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 ויקרא פרק כו פסוק ג 
	ַֹתי ִא� 
  ִ�ְ�ְמר� ִמְצ�ַתי ְוֶאת ֵ�ֵלכ� ְח

 : אָֹת� ַוֲעִ�יֶת�
 

 י"רש
, המצות קיו� זה יכול � תלכו בחקתי א�

 קיו� הרי, תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא
  בחקתי א� מקיי� אני מה הא, אמור המצות

, ולקיי� לשמור מנת על בתורה עמלי� הוו � תשמרו מצותי ואת :בתורה עמלי� שתהיו, תלכו
 :לעשות� ושמרת� אות� ולמדת�) א ה דברי� (שנאמר כמו
 

 ם הלכות דעות פרק ג הלכה ג "רמב
 לו ושיהיו בלבד שלמי� ואבריו גופו כל שיהיה לבו על ש� א�, הרפואה פי על עצמו המנהיג
 וחזק של� גופו שיהא לבו על ישי� אלא, טובה דר- זו אי, לצורכו ועמלי, מלאכתו עושי, בני�
 או וחולה רעב והוא בחכמות וישתכל שיבי, אפשר שאי', ה את לדעת ישרה נפשו שתהיה כדי
 המהל- נמצא, בישראל וגדול חכ� יהיה אולי ב, לו שיהיה לבו על וישי�, כואב מאיבריו אחד
 מפני, שבועל בשעה ואפילו ונות, שנושא בשעה אפילו, תמיד' ה את עובד ימיו כל זו בדר-

 יש, שהוא בשעה ואפילו', ה את לעבוד של� גופו שיהיה עד צרכיו שימצא כדי בכל שמחשבתו
 והוא' ה את לעבוד יוכל ולא יחלה שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת יש, א�

 מעשי- וכל ואמרו חכמי� צוו זה עני, ועל, הוא ברו- למקו� עבודה שלו שינה נמצאת, חולה
 . אורחותי- יישר והוא דעהו דרכי- בכל בחכמתו שלמה שאמר והוא, שמי� לש� יהיו

 
 משנה מסכת אבות פרק ב משנה יב 

 ,ל- ירושה שאינה תורה ללמוד מ-עצ והתק, ,כשל- עלי- חביב חבר- ממו, יהי :אומר יוסי רבי
 : שמי� לש� יהיו מעשי- וכל
 

 משלי פרק ג פסוק ו 
 : אְֹרחֶֹתיָ- ְיַי3ֵר ְוה�א ָדֵעה� 2ְָרֶכיָ- ְָכל
 

  ג, יזאבות דרבי נתן פרק 
שאי, בה, ] את בניו[התק, עצמ- ללמוד תורה שאינה ירושה ל- כיצד בשעה שראה משה רבינו 

מי יכנס ) את(ע הודיעני "יאות אחריו נתעט6 ועמד בתפילה אמר לפניו רבששיעמדו בנש) תורה(
אלהי ' הלאמר יפקד ' וידבר משה אל ה) במדבר כז(את מי יצא בראש כל הע� הזה שנאמר 

ה למשה "ל הקב"א. הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניה� ואשר יבא לפניה�
וד לו תורגמ, וידרוש לפני- בראש גדולי ל- ועמ] ה למשה"קח ל- יהושע אמר הקב[משה 

ל משה ליהושע יהושע ע� זה שאני מוסר ל- איני מוסר ל- תיישי� "ישראל באותה שעה א
 מוסר ל- אלא טלאי� שעדיי, לא נתעסקו במצות ועדיי, לא הגיעו יאינ) וכבשי�(אלא גדיי� 

א, ורעי את גדיותי- א� לא תדעי ל- היפה בנשי� צאי ל- בעקבי הצ) שיר א(לתיישי� שנאמר 
 :על משכנות הרועי�
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  פרשת בחקתי -ספר קדושת לוי 
 

ומהראוי , ולכאורה נראה בכא, יתר לשו,.  בחקותי תלכו ואת מצותי תשמורו ועשית� אות�א�
.) קידושי, מ(דאיתא בגמרא , אבל הנראה בזה. 'היה לכתוב א� תשמורו את מצותי ונתתי כו

 בהדהיינו במה שהאד� חושב ומקבל עליו במחש, הקדוש ברו- הוא מצר6 למעשהמחשבה טובה 
וכל שכ, . דהיינו כאלו עשאה מיד, לעשות איזה מצוה אזי הקדוש ברו- הוא מצרפה למעשה

כשאד� עושה איזה מצוה באמת בלי שו� פניה אזי יכול להיות שיבוא אל מדריגה הגדולה לעשות 
ולפי זה נקרא הצדיק בבחינת . ת אזי יבוא למדריגה יותר גדולהעוד מצוה וא� עשה עוד מצוה אח

ועל פי זה נוכל לבאר מאמר חכמינו . וזהו מצוה גוררת מצוה.  שהול- ממדריגה למדריגהימהל- לפ
. זה קאי על הצדיק, פירוש. 'תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יו� מובטח וכו.) נדה עג(ל "ז

שהול- בכל יו� ויו� למדריגה , הליכותיו.  דהיינו שישנה בכל יו�,ועל זה אמר כל השונה הלכות
דהיינו א� תדבקו בחקותי , וזהו א� בחקותי תלכו. אז מובטח לו שהוא ב, עול� הבא. יותר גדולה

דהיינו עוד ) יא,בראשית לז(לשו, שמר את הדבר , ואת מצותי תשמורו. אזי תהיה בבחינת מהל-
בא� שתחשבו לעשות מצותי א6 על פי שאי, את� , כלומר. תיאני אומר בא� שתשמורו את מצו

שתחשב בעיני כאלו עשית� אות� לפי שמחשבה טובה , פירוש.  ועשית� אות�אזיעושי� עדיי, 
 :וזהו ועשית� אות�. הקדוש ברו- הוא מצרפה למעשה

 

וה כי ג� בזה קשה הלא שכר מצ. מחמת שדברנו מקוד� מעני, שכר מצוה.  גשמיכ� בעת�ונתתי
פירוש כי שכר , שכר מצוה מצוה) ב,ד(מהא דאיתא בפרקי אבות , ונראה לתר8. בהאי עלמא ליכא

 מיכ�וזהו ונתתי גש. אלא שכר מצוה היא שגוררת עוד מצוה אחרת. מצוה בהאי עלמא ליכא
, והיינו שכר מצוה מצוה, ומחמת הגש� תהיה ברכה בעול� ותוכלו לית, כל אחד צדקה, בעת�

 :מצוהשמצוה גוררת 
 

היינו ) כה,כ' שמואל א(לשו, חסרו, כמו ויפקד מקו� דוד , ופקדתי. ' עליכ� בהלה וכוופקדתי
כי עתידה אר8 ישראל , וזרעת� לריק. אחסר מעליכ� הבהלה ושאר מכות כי לא יהיה אצליכ�

 : יזרעויביכ�כי לא יהיה צור- לזריעה רק או, שתוציא גלוסקאות וכלי מילת ותהיה הזריעה לריק
 


