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  משנה מסכת אבות פרק א משנה ג    .1
אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר 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
  

    1a    עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק א משנה ג ' ר  
והוא מה שאדם נותן למי שעבד אותו והוא אינו חייב בדין ליתן לו . מתרגמינן פורסניה, בערכך. לשון ערך -פרס 
ואפילו לתקות פרס כזה לא . כמו מה שיתן אדם לבנו קטן או לאשתו או לעבדו מפני קורת רוח שעשו לו, כלום

  :אלא מאהבה בלבד, יעבוד אדם את בוראו
  

  ב -מוד אתלמוד בבלי מסכת פסחים דף ח ע .2
   הרי זה צדיק גמור-האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא :  והתניא

  

    2a    י מסכת פסחים דף ח עמוד ב "רש  
, אלא קיים מצות בוראו שצוהו לעשות צדקה, ולא אמרינן שלא לשמה עושה,  בדבר זה-הרי זה צדיק גמור 

  . לעולם הבא או שיחיו בניוומתכוין אף להנאת עצמו שיזכה בה
  

    2b    תוספות מסכת פסחים דף ח עמוד ב  
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת ) ג"א מ"אבות פ( והדתנן -שיזכה לעולם הבא הרי זה צדיק גמור 

ג שאם לא תבוא לו אותה הטובה שהוא מצפה תוהא ומתחרט על הצדקה שעשה אבל מי "לקבל פרס היינו בכה
  :).דף י(ב "ק דב"ובפ.) דף ד(ה "ז צדיק גמור וכן משמע בריש מסכת ר" תוהא ומתחרט השאינו

  

  דברים פרק ו פסוק טז  .3
  :אלקיכם כאשר נסיתם במסה' לא תנסו את ד

  

   3a     י דברים פרק ו פסוק טז "רש  
  :בקרבנו' היש ה) ז, שמות יז(שנאמר ,  כשיצאו ממצרים שנסוהו במים-במסה 

  

   3b    ן דברים פרק ו פסוק טז "רמב  
או שנצליח , בקרבנו לעשות לנו נסים' אם יש ה, שלא תאמר.  פירוש כאשר נסיתם במסה-אלהיכם ' לא תנסו את ה

שאם יראו שהשם יתן , כי הכוונה שם כך היתה, נשמור תורתו, בהיותנו עובדים לפניו ונשבע לחם ונהיה טובים
כי אחרי שנתאמת אצלם באותות , ונחשב להם לעון גדול. ם לא יעזבוהווא, להם מים בנס מאתו ילכו אחריו במדבר
והעושה כן איננו מנסה , אין ראוי לעשות עוד שום דבר לנסיון, בפיהו אמת' ובמופתים כי משה נביא השם ודבר ה

אוי כי אין ר, ולכך אסר לדורות לנסות התורה או הנביאים. תקצר' הנביא רק השם יתברך הוא מנסה לדעת היד ה
ואין ראוי , כי אין רצון השם לעשות נסים לכל אדם ובכל עת, לעבוד השם על דרך הסתפק או שאלת מופת ונסיון

אלא אולי ימצא בעבודתו ולכתו בדרכי התורה צער ואסון וראוי שיקבל הכל במשפט , לעבדו על מנת לקבל פרס
  :'ת מפני הוכי הלכנו קדורני) מלאכי ג יד(ולא כאשר אמרו אוילי עמנו , צדק

  

  ספר החינוך מצוה תכד  .4
נמנענו שלא לנסות יותר מדאי הנביא המיסר את העם והמלמדם דרכי  - שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי
, אלהיכם כאשר נסיתם במסה' לא תנסו את ה, ]ז"ט', דברים ו[ועל זה נאמר , התשובה אחר שנדע אמתת נבואתו

  . ע לכם על ידי נביאיו על צד שתסתפקו בהםכלומר לא תנסו גמולי השם ועונשיו שהודי
כי פעמים יחלקו עליו מתוך כך בני אדם המקנאים בו , לפי שבנסיון היתר בנביא אמת ימצא הפסד, משרשי המצוה

ואם בכל פעם ופעם , כי פעמים לא יתנבא כי אם מעט, ודבר הנבואה איננו ענין תמידי לכל נביא, והכואבים למעלתו
ועל כן הוזהרנו , ומופת נאמן שהוא נביא יהיה סבה לעם שימרדו בו ויקילו בדבריו הרבה פעמיםנטרידהו לתת אות 

והדבר הזה אירע לנביאי האמת , להאמין בו ושלא לנסותו יותר מדאי אחר שיהיה מוחזק עמנו בטוב ונאמן לנביא
היה מספיק להם אות אחר עד שלא , עם נביאי הבעל שהיו מכחישים נבואתם ומחטטים אחריהם ומכחישים דבריהם

  . אות ומופת אחר מופת
כלומר שיעשה אדם מצוה לנסות אם , ברוך הוא על דרך הנסיון' וכמו כן בכלל האזהרה שלא לעשות מצוות ה

ואל יקשה עליך מה שאמרו זכרונם לברכה בפרק קמא דמסכת . לא לאהבת האל ויראתו אותו, כצדקו' יגמלהו ה
שכבר תירצוה שם ואמרו שבכל המצוות , עשר בשביל שתתעשר, ]ב"כ, ד"דברים י[עשר תעשר , ]א"ע' ט[תענית 

ובחנוני נא בזאת ' הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו, ]'י', מלאכי ג[שנאמר , חוץ מזו דמעשר, נאמר לא תנסו
ך הוא כי בפרנסנו שהודיענו האל ברו, כלומר, חונן דל' מלוה ה, ]ז"י, ט"משלי י[והטעם בזו כענין שכתוב . 'וגו

וטעם איסור . ולא יעכב זה שום דבר חטא ועון, משרתי ביתו במעשר נמצא התועלת והברכה בממוננו על כל פנים
' ג[וכמו שדרשו זכרונם לברכה בריש מסכת עבודה זרה , מפני ששכר מצוות אינו בעולם הזה, הנסיון במצוות
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בבא [וזה שאמרו זכרונם לברכה , ליטול שכרם,  לעולם הבאכלומר, ולמחר, ]א"י', דברים ז[היום לעשותם , ]א"ע
תירצוה חכמים המפרשים כשגומר , האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, ]ב"ע' בתרא י

  . 'הנותן בלבו לתת אותה בין שיחיה או לא יחיה שאין זה מנסה את ה
  

  ט"ק מצוה י"סמ .5
שלא יאמר אעשה מצוה זו ואראה אם יעשה לי . אלקיכם' לא תנסו את ה) 'דברים ו(שלא לנסות את השם דכתיב 

אם לא אפתח ' ובחנוני נא בזאת אמר ה) 'מלאכי ג(השם מה שאמר בשכרה אבל בהפרשת מעשר מותר שנאמר 
  . 'לכם ארובות וגו

  

  'ג לא תעשה ד"סמ .6
 אדם אעשה מצוה זו ואראה אם פירוש שלא יאמר, להיכם-א' לא תנסו את ה) טז,דברים ו(כתוב בפרשת ואתחנן 

ותירץ שם , ובתענית פרק קמא מקשה עלה מדכתיב עשר תעשר ופירש רבי יוחנן עשר בשביל שתתעשר, אתברך
באות אם לא -צ' ובחנוני נא בזאת אמר ה' הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו) י, מלאכי ג(חוץ מזו שנאמר 

והא דתניא האומר סלע זו לצדקה כדי שאחיה אני ... כה עד בלי דיאפתח לכם את ארובות השמים והריקתי לכם בר
ועל דרך זה . ב מעמידה בישראל שגומרין בלבם לתת הן יחיה הן לא יחיה"בפרק קמא דב, ובני הרי זה צדיק גמור

  .  ואם לא יקבלו פרס מתחרטין, אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס) ג"א מ"אבות פ(שנינו 
  

  ]  ז-דפוס ישן [פר יראים סימן שסא ס .7
ה שלא יאמר אדם אעשה מצוה זו ואראה אם "הזהיר הקב' פי' ואתחנן לא תנסו את ה' כתוב בפ. 'לא תנסו את ה

] 'ב' י[ק "ב פ"ז צדיק גמור בב"האומר סלע זו לצדקה כדי שאחיה אני ובני הר] 'א' פסחים ח[אתברך והא דתניא 
אל ] א"פ[אבות '  במסלא גומר בלבו ליתן הן יחיה הן לא יחיה ומזה המקרא שנינומוקמינן ליה כגון דלא תהי א

מ לקבל פרס אלא היו כעבדים שמנסה וחושב אם יקבל פרס עבור מצוה אחת "תהיו כעבדים המשמשין את הרב ע
לא יקבלו פרס לבסוף ' אל תהיו כעבדים שעיקר מחשבתם לקבל פרס אלא היו כבנים שעיקר מחשבתם אפי' פי

. לים פרס תהו ומתרעמים על עבודתם שעשואינם מתחרטים על עבודתם ולא תהו אבל עבדים כשאינם מקב
' ר' יוחנן עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר ותי' ר' מקשינן עלה מכתוב עשר תעשר ופי] 'א' ט[א "ובתענית פ

אם לא ' ר אושעיא חוץ מזו דכתיב הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ובחנוני נא בזאת אמר ה"יוחנן התם הכי א
  . הריקותי לכם ברכה עד בלי דיאפתח לכם את ארובות השמים ו

  

  תלמוד בבלי מסכת תענית דף ט עמוד א  .8
 אמר -! אימא לי פסוקיך: אמר ליה, אשכחיה רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש.  עשר בשביל שתתעשר-עשר תעשר 

 אמר -? מנא לך:  אמר ליה-. עשר בשביל שתתעשר:  אמר ליה-? ומאי עשר תעשר: אמר ליה. עשר תעשר: ליה
:  אמר ליה-! 'לא תנסו את ה) 'דברים ו(והכתיב ? ומי שרי לנסוייה להקדוש ברוך הוא:  אמר ליה-. זיל נסי: ליה

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני ) 'מלאכי ג(שנאמר , חוץ מזו: הכי אמר רבי הושעיא
  י לכם ברכה עד בלי די צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקת' נא בזאת אמר ה

  
  טור יורה דעה סימן רמז  .9

ואל יעלה בלבו עצה לומר איך אחסר ממוני ליתנו לעניים כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פקדון לעשות בו 
רצון המפקיד וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו וזהו החלק הטובה שיהיה לו ממנו כדכתיב והלך לפניך צדקך ועוד כי 

) לא' ה ב"ד(ומנוסה כי בשביל הצדקה שנותן לא יחסר לו אלא אדרבה תוסיף לו עושר וכבוד כדכתיב הדבר בדוק 
הביאו את כל ) 'מלאכי נ(ברך את עמו וכתיב ' אכול ושבוע והותר עד לרוב כי ה' מהחל התרומה לביא בית ה

 לכם ארובות השמים צבאות אם לא אפתח' המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה
חוץ מדבר זה כדכתיב ובחנוני נא ' והריקותי עליכם ברכה עד בלי די ואמרו חכמים בכל דבר אסור לנסות את ה

  בזאת
  

  בית יוסף יורה דעה סימן רמז  .10
ומיהו משמע התם .) ט(בפרק קמא דתעניות . 'חוץ מדבר זה וכו' ש ואמרו חכמים בכל דבר אסור לנסות את ה"ומ

  :א הוא דשרי לנסויי אבל בשאר צדקה לאדבמעשר דוק
 

  שולחן ערוך יורה דעה סימן רמז  .11
טור ). (י, מלאכי ג(' ובחנוני נא בזאת וגו: שנאמר, בדבר זה) א(ה ג כי אם "ואסור לנסות הקב, והיא מעשרת: הגה

כך משמע י ד"ב(אבל לא בשאר צדקה , ה"בנתינת מעשר מותר לנסות הקב) ב(א דוקא "וי). ק דתענית"מגמרא פ
  ). ס שם"מש
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  משנה מסכת מעשר שני פרק ה משנה יג  .12
   עשינו מה שגזרת עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנו -השקיפה ממעון קדשך מן השמים 

 

  ת שאילת יעבץ חלק א סימן ג "שו .13
ג שבודאי רודף צדקה וחסד ימצא "אע. (ומכלל דברינו אלה נלמד שאין לזה דין מעשר שהנזהר בו ודאי מתעשר

. מכל מקום אין לו סגולה הפרטית הנזכרת במעשר הארץ. ועושר בכלל כמבואר הרבה בקבלה. ים צדקה וכבודחי
כ שמא עשירים שבשאר ארצות כמו כן "שא) 'ה הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ובחנוני נא בזאת וגו"כמש

שזה . רות ולא בשאר ארצותי מפרישין מעש"שאין לומר שהיה ידוע לו שעשירי א(זוכים בשביל מעשר כספים 
ה "ט דמותר לנסות להקב"רמ' ריש סי/ ד"יו/ע "ש בהגהת הש"ומכאן שאינו מוכרח כלל מ) ל"בודאי דבר בטל וק

ולפי מה שהוכחנו אינו שלא נאמר זה על מעשר כספים . במעשר דמשמע במעשר כספים דנהוג עלמא האידנא קאי
  . מ כשאר שיעור תורה"או הל, ו מדברי חכמים הואושיעור, דאינו אלא צדקה, ולא שרי לנסויי ביה

  

   מסכת ראש השנה דף ד עמוד א-ב "מרומי שדה להנצי .14
ולכאורה משמע מלשון . ז אם מותר לנסות בצדקה כמו במעשר"רמ' צדקה סי' הנה ידוע מחלוקת הפוסקים ריש הל
ב כמו בכל "ושכרה בעוה,  ממותאלמא דוקא הני תרתי שידוע דצדקה תציל, ברייתא זו דלא תני על מנת שאתעשר

דעיקר טעם שמעשר מעשרת הוא משום דעבודה מיוחדת לשפע , ד להכריע"ונראה לענ.. ולא כמעשר, המצוות
, את קרבני לחמי, ומקרא מלא אני מפרש. ועוד הרבה ראיות, שהוא מזין' מזבח כו' כדאיתא בכתובות דף ח, פרנסה

, ר התרומות ומעשרות גורמים שיהיו הכהנים והלוים פנוים לעבודהובאש. ה זן את עולמו"ל שהוא הלחם שהקב"ר
ח כאילו "ה המספיק לת"משו...ח"וכן בזמן הזה דעיקר עבודה הוא תפלת ת. ה מעשרת  גם לראש הגורם"משו

ה "משו, שאין גורמין אלא חיות נפש העני, כ שארי צדקות אינן במעלה זו"משא.  וגורם ברכה, הקריב ביכורים
  . תמצלת ממו

  

  ז חלק ג סימן תמא "ת רדב"שו .15
תו איכא טעמא אחרינא בצדקה שהרי לא הותר הנסיון במצוה מן המצות אלא במצות צדקה והאומר סלע זה לצדקה 

ואם . ז צדקה דכתיב ובחנוני נא בזאת והמעשר היינו הצדקה וטעמא דמילתא משום תקנת העניים"כדי שיחיה בני ה
התירו הכתוב מפני תקנת העניים הנדר שאינו אסור אלא משום ' יב לא תנסון וכוהנסיון שהוא אסור מן התורה דכת

  . דילמא אתי לידי תקלה אינו דין שיהא מותר מפני תקנת העניים
  

   פרשת תרומה–ספר תיבת גמא לבעל פרי מגדים  .16
, כ"הנאת עצמו גול'  לשם ה-ק סלע לצדקה בשביל שיחיה בני  "י פסחים פ"רש' ועי,  לשמי לא ליוהרא–ויקחו לי 
מ יש לו שכר כי "ע אף שכוונתו להנאת עצמו מ"והנה במ. מ לקבל פרס אסור"מ לקבל פרס היינו רק ע"ושלא ע

ת אם עיקר כוונתו שאין עושה להנאת עצמו אין שכר כלום "כ בל"משא' המעשה נראה וניכר שעושה רצונו ית
ש אשרי "ז.  אני מצה יש לו שכר ואמירה בלבכ מצה אם אומר אוהב"ש אל יאמר אי אפשי בבשר חזיר משא"וז

לא תורת עצמן ליוהרא שאקרא רבי ואשרי יותר בכל לב כולו לגבוה טוב יותר ' תמימי דרך ההולכים בתורת ה
  . ת עיקר המחשבה כאסור"ז אף לא פעלו עולה כבדרכיו הלכו דבל"ולפ

  

  א למשלי פרק לא פסוק ל"ביאור הגר .17
דבתחילה אמר לשון , ולכאורה תמוה. 'אלא הוו וכו' עבדים המשמשין את הרב וכואל תהיו כ: ל"ואמרו חכמינו ז

הלומד בשביל פניות ' א: והענין שיש שלשה מיני מעשים', אלא הוו': ואחר כך אמר בלשון עצה' אל תהיו'אזהרה 
לו שכר טוב שלומד בשביל בוראו שימצא חן בעיניו ושיתן ', ב. והוא מפני כבוד ועושר' אקרא שיקראוני חכם'

ולזה אמר תחילה לשון . כאשר צונו לשמור ולעשות ולא לשום פניה כלל' הוא רק טוב ביראת ה', ג. לעולם הבא
שתשתדלו לבא לידי ' כו' אלא הוו'ועל הכוונה השלישית אמר . על הפניה הראשונה' כו' אל תהיו'אזהרה ושלילה 

, כי לא נתקיימה בידו, שה בשביל למצוא חן בעיני אדםשעו" שקר החן"וזהו שנאמר .  ללמוד בלי פניה כלל–כך 
 שמיפה את עצמו נגד –" והבל היופי. "שהם מבלים העולם" שקר"וזהו פירוש , "שקר"והמעשה בעצמו הוא 

הרי ' האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני כו'ל "כמו שאמרו חכמינו ז, ה ואף שהמעשה בעצמו הוא טוב"הקב
ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל 'וכמו שנאמר " הבל"מקום הוא מכל ', זה צדיק גמור

' ופירושו כמו שאמרו בגמ. שתחת השמש הוא דאין לו יתרון:  ואמרו', ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש
מה ...כי העושים לשמה הם למעלה מן השמים ', הא כיצד כאן בעושין לשמה כאן בעושין שלא לשמה כו...פסחים

 .ואין יתרון תחת השמש: שאין כן העושים שלא לשמה הם תחת השמים וזה שנאמר


