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"ּונְמַלְּתֶם אֵת ּבְׂשַר עָרְלַתְכֶם"
)בראשית י"ז, י"א(

אם הקדוש-ברוך-הוא דורש מיהודי שמירה מלאה של תורה ומצוות 
– מדוע הוא מערים עליו קשיים רבים בדרך? האם המאמץ בחיים הוא 

מעמסה מיותרת או מסלול בטוח לסיפוק ואושר פנימי יותר? 
כשאנו  טיפ:  לנו  מעניק  וגם  בעולם,  העמל  סוד  את  שמבאר  רעיון 
גם  יכולים  ואז  הבורא,  של  ׳שותפים׳  להיות  הופכים  אנו  משקיעים, 

לחוות דעה על מה שמתרחש כאן…

׳מחפשים שותף׳
ידועה הקושיא1  - שכבר הובאה במדרש, אבל עכשיו היא נשאלת על כל צד ושעל: 
אם רצונו של הקב"ה שיהודי יתנהג כפי שכתוב בשולחן-ערוך, על פי התורה והמצוה 

- למה מערים עליו ריבוי קשיים?!

הרי כל יהודי רוצה למלא רצונו של הקב"ה, ללמוד תורה ולקיים מצוות, ולהתנהג על 
פי השולחן-ערוך, וכפי שפוסק הרמב"ם2 בנוגע לכל אחד מישראל, שלולי זה ש"יצרו 
. . תקפו", "מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות וכו'", ואם 
כן, למה מעמידים בפניו כמה קישויים והעלמות והסתרים, שיצטרך להתייגע עליהם, 

ועד לאופן ד"בכל מאדך"3, שהוא ענין של מסירת נפש?! 

וקושיא זו הובאה כבר במדרש4 בנוגע למצוה הראשונה שניתנה לבני ישראל - מצות 
לאדם  נתנה  לא  מה  מפני  המילה,  היא  חביבה  אם   .  . שאל  אחד  "פילוסופוס  מילה: 

הראשון" )כלומר מפני מה לא נולד מהול(?

ועל זה השיבו לו: "כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשיה, כגון . . התורמוסים 
באופן  העולם  נברא  שמלכתחילה  והיינו,  תיקון",  צריך  אדם  אפילו   .  . למתוק  צריך 

שתהיה ליהודי אפשרות להיכנס ל"שותפות" כביכול עם הקב"ה.

 1( ראה גם תורת מנחם חלק נ"ח עמוד 142 
הערה 26. וש"נ.

 2( הלכות גירושין ספ"ב.

 3( ואתחנן ו, ה 
 4( ב"ר פי"א, ו )ובפרש"י(.

מדוע כל כך קשה לקיים מצוות?
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הכוח הטמון בקשיים
היצר  בא  ומיד  קושי,  באיזה  כשנתקלים  ואחת:  אחד  כל  לעבודת  בנוגע  זה  דרך  ועל 
שמצד השמאל, יצר הרע, בטענה: הרי אתה מאמין באמונה פשוטה שהקב"ה הוא בעל 
הבית בכל פרט ופרט בימינו אלו בכל מקום ומקום, ואם כן, איך יתכן דבר והיפוכו - 
שהקב"ה רוצה שתקיים מצוה פלונית, ואף על פי כן, עליך להתייגע כו' כדי שתוכל 

לקיימה?! – 

צריך לדעת, שהטעם לזה הוא לא בגלל ש"עצם הטוב" רוצה חס ושלום לייסר יהודי, 
וכיוצא בזה, אלא אדרבה: דוקא מצד היוקר של בני ישראל שרצונו של הקב"ה שתגיע 
ליהודי  ליתן  הקב"ה  רוצה   - ומצוות  תורה  של  היוקר  ומצד  השלימות,  תכלית  להם 
אפשרות שקיום המצוה לא יהיה באופן ד"אשר נאכל במצרים חנם"5, כמבואר בזוהר  
שבסטרא דלעומת זה נותנים "חנם", מה שאין כן ענין של מצוות רוצה הקב"ה שיהיה 
)לא "חנם", אלא( דוקא בכסף, דוקא מתוך השתדלות כו', שאז מרגיש האדם שזהו ענין 

שלו…

ומזה מובן, שהעובדה שיש קשיים בהשגת דבר טוב בכלל, ובפרט בעניני תורה ומצוות, 
אינה דבר מקרי שהיה יכול גם להיות באופן הפכי; לולי זאת היה חסר בשלימות הטוב 
מצד  השתדלות  כשיש  עכשיו,  ואילו  "מקבל",  רק  שהיה  כיון  הטוב,  למקבל  הנשפע 
האדם, נעשה "שותף" בטוב שמקבל, ועד שנעשה בדרגת מצווה המצוה ונותן התורה, 

כביכול.

מאמץ קטן וכֵנֶה שווה יותר מחמישה מלאכים
אמנם, ענין זה אינו באופן שמוכרחים להתייסר חס ושלום ביגיעה עצומה, אלא כפי 

שלמדים מסיפור המדרש7:

"מעשה בר' חנינא בן דוסא שראה בני עירו מעלין נדרים ונדבות לירושלים, אמר, הכל 
מעלין לירושלים נדרים ונדבות ואני איני מעלה דבר . . יצא למדברה של עירו וראה 
שם אבן אחת . . ואמר הרי עלי להעלותה לירושלים . . זימן לו הקב"ה חמשה מלאכים 
בדמות בני אדם, אמר להם, אתם מעלין לי אבן זו, אמרו לו . . ובלבד שתתן ידך ואצבעך 

עמנו, נתן ידו ואצבעו עמהם ונמצאו עומדים בירושלים".

ולכאורה אינו מובן: מה כבר נפעל על ידי זה ש"נתן ידו ואצבעו עמהם" - דממה-נפשך: 
אם בגלל הצורך ש"לא יראו פני ריקם"8 – הרי בשעה שמלאכים מעלים עבורו את האבן 

הגדולה, אין זו עבודה שלו, ואם כן, מצדו הרי זה באופן ד"יראו פני ריקם"?

5( בהעלותך יא, ה. וראה ספרי ופרש"י עה"פ.
6( ח"ב קכח, א.

7( קה"ר )ובחי' הרש"ש( ושהש"ר בתחלתם. וראה גם תו"מ חלק נ"ו עמוד 
131. וש"נ.

8( משפטים כג, טו. ועוד.
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אך הענין הוא - שיש צורך שיהיה הדבר שלו על כל פנים על ידי השתדלות ב"אצבע 
קטנה".

ולתוספת הסברה בזה: השתדלות ב"אצבע קטנה" של בן-אדם נחשבת ליגיעה גדולה 
יותר מאשר חמשה מלאכים שמעלין אבן גדולה לירושלים.

לא צריך להתייסר, אך צריך להשקיע את הנשמה… 
 - כי אם "בדיבור פיו"  ולא ביגיעה ברא הקב"ה את עולמו"9,  ועל דרך ש"לא בעמל 
גם כדי להיות "שותף להקב"ה במעשה בראשית" אין צורך שיהיה דוקא "עמל"  כך 

ו"יגיעה" כפשוטם, עד שישחירו פניו רחמנא ליצלן, אלא די "בדיבור פיו".

אבל ענין זה צריך להיות כמו דיבור פיו של הקב"ה, כביכול, שהם ה"עשרה מאמרות" 
במסכת  בגמרא  נאמר  זה  שעל   - התורה  בהתחלת  העולם"10 שנאמרו  "נברא  שבהם 
את  הכניס  שהקב"ה  טוב21  שם  הבעל  כפירוש  יהבית",  כתבית  נפשי  "אנא  שבת11: 
עצמותו )"נפשי"( בכתיבת התורה )"כתבית"(, ונתנה "יהבית" לבני ישראל; ועל דרך זה 
בנוגע לבני ישראל – שהיגיעה וההשתדלות בדיבור פיו צריכה להיות באופן שמכניס 
בזה את עצמותו )"אנא נפשי"(, ואז הנה אפילו כשההשתדלות היא קטנה בכמות, הרי 
כיון שנעשית "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך", הרי זה נחשב שנותן אותו חלק כפי 
שנותן בורא מעשה בראשית כביכול, כך, שהם שני שותפים, ובתור "שותף" ביכלתו 

לחוות דעה בכללות מהלך העולם.

 קטע משיחת י"א ניסן ה'תשל"ב
)תורת מנחם כרך 68 עמוד 62(

10( אבות פ"ה.
11( קה, א )לגירתם הע"י(.

12(  ראה גם לקו"ת שלח מח, סע"ד.
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העשרה:

בשיחה אחרת באותה התוועדות, הרבי משוחח על בריאת האדם הראשון, ומוכיח 
ייעודו  היה  זה  אלא  מסוים,  מחטא  כתוצאה   היה  לא  לעבוד  האדם  של  שהייעוד 
המקורי. וכך גם יצירת העם היהודי, היתה בשביל הייעוד של ׳תעבדון את האלוקים 
והטוב  על ההר הזה׳. וההסבר לכך: הקדוש ברוך הוא מאחל לנו את תכלית הטוב. 

המושלם מגיע לאדם רק כשהוא עובד בשבילו, ולא כשזה בא בתור ׳לחם חסד׳.

מטרת בריאת האדם היתה מלכתחילה בשביל לעבדה ולשמרה
מצינו בבריאת אדם הראשון, שנתפרשה תכלית בריאתו: ״ויניחהו בגן עדן״ - לא רק 
"לעבדה   - ולשבוע מטובה״ ללא השתדלות מצדו, אלא אדרבה  ״לאכול מפריה  כדי 

ולשמרה"1,

- אמנם לאחרי זה נאמר לו "מכל עץ הגן אכל תאכל"2, אבל תחילה נאמר שהמטרה 
ד״ויניחהו בגן עדן״ היא על מנת ״לעבדה״ -

והרי ״עבודה״ בלשון הקודש הוא ענין הקשור עם יגיעה - כפי שמבאר רבינו הזקן3 
בפירוש הלשון "עובד אלקים" שהוא מלשון "עיבוד עורות", שזוהי אחת העבודות הכי 

קשות, ומזה מובן גם בנוגע לענין ד״לעבדה" שנאמר באדם הראשון.

כך שלכאורה הוצרכה להיות בריאת אדם הראשון קודם  ונמצא, שמבלי הבט על   …
החטא באופן ש״מכל עץ הגן אכל תאכל" ללא השתדלות מצדו כלל הנה לאחרי שכבר 
היה בגן, היה יכול להיות הענין ד״אכל תאכל״, אבל התנאי והסיבה לכך ש״ויניחהו בגן 

עדן״ לא היה כדי "לאכול מפריה", אלא כדי "לעבדה ולשמרה".

וכן הוא בנוגע לכל אדם – כמו שכתוב5 "אדם לעמל יולד", דקאי על כל אחד מישראל 
בתור יחיד, בכל מקום ובכל זמן:

אין זה ענין היוצא מן הכלל, או שקשור עם ענין של חטא ועון - כפשוטו או בדקות 
הענין, אלא מטרת לידת האדם )"יולד"( מלכתחילה היא כדי שתהיה לו אפשרות ויקיים 
בפועל את ענין ה״עמל"; והרי "עמל" אינו ענין של עשיה בעלמא, כי אם עשיה שהיא 

באופן של יגיעה!

1( בראשית שם, טו. 
2( שם, טז. 

3( תו״א בראשית ה, ב. משפטים עו, א. לקו״ת ויקרא ב, ד. ובכ״מ. 

4( ראה חידושי הרשב״א קידושין כג, ב. 
5( איוב ה, ז.
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גם מטרת יצירת העם היהודי היתה בשביל לעבוד את 
האלקים

ועל דרך זה בנוגע לכללות עם ישראל:

בנוגע ליציאת מצרים - שאז היתה לידת עם ישראל, "לקחת לו גוי מקרב גוי״ - נאמר 
מיד: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה"6; לא מספרים 
כדי  ורחבה"7  טובה  ארץ  "אל  העם  את  יביאו  ממצרים  )והחירות(  היציאה  שלאחרי 
"לאכול מפריה ולשבוע מטובה", אלא היציאה ממצרים היא בשביל שתהיה האפשרות 

ש״תעבדון את האלקים",

וגם כאן ישנו דיוק הלשון "תעבדון" דוקא, שקשור עם עבודת עבד, ולא סתם עשיה 
)שפירושו  לעשות"  אלקים  ברא  "אשר  שכתוב8  מה  על  שבהוספה  והיינו,  בעלמא, 
"לתקן"9(, לשון עשיה, נאמר כאן "תעבדון", היינו, לא רק ענין של עשיה או לימוד, 

שמיעה וכו׳, אלא ענין של עבודה, שזהו באופן של יגיעה ועמל.

אל תשאל מה העולם יכול לעשות בשבילי, אלא מה אני יכול 
לעשות בשביל העולם

ומזה למדים הוראה באיזה כיוון צריכה להיות ההשתדלות של כללות עם ישראל - 
שיש להתחיל )לא בהשתדלות לקבל מה שיותר, אלא ההתחלה צריכה להיות( מהענין 
ד״לעבדה ולשמרה", ועל דרך זה בנוגע לכל אחד מישראל - ש״לעמל יולד", שתהיה 
עבודה טובה, ובאופן של שלימות, ועל ידי זה נעשית השלימות שלו, ואז תהיה בדרך 

ממילא גם המשכת הטובה - מעצם הטוב שטבעו להיטיב - בשלימות.

אמנם, הן אמת שממה שכתוב בתורה בנוגע לאדם הראשון "ויניחהו בגן עדן לעבדה 
ולשמרה", וכן בנוגע לכל אדם ש״לעמל יולד", יודעים שענין העבודה הוא שלימות 
הטוב, אבל עדיין רצונו של "עם חכם ונבון"10 להבין זאת גם על פי שכל - דלכאורה, 
כיון שזהו ענין הקשור עם עבודה ויגיעה להסיר העלמות והסתרים, מניעות ובלבולים, 

הרי זה להיפך משלימות הטוב?!

6( שמות ג, יב. 
7( שם, ח. 

8( שם ב, ג.
9( פרש״י לב״ר פי״א, ו. 

10( ואתחנן ד, ו. 
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האדם נהנה יותר, כשהוא עובד בשביל ההישגים שלו 
אך הביאור בזה11 - שהקב״ה לא רצה שיהיה "נהמא דכסופא" )כהלשון הידוע12(: 

באופן  לא  )אפילו  מצדו  השתדלות  ללא  דבר  שמקבל  שבשעה  האדם,  בטבע  רואים 
"נהמא  שנקרא  ענין  זה  הרי   - מתנתא״13(  ליה  "יהיב  שאז  לנפשי׳״  נייחא  ד״עביד 

דכסופא".

…ועד כדי כך נוגע הדבר - שזהו באופן שלא בערך - כדברי הגמרא58 ״אדם רוצה בקב 
שלו מתשעה קבים של חבירו״, היינו, שהוא מחשיב ומעדיף שיהי׳ לו רק קב אחד, אבל 
״קב לו״, ש״עמל בהן״59, ובשביל זה מוכן לוותר על ״תשעה קבים״, אם הם של חבירו 

שנותן לו.

השתתפות  שום  שאין  באופן  תהיה  ליהודי  הקב״ה  שנותן  הנתינה  שאם  מובן,  ומזה 
והשתדלות מצדו של היהודי, יהיה לו אמנם הטוב במילואו, אבל לא יוכל ליהנות מזה 

)"אים וואלט דאס ניט איינגעגאנגען"(, כיון שהיה מקבל זאת בתור "נהמא דכסופא".

ובתכלית  להיטיב",  הטוב  ו״טבע  הטוב",  "עצם  הוא  שהקב״ה  זה  מצד  דוקא  ולכן: 
השלימות, ורצונו שגם אצל מקבל הטוב יהיה הטוב בתכלית השלימות - נתן במיוחד 
הזדמנות להשתתפותו של יהודי בקבלת הטוב, על ידי זה שיהיה אצלו ענין של עבודה, 

שאז יוכל לקבל את הטוב בשלימות, ללא ענינים של "נהמא דכסופא".

 משיחת ראש חודש סיון, ה׳תשל״ב
)תורת מנחם כרך 68 עמוד 62(

11( בהבא לקמן — ראה גם לקו״ש חט״ו ע׳ 94 ואילך 
)גם משיחה זו(. 

12( ( לקו״ת צו ז, ד. 
13( ראה מגילה כו, ב. גיטין נ, ב. ב״מ טז, א. ב״ב קנו, א.
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"And you shall circumcise the foreskin on your flesh"
)B’reishit 17:11(

If G-d desires our Mitzvot, why does He place obstacles in 
our path? Is there meaning to our efforts, or are they just a 
conduit to success? And how does a single deed make you a 
partner with G-d?

Only A Partner
There is well-known question in the Midrash1 which seems very relevant in our 
day: If Hashem wants us to fulfill the instructions of the Shulchan Aruch (the 
Code of Jewish Law) and to live a life of Torah and Mitzvot, why does he place 
obstacles in our path?

Every Jew’s true desire is to fulfill Hashem’s will and to study Torah, fulfill Mitzvot 
and live his life according to the Shulchan Aruch. Maimonides writes  that every 
Jew wants to fulfill all the Mitzvot, “but his Evil Inclination pressures him [not 
to].” 2 Why indeed, does Hashem place numerous obstacles before the Jew, and 
force him to toil “with all his might,”3 sometimes to the point of self-sacrifice!? 

This question has already been asked in the Midrash regarding the very first 
Mitzvah that was given to the Jewish people - the Mitzvah of Brit Milah: “A 
philosopher asked...if Hashem so loves circumcision why did he not give it to 
Adam,”4 (meaning, why wasn’t he created circumcised)?

The philosopher was answered: “Anything created in the first six days needs 
further actions. For example, mustard seeds need sweetening...even humans 
need fixing.” The world was created - from the outset - as a place where a Jew 
can enter into a partnership with Hashem.

1) See Bireishis Rabba 21:7. A”D on the Torah, Kedoshim 19:23, Dibur 
Hamaschil “Od Unitaatem.” (42:2). Lekutei Torah beginning of Parshas 
Kedoshim (See also Lekutei Sichos vol. 24 pg. 133 footnote 14).

2) Sanhedrin 38b.

Why is it Difficult to Fulfill Mitzvot?
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The Inherent Power of Obstacles
This is true for every individual: 

Whenever you encounter a difficulty, the Evil Inclination might come and 
argue, “You always profess your belief that Hashem is in complete control over 
everything. But this seems to be a contradiction: If He wants you to fulfill this 
Mitzvah, why would he put obstacles in your path?”

A Jew needs to remember the answer: Hashem - the ultimate Good - isn’t trying 
to give you a hard time for no reason. To the contrary: Because we are so dear 
in the eyes of Hashem, he wants us to realize our fullest potential. And because 
Torah and Mitzvot are so precious, He wants to give us the opportunity to truly 
earn the Mitzvah, instead of giving it to us ‘for free.’ 

The verse states “We ate in Egypt for free,”5 and the Zohar6 explains that the 
‘trademark’ of impurity - the opposite of holiness - is that it comes without 
effort. Mitzvot, however, must cost money and effort. Hashem wants us to ‘own’ 
the deed and feel personal responsibility for it. 

...Therefore, the fact that there are obstacles in our path to good and holiness 
isn’t just a coincidence. Without those obstacles, we would lack the full rewards 
and benefits that result from our work, because we would be mere ‘receivers.’ 
But when we invest our own effort, we become partners with Hashem, reaching 
the very same status of the “Commander of the Mitzvah and Giver of the Torah,” 
so to speak. 

Better Than Five Angels
However, this ‘effort’ does not mean suffering and severe labor, G-d forbid. The 
Midrash tells the following story:

Rabbi Chanina ben Dosa saw people in his city bringing sacrifices to Jerusalem. 
He said, “Everyone is bringing sacrifices to Jerusalem, and I don’t have a thing 

3) See Shemos Rabbah 28:2.

4)  Yisro 19:3

5) Mechilta and Rashi on the Possuk.

6) Bireishis 2:22.

7) Ibid. 21.

8) Ibid. 3:3.

9) Bireishis Rabbah 19:4.

10) See also Sanhedrin 110a.

11) Zohar vol. 3, pg. 53b.

12) Yechezkel 11:16.

13) Terumah 25:8.

14) Tanchuma Chukas 3. Bamidbar Rabba beginning of chapter 19. 
Midrash Tehilim (buber) 9b.

15) See Gitin 6b.
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to bring up.” He found a stone and chipped it, chiseled it, and polished it, and 
said: “Now I must transport it to Jerusalem.” Immediately, Hashem brought him 
five angels with the appearance of the men. “Will you transport this stone for 
me?” He asked them. They said to him, “As long as you help us out with a hand 
and a finger.” He placed his hand on the stone and found himself standing in 
Jerusalem.9

The story demands explanation. What did he accomplish by placing his hand 
on the stone? If he is personally obligated to bring a gift to the Holy Temple,10 

how could the angels do the work for him? If they did the actual heavy lifting, he 
didn’t fulfill his obligation!

The answer is, one must be personally involved in the effort, but even a single 
finger can be enough. Moreover: When a human being participates with a single 
finger, it has greater value than five angels transporting the heavy stone all the 
way to Jerusalem.

Becoming A Partner
We can take an example from Hashem Himself: The Midrash notes11 that Hashem 
didn’t create His world through sweat and toil, but rather, through His words. 
Likewise, to become partners in Hashem’s creation, we don’t necessarily need to 
sweat and invest back-breaking labor, G-d forbid. Our words can suffice.

But our words must resemble the words of Hashem: The Ten Statements of 
Creation with which He created the world,12 cited at the very beginning of the 
Torah. The Talmud says about the Torah, “Ana nafshi ketavit yehavit.”13  The Baal 
Shem Tov translates, “I [Hashem] have invested My soul in My writings.”14 He 
placed Himself in the Torah, and then gave the Torah to the Jewish people. 

We must follow suit: We must invest our heart and soul into our efforts. When 
even a minor effort is carried out “with all your soul and all your might,” it 
becomes ‘equal’ to Hashem’s own investment; we become partners in creation, 
so to speak. And as partners, we gain the right to convey our opinions in the 
world.

11 Nissan 5732
( Toras Menachem vol. 68 pg. 62)

16) Hayom Yom 22 Teves. See Reshimas Hayoman pg. 313.

17) Yisro 19:3

18) As in Bireishis 2:18. See also Yevamos 63a.
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:Sourcesמקורות:

מקור 1
בראשית רבה, פרק יא, ו. 

רבי  את  שאל  אחד  פילוסופוס 
המילה  היא  חביבה  אם  הושעיה... 
הראשון?  לאדם  נתנה  לא  מה  מפני 
...אמר לו... כל מה שנברא בששת ימי 
החרדל  כגון  עשייה,  צריכין  בראשית 
צריך למתוק, התורמוסים )מין קיטנית 
מר מאוד( צריך למתוק, החיטין צריכין 

להטחן, אפילו אדם צריך תיקון.

Source 1
Breishis Raba 11,6

...A philosopher asked Rabbi Hoshayah: He 
said to him, if God so loves circumcision why 
did he not give it to Adam. ... He said to him: 
Anything created in the first six days, needs 
further actions, for example mustard seeds 
need sweetening, peas needs sweetening, 
wheat needs grinding, even humans need 
fixing.

Source 2
Zohar. Part 2 Page 128  

In the books of sorcery that Ashmedai [King 
of Demons] taught King Solomon [it is written 
that] whoever wants to remove  the impure 
spirit from himself...must pay full price for 
the action in which he wishes to endeavor, 
and he should give whatever is requested of 
him, whether a little or a lot. For the spirit 
of impurity is always ready freely and for 
nothing and is saleable without payment, 
because he...entices them to dwell with him. 
He tempts them to make their habitation 
with him in many ways. The spirit of holiness 
is not this way, but only with full payment 
and great endeavor, and by purifying himself 
and purifying his habitation with the desire 
of his heart and soul. 

מקור 2
זוהר חלק ב' עמוד קכ"ח, א )בתרגום מארמית(:

ְמַדאי  ַאשְׁ ד  מֵּ לִּ שֶׁ ִפים  שָׁ ַהכְּ ֵסֶפר  בְּ
רוֶֹצה  שֶׁ ִמי  ל  כָּ  - ֶלְך  ַהמֶּ לֹמֹה  ִלשְׁ
ֻטְמָאה  רּוַח  ּנּו  ִממֶּ ְלַהֲעִביר  ל  דֵּ תַּ ְלִהשְׁ
ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ אוֹתוֹ  ַאֶחֶרת,  רּוַח  ְוִלְכּפוֹת 
ִלְקנוֹת  ָצִריְך  ּבוֹ,  ל  דֵּ תַּ ְלִהשְׁ רוֶֹצה  שֶׁ
ְרצּו  יִּ שֶּׁ ַמה  ָכל  בְּ ָלם  ֻמשְׁ ָכר  שָׂ בְּ אוֹתוֹ 
ּום  ִמשּׁ דוֹל,  גָּ ין  בֵּ ָקָטן  ין  בֵּ ּנּו,  ִממֶּ
ִחנָּם  בְּ ִמיד  תָּ ֶנת  מֶּ ִמְזדַּ ְמָאה  ַהטֻּ רּוַח  שֶׁ
ְורּוַח  ָכר…  שָׂ ִלי  בְּ ֶרת  ְוִנְמכֶּ ּוְבֵריָקנּות, 
ֵלם,  שָׁ ָכר  שָׂ בְּ א  ֶאלָּ ְך,  כָּ ֵאיָנּה  ַהּקֶֹדׁש 
ּוְבִטהּור  ּוְגדוָֹלה,  ה  ַרבָּ לּות  דְּ תַּ ּוְבִהשְׁ
ִלּבוֹ  ּוִבְרצוֹן  נוֹ,  כָּ ִמשְׁ ּוְבִטהּור  ַעְצמוֹ 

ְוַנְפׁשוֹ.
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מקור 3 
מדרש קוהלת רבה בתחילתו

שראה  דוסא  בן  חנינא  בר'  מעשה 
ונדבות  נדרים  מעלין  עירו  בני 
מעלין  הכל  אמר  לירושלים, 
ואני  ונדבות  נדרים  לירושלים 
יצא  עשה  מה  דבר?!  מעלה  איני 
אבן  שם  וראה  עירו  של  למדברה 
ומירקה,  וסיתתה  ושבבה  אחת 
ואמר הרי עלי להעלותה לירושלים. 
בקש לשכור לו פועלים, נזדמנו לו 
מעלין  להן:  אמר  אדם,  בני  חמשה 
לי אתם אבן זו לירושלים? אמרו לו: 
מעלים  ואנו  סלעים  חמשה  לנו  תן 
להם  ליתן  בקש  לירושלים.  אותה 
ולא נמצא בידו דבר לשעה )באותה 
השעה(, הניחוהו והלכו להם. זימן לו 
הקב"ה חמשה מלאכים בדמות בני 
אדם, אמר להם: אתם מעלין לי אבן 
זו? אמרו לו: תן לנו חמשה סלעים 
לירושלים,  אבנך  לך  מעלין  ואנו 
ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנו, נתן 
ידו ואצבעו עמהם ונמצאו עומדים 
שכרן  להם  ליתן  בקש  בירושלים, 
הגזית  ללשכת  נכנס  מצאן,  ולא 
ושאל בשבילם )רצה שיבררו מי היו 
הפועלים(, אמרו לו: דומה שמלאכי 

השרת העלו אבנך לירושלים

Source 3
Midrash Rabba on Kohelet

Rabbi Chanina ben Dosa saw people in 
his city bringing sacrifices to Jerusalem. 
He said, “Everyone is bringing sacrifices 
to Jerusalem, and I won’t do so as well?”  
He found a stone and chipped it, 
chiseled it, and polished it, and said: 
“Now I must transport it to Jerusalem.”  
He decided to hire laborers. 
Suddenly, five people appeared.  
“Will you transport this stone to 
Jerusalem for me?” He asked them.  
They said to him, “Pay us five selaim 
and we will transport it to Jerusalem.”  
He wanted to pay them, but having no money 
at the time, he sent them away. Hashem 
brought five angels with the appearance of men.  
“Will you transport this stone to 
Jerusalem for me?” He asked them. 
“Pay us five selaim and we will transport 
it to Jerusalem, with the condition that 
you help us out with a hand and a finger.”  
He placed his hand and finger on the stone and 
found himself standing in Jerusalem. He wanted 
to pay them but could no longer find them. He 
entered the lishkat hagazit [in the Temple] and 
inquired about the laborers, and he was told, 
“Apparently, heavenly angels transported your 
stone to Jerusalem.”

Source 4
Toiled and Didn’t Achieve?! - Talmud

Rabbi Yitzchak said:  If a person says to you, 
“I have labored and not found [success],” do 
not believe him.  Similarly, if he says to you, “I 
have not labored but nevertheless I have found 
[success],” do not believe him. If, however, he 
says to you, “I have labored and I have found 
[success],” believe him.

מקור 4
מסכת מגילה )ו, ב(.

אמר רבי יצחק: אם יאמר לך אדם: 
תאמין.  אל   - מצאתי'  ולא  'יגעתי 
תאמין.  אל   - ומצאתי'  יגעתי  'לא 

'יגעתי ומצאתי' – תאמין!

פרוייקט של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו
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