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 . בראשית פרק ג, ו1

ץ ְלַהְשִכיל ַוִתַקח ִמִפְריֹו  יַנִים ְוֶנְחָמד ָהעֵּ ץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלעֵּ ֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהעֵּ ַותֹּאַכל ַותֵּ

ן ֹּאַכל: ַוִתתֵּ  ַגם ְלִאיָשּה ִעָמּה ַוי

 . שמות פרק לב, א2

ה  ָלנּו ֱאֹל ָליו קּום ֲעשֵּ ֹּאְמרּו אֵּ ן ַוי ל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹּ ֶשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוִיָקהֵּ ש מֹּ שֵּ ִהים ֲאֶשר ַוַיְרא ָהָעם ִכי בֹּ

ֶאֶר  ֶשה ָהִאיש ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו מֵּ ינּו ִכי ֶזה מֹּ ֹּא ָיַדְענּו ֶמה  ָהָיה לֹו:יְֵּלכּו ְלָפנֵּ  ץ ִמְצַרִים ל

 יח-. במדבר פרק יג, יז3

ֶהם ֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר: ּוְרִאיֶתם ֶאת ֹּאֶמר ֲאלֵּ ֶשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְכָנַען ַוי ָתם מֹּ  ַוִיְשַלח אֹּ

ב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָר  שֵּ  ֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם  ָרב:ָהָאֶרץ ַמה ִהוא ְוֶאת ָהָעם ַהיֹּ

 . דרך חיים על אבות פרק ב משנה ט4

ולפי האמת כח הראות הוא כח הנפשי נבדל יותר מכל שאר החושים. וכבר הביאו ראיות ברורות על 

זה איך כח העין הוא כח נבדל, שאם לא כן לא היה רואה בעין שהוא קטן, השמים הגדולים, רק בודאי 

נבדל מן הגשם, ועוד האריכו בזה, וזה ראיה שכח הראות הוא כח  מקבל כח הראות את המראה

נבדל. ועוד ראיה מן הכתוב כי כח הראות הוא כח נבדל קרוב אל השכל, כי משתתף השכל עם 

הראות בלשון ראה, שכשם שיבא לשון ראה על העין יבא לשון ראה על השכל, לומר רואה אני דברי 

 מזה מוכח כי כח הראות כח נבדל.פלוני וכתיב )קהלת א'( ולבי ראה, ו

 . תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד עמוד ב5

שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, 

ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור"ע מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? 

מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו: והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו  אמר להם: מפני

בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב: ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה 

בן יברכיהו, וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני! אלא, תלה 

ואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב: לכן בגללכם ציון שדה תחרש ]וגו',[ הכתוב נב



הייתי  -בזכריה כתיב: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה 

בידוע שנבואתו של  -מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה 

 יה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו.זכר

 

  ב.

 

 . משנה מסכת אבות פרק ד משנה ב1

בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת 

 עבירה ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה:

 משנה ב . רמב"ם על משנה מסכת אבות פרק ד2

כבר בארנו פירוש זה המאמר כראוי בפרק העשירי מסנהדרין. וכבר העירו החכמים, עליהם השלום, 

על חידוש נפלא בתורה, יש בו זירוז על מעשה המצוות, והוא אומרו: +דברים ד מא+ "אז יבדיל משה 

', וידוע שהן לא יועילו, ולא יהיה בהן דין ערי מקלט, עד שיובדלו השלוש האחרות שלוש ערים" וכו

אשר בארץ כנען. אמרו: "יודע היה משה רבנו שאין שלוש שבעבר הירדן קולטות עד שיהו שלוש 

שבארץ כנען, שנאמר: +במדבר לה יג+ שש ערי מקלט תהיינה", ואמנם הבדיל את אלו לפי שאמר: 

לידי אקיימנה". ואם איש כמשה רבנו, משיג האמיתות, השלם שבשלמים, נכסף  "הואיל ובאת מצוה

מה ראוי לאשר נצטרעו נפשותיהם, ונתחזקה  -להוסיף חצי מצוות עשה לכל מעלותיו ושלימותו 

 צרעתם ונושנה?

 . רמב"ן דברים פרק א3

מתחלת עשרת על המצות אשר יזכיר בכל הספר  -אמר אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 

הדברות בפרשת ואתחנן, כמו שאמר )פסוק ה( הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר, כי על 

התורה ידבר. ... ונמשכו דברי הפתיחה הזאת, עד שהשלים בהם בפסוק ושמרת את חקיו ואת 

מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' 

יך נותן לך כל הימים )להלן ד מ(. אז קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו ואמר )להלן ה א( אלה

שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דובר באזניכם היום, והתחיל בביאור התורה 

עשרת הדברות שישמעו אותם בביאור מפי המקבל אותם מפיו של הקדוש ברוך הוא, ואחרי כן 

 שם שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד )להלן ו ד(, וכל המצות שבספר הזה.הודיעם יחוד ה

 פרק ה, ז -. דברים פרק ד, לט 4

ין ע ָוק הּוא ָהֱאֹלִהים ַבָשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת אֵּ ָת ֶאל ְלָבֶבָך ִכי ְיקֹּ בֹּ ֹוד: ְוָשַמְרָת ְוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהשֵּ

ִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ֲאֶשר ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ּוְלַמַען ַתֲאִריְך ָיִמים ַעל ֶאת ֻחָקיו ְוֶאת ִמ  ְצֹוָתיו ֲאֶשר ָאנֹּ

ן ִמזְ  ֶבר ַהַיְרדֵּ ֶשה ָשֹלש ָעִרים ְבעֵּ ן ְלָך ָכל ַהָיִמים: פ ָאז ַיְבִדיל מֹּ תֵּ ָוק ֱאֹלֶהיָך נֹּ ְרָחה ָשֶמש: ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ְיקֹּ

ם ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן לָ  ל ִשְלשֹּ הּו ִבְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹּא שֹּנֵּא לֹו ִמְתמֹּ עֵּ ַח ֲאֶשר ִיְרַצח ֶאת רֵּ נֻס ָשָמה רֹוצֵּ

ת ַבִגְלָעד ַלָגִדי ְוֶאת גֹוָלן ִני ְוֶאת ָראמֹּ ר ָלראּובֵּ ל ָוָחי: ֶאת ֶבֶצר ַבִמְדָבר ְבֶאֶרץ ַהִמישֹּ ָשן ַבבָ  ֶהָעִרים ָהאֵּ

דֹּת ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשָפִטים ֲאשֶ  ֶלה ָהעֵּ ל: אֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ֶשה ִלְפנֵּ ֹּאת ַהתֹוָרה ֲאֶשר ָשם מֹּ ר ִדֶבר ַלְמַנִשי: ְוז



ית ְפעֹור ְבֶאֶרץ ִסי ן ַבַגְיא מּול בֵּ ֶבר ַהַיְרדֵּ אָתם ִמִמְצָרִים: ְבעֵּ ל ְבצֵּ י ִיְשָראֵּ ֶשה ֶאל ְבנֵּ ִרי ֲאֶשר מֹּ ן ֶמֶלְך ָהֱאמֹּ חֹּ

אָתם ִמִמְצָרִים: ַוִייְרשּו ֶאת ַאְרצֹו ְוֶאת ֶאֶרץ עֹו ל ְבצֵּ י ִיְשָראֵּ ֶשה ּוְבנֵּ ב ְבֶחְשבֹון ֲאֶשר ִהָכה מֹּ ג ֶמֶלְך יֹושֵּ

ר ֲאשֶ  ֲערֹּעֵּ ן ִמְזַרח ָשֶמש: מֵּ ֶבר ַהַיְרדֵּ ִרי ֲאֶשר ְבעֵּ י ָהֱאמֹּ י ַמְלכֵּ ן ַהָבָשן ְשנֵּ ן ְוַעד ַהר ִשיאֹּ ר ַעל ְשַפת ַנַחל ַאְרנֹּ

שֶ  ן ִמְזָרָחה ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה ַתַחת ַאְשדֹּת ַהִפְסָגה: ַוִיְקָרא מֹּ ֶבר ַהַיְרדֵּ ה ֶאל ָכל הּוא ֶחְרמֹון: ְוָכל ָהֲעָרָבה עֵּ

ל ֶאת ַהֻחִקים ְוֶאת ַהִמְש  ֶהם ְשַמע ִיְשָראֵּ ֹּאֶמר ֲאלֵּ ל ַוי יֶכם ַהיֹום ּוְלַמְדֶתם ִיְשָראֵּ ר ְבָאְזנֵּ בֵּ ִכי דֹּ ָפִטים ֲאֶשר ָאנֹּ

ָוק ֶאת הַ  ינּו ָכַרת ְיקֹּ תֵּ ב: לֹּא ֶאת ֲאבֹּ רֵּ ינּו ָכַרת ִעָמנּו ְבִרית ְבחֹּ ָוק ֱאֹלהֵּ ָתם ּוְשַמְרֶתם ַלֲעשָֹּתם: ְיקֹּ ְבִרית אֹּ

ה ַהיֹום ֻכלָ  ֶלה פֹּ ֹּאת ִכי ִאָתנּו ֲאַנְחנּו אֵּ ִכי ַהז ש: ָאנֹּ ָוק ִעָמֶכם ָבָהר ִמתֹוְך ָהאֵּ נּו ַחִיים: ָפִנים ְבָפִנים ִדֶבר ְיקֹּ

ֹּא ֲעִליֶתם ש ְול י ָהאֵּ אֶתם ִמְפנֵּ ָוק ִכי ְירֵּ ת ַהִהוא ְלַהִגיד ָלֶכם ֶאת ְדַבר ְיקֹּ יֶכם ָבעֵּ ינֵּ ָוק ּובֵּ ין ְיקֹּ ד בֵּ מֵּ ָבָהר  עֹּ

ָוק ֱאֹלֶהיָך ִכי ְיקֹּ ר: ס ָאנֹּ אמֹּ ִרים ַעל  לֵּ ֹּא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאחֵּ ית ֲעָבִדים ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמבֵּ אִתיָך מֵּ ֲאֶשר הֹוצֵּ

 ָפָני:

 פרק ג, ז -. בראשית פרק ב, טו 5

ָוק ֱאֹלִהים ַעל הָ  ֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה: ַוְיַצו ְיקֹּ הּו ְבַגן עֵּ ָוק ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיִנחֵּ ל ַוִיַקח ְיקֹּ ר ִמכֹּ אמֹּ ָאָדם לֵּ

 ֹּ ץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע לֹּא תֹּאַכל ִמֶמנּו ִכי ְביֹום ֲאָכְלָך ִמֶמנּו מֹות ָתמּות: ַוי עֵּ ל: ּומֵּ ל תֹּאכֵּ ץ ַהָגן ָאכֹּ ָוק עֵּ אֶמר ְיקֹּ

ָוק ֱאֹלִה  ֶזר ְכֶנְגדֹו: ַוִיֶצר ְיקֹּ ים ִמן ָהֲאָדָמה ָכל ַחַית ַהָשֶדה ֱאֹלִהים לֹּא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעֶשה לֹו עֵּ

ל ֲאֶשר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפש ַחָיה הּו א ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה ִיְקָרא לֹו ְוכֹּ ת ָכל עֹוף ַהָשַמִים ַוָיבֵּ א ְשמֹו: ְואֵּ

ל ַחַית הַ  ָמה ּוְלעֹוף ַהָשַמִים ּוְלכֹּ מֹות ְלָכל ַהְבהֵּ ל ַוִיְקָרא ָהָאָדם שֵּ ֶזר ְכֶנְגדֹו: ַוַיפֵּ ָשֶדה ּוְלָאָדם לֹּא ָמָצא עֵּ

ר ָבָשר ַתְחֶתָנה: ַוִיֶבן  ָתיו ַוִיְסגֹּ ָמה ַעל ָהָאָדם ַוִייָשן ַוִיַקח ַאַחת ִמַצְלעֹּ ָוק ֱאֹלִהים ַתְרדֵּ ָוק ֱאֹלִהים ֶאת ְיקֹּ ְיקֹּ

ָלע ֲאֶשר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאָשה ַוְיִבאֶ  ֲעָצַמי ּוָבָשר ַהצֵּ ֹּאת ַהַפַעם ֶעֶצם מֵּ ֹּאֶמר ָהָאָדם ז ָה ֶאל ָהָאָדם: ַוי

ן ַיֲעָזב ִאיש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאמֹו ְוָדַבק ְבִאְש  ֹּאת: ַעל כֵּ ִאיש ֻלֳקָחה ז א ִאָשה ִכי מֵּ ֹּאת ִיָקרֵּ תֹו ְוָהיּו ִמְבָשִרי ְלז

יֶהם ֲערּוִמ  ל ַחַית ַהָשֶדה ְלָבָשר ֶאָחד: ַוִיְהיּו ְשנֵּ ָששּו: ְוַהָנָחש ָהָיה ָערּום ִמכֹּ ֹּא ִיְתבֹּ ים ָהָאָדם ְוִאְשתֹו ְול

ץ ַהָגן: ַותֹּאֶמר ָהִא  ל עֵּ ֹּאֶמר ֶאל ָהִאָשה ַאף ִכי  ָאַמר ֱאֹלִהים לֹּא תֹּאְכלּו ִמכֹּ ָוק ֱאֹלִהים ַוי ָשה ֲאֶשר ָעָשה ְיקֹּ

ץ הַ  ץ ֲאֶשר ְבתֹוְך ַהָגן ָאַמר ֱאֹלִהים לֹּא תֹּאְכלּו ִמֶמנּו ְולֹּא ִתְגעּו בֹו ֶאל ַהָנָחש ִמְפִרי עֵּ ל: ּוִמְפִרי ָהעֵּ ֹּאכֵּ ָגן נ

ַע ֱאֹלִהים ִכי ְביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶמנּו וְ  דֵּ ֹּאֶמר ַהָנָחש ֶאל ָהִאָשה לֹּא מֹות ְתֻמתּון: ִכי יֹּ ִנְפְקחּו ֶפן ְתֻמתּון: ַוי

יכֶ  ינֵּ יַנִים ְוֶנְח עֵּ ץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלעֵּ ֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהעֵּ י טֹוב ָוָרע: ַותֵּ ְדעֵּ אֹלִהים יֹּ ָמד ם ִוְהִייֶתם כֵּ

י ְשנֵּיהֶ  ינֵּ ֹּאַכל: ַוִתָפַקְחָנה עֵּ ן ַגם ְלִאיָשּה ִעָמּה ַוי ץ ְלַהְשִכיל ַוִתַקח ִמִפְריֹו ַותֹּאַכל ַוִתתֵּ ְדעּו ִכי  םָהעֵּ ַויֵּ

ת: רֹּ ָנה ַוַיֲעשּו ָלֶהם ֲחגֹּ ה ְתאֵּ ם ַוִיְתְפרּו ֲעלֵּ יֻרִמם הֵּ  עֵּ

 . תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א6

תנו רבנן: אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, 

 מתוך שמחה של מצוה. ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים אלא


