה יג 
    ....רבי עקיבא אומר 

 משנה טו 
 : והכל לפי רוב המעשה הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון  
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.  לא יהיו דברים כמו אלו אלא לרבי עקיבה ו זה המאמר כולל עניינים גדולים מאד,  
מה  כל  אמר:  הקודמים.  בפרקים  שקדם  מה  שהבנת  ובתנאי  בקיצור,  פירושם  וזה 
שבעולם ידוע אצלו יתעלה והוא משיגו, והוא אומרו: הכל צפוי. אחר כך אמר: ולא 
על  כפוי  האדם  ושיהיה  ההכרח,  יתחייב  הפעולות,  יודע  יתעלה  שבהיותו  תחשוב 

פעולות. אין הדבר כן, אלא כל אדם בוחר במה שיעשהו, והוא אומרו: פעולה מן ה
 ... והרשות נתונה, רצונו לומר: רשות כל אדם נתונה לו, כמו שבארנו בפרק השמיני.

מספר  רוב  לפי  אלא  המעשה,  גודל  שעור  לפי  יושגו  לא  שהמעלות  אמר,  כך  אחר 
פעמים   הטוב  בכפול מעשי  יושגו  אמנם  וזה, שהמעלות  יושג המעשה.  ובזה  רבות, 

הקנין, לא בשיעשה האדם מעשה אחד גדול ממעשי הטוב, שבזה לבדו לא יושג קנין. 
משל זה, שהאדם אם יתן למי שראוי אלף דינר, בפעם אחת ולאיש אחד, לא תושג 
לו מעלת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול, כמו שתושג למי שיתנדב אלף פעמים 

על מהם  דינר  כל  ויתן  דינר,  מעשה   באלף  ידו  על  ייכפל  שזה  לפי  הנדיבות,  צד 
הנפש   התעוררה  בלבד  אחת  פעם  וזה  חזק,  קנין  ויושג  פעמים,  אלף  הנדיבות 
התעוררות גדולה למעשה טוב, ואחר כן פסקה מזה. וכן בתורה אין שכר מי שפדה  
אסיר במאה דינר, או נתן צדקה לעני במאה דינר שהיו די מחסורו, כמו מי שפדה 

, או השלים חסרון עשרה עניים, ואפילו בעשרה דינרים. ולזה תקיש. עשרה אסירים
 . לפי רוב המעשה אבל לא על פי המעשה וזה הוא ענין אומרו:  
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דברים  ומחדש  ומופתים  אותות  לעשות  צריך  המשיח  דעתך שהמלך  על  יעלה  ואל 
וכיוצא בדברים אלו,   כך,  בעולם או מחיה מתים  שהרי רבי עקיבא חכם  אין הדבר 

, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר  גדול מחכמי משנה היה 
עד  המשיח,  המלך  שהוא  דורו  חכמי  וכל  הוא  ודימה  המשיח,  המלך  שהוא  עליו 
שנהרג בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא 

ה ועיקר  ולעולמי  מופת,  לעולם  ומשפטיה  חוקיה  הזאת  שהתורה  הן,  ככה  דברים 
גורע או   וכל המוסיף או  גורעין מהן,  ואין מוסיפין עליהן ולא  שגלה פנים  עולמים, 

 והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורוס בתורה 
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 ת י"ב, מ"ו[ ועצם לא תשברו בו.  שלא לשבור עצם מכל עצמות הפסח, שנאמר ]שמו
 

זה גזעו מן השורש משרשי המצוה  וגם  , לזכור ניסי מצרים, כמו שכתבנו באחרות. 
הנזכר, שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים, לא יאות 
כל   סגולת  להיות  בואנו  בתחלת  כן  ועל  הרעבים.  העם  לעניי  אם  כי  ככה  לעשות 

לעשות   העמים ממלכת לנו  ראוי  הזמן,  באותו  ושנה  ובכל שנה  קדוש,  ועם  כהנים 
המעשה  ומתוך  שעה.  באותה  לה  שעלינו  הגדולה  המעלה  בנו  המראים  מעשים 

 והדמיון שאנחנו עושין נקבע בנפשותינו הדבר לעולם.  
ואל תחשוב בני לתפוש על דברי ולומר, ולמה זה יצוה אותנו השם יתברך לעשות 

ן אותו הנס, והלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי  כל אלה לזכרו



זרענו, כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת הנער ישיאך לדבר כן. ועתה בני אם  
בינה שמעה זאת, והטה אזנך ושמע, אלמדך להועיל בתורה ובמצוות. דע כי האדם 

וא עושה בהם, אם  נפעל כפי פעולותיו. ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שה
טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם 
ואפילו שלא לשם   ובמצוות,  ועסקו בהתמדה בתורה  וישים השתדלותו  רוחו  יערה 

כי אחרי הפעולות נמשכים  שמים, מיד ינטה אל הטוב, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, 
דיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצות,  . ואפילו אם יהיה אדם צהלבבות 

המלך  שהכריחו  משל  דרך  תאמר  כאילו  דופי,  של  בדברים  תמיד  יעסק  אולי  אם 
ומינהו באומנות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב לזמן 
מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור, כי ידוע הדבר ואמת שכל אדם נפעל כפי 

 ולותיו, כמו שאמרנו. פע
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פני  רבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמלבין 
חברו ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום והמגלה פנים בתורה שלא  

 : כהלכה אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא
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הוא אשר יעבור  -מי שיבייש חברו וישנה פניו. ומגלה פנים בתורה  -מלבין פני חברו 
יתעלה:  שאמר  כמו  הכפירה,  תכלית  והיא  בפרהסיא,  בפרסום,  התורה  מצוות  על 

ניו  יגלה פ  -+במדבר טו, ל+ "והנפש אשר תעשה ביד רמה" וכו'. וענין מגלה פנים  
העובר   -ויעז, וזה לשונם בפירוש זה, והוא בגמרא פאה, אמרו: "מגלה פנים בתורה  

ברית   "מפר  יאשיהו",  בן  כיהויקים  בפרהסיא  תורה  דברי  עורלה".    -על  לו  המושך 
חלק   לו  אין  אותם  שהעושה  בהם  החכמים  אמרו  אשר  הדברים  בכל  אמרו  ושם 

בה, אין לך דבר שעומד בפני לעולם הבא, אמרו: "מה אנן קימין, אם בשעשה תשו
כי חומר אותם   לומר,  רצונו  ביסורין".  ומת  בעל תשובה, אלא בשלא עשה תשובה 
החטאים אשר זכרו בהם "אין לו חלק", משאר החטאים, הוא, שהיסורין עם המיתה  

 לא יכפרו אותם. 
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רבנן: +במדבר ט"ו+ כי דבר ה' בזה ומצותו   והאומר אין תורה מן השמים וכו'. תנו
זה    -זה האומר אין תורה מן השמים. דבר אחר: כי דבר ה' בזה    -הפר הכרת תכרת  

זה    -זה המגלה פנים בתורה, ואת מצותו הפר    -אפיקורוס. דבר אחר: כי דבר ה' בזה  
ר לעולם הבא. מכאן אמ   -בעולם הזה, תכרת    -המפר ברית בשר. הכרת תכרת, הכרת  

רבי אלעזר המודעי: המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות והמפר בריתו של 
אברהם אבינו, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, והמלבין פני חבירו ברבים, אף על 

אין לו חלק לעולם הבא. תניא אידך: כי דבר ה'   -פי שיש בידו תורה ומעשים טובים  
לו אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ זה האומר אין תורה מן השמים. ואפי -בזה 

זהו כי דבר ה' בזה.    -מפסוק זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו  
זה, מגזרה   זה, מקל וחומר  ואפילו אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מדקדוק 

 זה הוא כי דבר ה' בזה.  -שוה זו 
 
 
 
 
 


