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 ויקרא פרק כו פסוק ג
רּו ַוֲעִשיֶתם אָֹּתם:  מְּ ֹוַתי ִתשְּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ  ִאם בְּ

 
 רמב"ם הלכות תשובה פרק י

אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה  ]א[
ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות 

הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, 
ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי 

שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא 
אכרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את ה' 

זה הוא עובד על הדרך הזה, שהעובד על דרך 
מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת 

החכמים, ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי 
הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד 

 מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. 
העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך  ]ב[

בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני 
כדי לירש הטובה אלא עושה יראת הרעה ולא 

האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה, 
ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם 

זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו שקראו 
הקדוש ברוך הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא 

מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקדוש ברוך הוא 
ובזמן על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך, 

שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל 
 המצות מאהבה. 

וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את  ]ג[
ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו 

קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו 
חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת 

בין  אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו
בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יתר מזה 

תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו 
שצונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר 
דרך משל כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים 

 משל הוא לענין זה. 

אמרו חכמים הראשונים שמא תאמר הריני  ]ד[
יל שאקרא למד תורה בשביל שאהיה עשיר בשב

רבי בשביל שאקבל שכר בעולם הבא תלמוד לומר 
לאהבה את ה' כל מה שאתם עושים לא תעשו 

אלא מאהבה, ועוד אמרו חכמים במצותיו חפץ 
מאד ולא בשכר מצותיו, וכן היו גדולי החכמים 
מצוים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד אל 

תהיו כעבדים המשמשים את הרב וכו' אלא מפני 
 רב ראוי לשמשו כלומר עבדו מאהבה. שהוא ה

כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי  ]ה[
שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא 

לשמה, וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר 
אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה 

עוסק בה לשמה, ואמרו חכמים לעולם יעסוק 
שמתוך שלא  אדם בתורה ואפילו שלא לשמה

לשמה בא לשמה, לפיכך כשמלמדין את הקטנים 
ואת הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן 

אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה 
דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה 

מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד 
 שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. 

וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא דבר ידוע  ]ו[
נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי 

ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שצוה 
ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, אינו אוהב הקדוש 

ברוך הוא אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה 
האהבה אם מעט מעט ואם הרבה הרבה, לפיכך 

ין ולהשכיל בחכמות צריך האדם ליחד עצמו להב
ותבונות המודיעים לו את קונו כפי כח שיש 

באדם להבין ולהשיג כמו שבארנו בהלכות יסודי 
 התורה. 
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 הלכות יו"ד הלכות תלמוד תורה ג  ליקוטי
ר [ב] מֹו ֶשָאמְּ דֹוָלה, כְּ ל ַבתֹוָרה ִביִגיָעה גְּ ל ָשָכר ַעל ִלּמּוד ַהתֹוָרה, ִכי ָצִריְך ַלֲעמֹּ ַקבֵּ ן ָאסּור לְּ ַעל כֵּ ּו וְּ

מֹו  ִמית ַעצְּ ִמי ֶשּמֵּ ַקֶיֶמת ֶאָלא בְּ ין ַהתֹוָרה ִמתְּ ֶהל. אֵּ ָרָכה, ָאָדם ִכי ָימּות ָבאֹּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ ַרבֹותֵּ
ִעַקר ָעלֶ  ָקא וְּ ִלים' ַדיְּ ִלים ַבתֹוָרה, 'ֲעמֵּ יּו ֲעמֵּ ָנת ֶשִתהְּ כּו. ַעל מְּ לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ מֹו ֶשָכתּוב, ִאם בְּ יָה. ּוכְּ

ֶסק ַהתֹוָרה ֶש  ר עֵּ ָברֵּ ִביל לְּ ה ַבתֹוָרה הּוא ַרק ִבשְּ בֵּ ַע ַהרְּ ַיגֵּ ִהתְּ ל ּולְּ ִריִכין ַלֲעמֹּ ִגיָעה ֶשצְּ ַהיְּ יֶ ֶהָעָמל וְּ ה ִיהְּ
ִביל תֹוֶעֶלת ָשלֹום, ִבשְּ ֶיה ִלּמּודֹו, ַחס וְּ ֹּא ִיהְּ ל ָבַרְך וְּ רֹו ִיתְּ יֹוצְּ ָמּה ַלֲעשֹות ַנַחת רּוַח לְּ מֹו  ַהִלּמּוד ִלשְּ ַעצְּ

כּו'  פֹּר ָבּה וְּ דֹּם ַלחְּ ֹּא ַקרְּ ל ל ָבֶהם וְּ ַגדֵּ ִהתְּ ם ֲעָטָרה לְּ ֹּא ַיֲעשֵּ ל ָשלֹום, וְּ ר ַחס וְּ טֵּ ַקנְּ ר ּולְּ ַיהֵּ ִהתְּ )ָאבֹות לְּ
ין ִלּמּוד ֻחָּמש אֵּ ַעל ֶפה, ִכי בְּ ַעת ַהִלּמּוד הּוא ַרק ַבתֹוָרה ֶשבְּ ֶהָעָמל ִבשְּ ִגיָעה וְּ ִעַקר ַהיְּ ִריִכין  ֶפֶרק ד( וְּ צְּ

ֲחַמת ֶשבַ  ֶזהּו מֵּ ַעל ֶפה וְּ ֶהָעָמל הּוא ַרק ַבתֹוָרה ֶשבְּ ִגיָעה וְּ ִעַקר ַהיְּ ַע ָכל ָכְך. וְּ ַיגֵּ ִהתְּ ַעל ֶפה לְּ תֹוָרה ֶשבְּ
ַעת ל ִבשְּ ָרח ַהַתָנא ִלפֹּ מֹּאָלה ֶשָהָיה ֻמכְּ ִחיַנת שְּ ַח יֵּש ָבּה בְּ רֵּ ֶהכְּ יֶזה ַצִדיק בְּ ש ַהַתָנא אֹו אֵּ  ֶשִחדֵּ

ָנָסה ַכַנ"ל, ֲאֶשר ִמָשם ִנמְּ  ִשיְך ַפרְּ ַהמְּ י לְּ דֵּ ִגיָאה ַדָקה כְּ יֶזה שְּ אֵּ ָמעּות ֲאִמיַרת תֹוָרתֹו לְּ ִחיַנת ַמשְּ ָשְך בְּ
ָרּה ִכתְּ כֹות לְּ ִלזְּ ֲחַמת ֶזה ָכל ִמי ֶשרֹוֶצה ַלֲעסֹּק ַבתֹוָרה ֶבֱאֶמת וְּ לּו ָבם ַכַנ"ל. ּומֵּ ִעים ִיָכשְּ שְּ  ֶשל ֶשל ּופֹּ

לִ  קֹונֹו ֲאֶשר ֶזה ַתכְּ ק בְּ ַדבֵּ ִהתְּ ַחיֵּי עֹוָלם לְּ י ַהתֹוָרה לְּ דֵּ כֹות ַעל יְּ דֹוָשה תֹוָרה ִלזְּ ֶסק ַהתֹוָרה ַהקְּ ית עֵּ
ִעים ִיכָ  שְּ ִחיַנת ֲאִחיַזת ּופֹּ ִניַע בְּ ַהכְּ ר ּולְּ ָברֵּ ַעל ֶפה לְּ ֶסק ַהתֹוָרה ֶשבְּ עֵּ אֹּד בְּ ַע מְּ ַיגֵּ ִהתְּ לּו הּוא ָצִריְך לְּ שְּ

ף ַאֲחרֵּ  ִמיִמיּות ֶשרֹודֵּ ָהַערְּ ִניֹות וְּ נּו ַהַּמֲחָשבֹות ֶשל ַגּסּות ּופְּ ַהיְּ ָבבֹו ָבם, דְּ ַהּטֹות לְּ רֹוִצים לְּ תֹו וְּ י ַמֲחַשבְּ
ִביל ֶשיִ  י ַרִבי, ִבשְּ ָקרֵּ ִביל ֶשִיתְּ ַגּסּות ִבשְּ ִביל ָכבֹוד וְּ ָשלֹום, ַלֲעסֹּק ַבתֹוָרה ִבשְּ ֶיה ַרב ִמן ָהֱאֶמת ַחס וְּ הְּ

לֹוַמר תֹוָר  ָסם וְּ פֻרְּ יֹות מְּ ה הֹוָרָאה אֹו ִלהְּ ִהָלה אֹו מֹורֵּ יֶזה קְּ אֵּ ִהיג ָהעֹוָלם בְּ ַהנְּ ִליִשית ּולְּ ֻעָדה שְּ ה ִבסְּ
בּוִלים ֶש  ַהִבלְּ טּוִתים ָהַרִבים וְּ ַהשְּ ִניֹות וְּ ֶלה ַהפְּ אֵּ א בְּ ַכיֹוצֵּ ָשו וְּ בֹודֹו ַכָנהּוג ַעכְּ בֹות כְּ ַהרְּ יֵּש ּולְּ

ָש  ָכל ֶזה ִנמְּ ַעל ֶפה. וְּ ָקם ַבתֹוָרה ֶשבְּ ַעת עֹוסְּ ִדים ִבשְּ ַהלֹומְּ ַעת לְּ ַהַצִדיק ִבשְּ ִגיָאה ַדָקה ֶשָהָיה לְּ ְך ִמשְּ
ִריכִ  ן צְּ ַעל כֵּ ָנָסה ָלעֹוָלם ַכַנ"ל. וְּ ִשיְך ַפרְּ ַהמְּ ִביל לְּ ל ָבּה ִבשְּ ָרח ִלפֹּ ַגלּות תֹוָרתֹו ֶשָהָיה ֻמכְּ ִגיָעה ִהתְּ ין יְּ

ָמה ַעל ָכל  לֵּ שּוָבה שְּ נּו ָלשּוב ִבתְּ ַהיְּ דֹוָלה, דְּ ִפיל ָכל גְּ ַהשְּ ִניַע ּולְּ ַהכְּ ָכל עֹּז לְּ ץ בְּ ַאּמֵּ ִהתְּ ַמֲעָשיו ָהָרִעים ּולְּ
נּו ֶשיַ  ַהיְּ ִכיָנה, דְּ ַהשְּ ֶיה ִלּמּודֹו לְּ ֶכה ֶשִיהְּ ָבַרְך ֶשִיזְּ ה' ִיתְּ ש מֵּ ַבקֵּ לּו ַהַּמֲחָשבֹות ָרעֹות ּולְּ ַהתֹוָרה אֵּ ֲעסֹּק בְּ

ַבד ֶש  ָבַרְך לְּ ִביל ה' ִיתְּ ֶזהּו ִעַקר ִבשְּ צֹונֹו וְּ ַנֲעָשה רְּ ָפָניו ֶשָאַמר וְּ ַלֲעשֹות ַנַחת רּוַח לְּ ִצָּונּו ַלֲעסֹּק ַבתֹוָרה וְּ
ִלים ַבתֹו ִדים ֶשֲעמֵּ ֶהָעָמל ֶשל ַהלֹומְּ ִגיָעה וְּ ַעל ֶפה, ִכי ֶבֱאֶמת ַגם ַהיְּ ֶהָעָמל ַבתֹוָרה ֶשבְּ ִגיָעה וְּ ָרה ַהיְּ

ַה  ָיא וְּ ר ַהֻּסגְּ ָברֵּ ָשְך ַרק ִמֶזה לְּ ָתא ַגם ֶזה ִנמְּ כְּ ִהלְּ ָתא ַאִלָבא דְּ ַמַעתְּ י שְּ ַלֲאסּוקֵּ כֹוָנּה וְּ ֲהָלָכה ַעל מְּ
לּו ָבם, ֶשִּמָשם ֲאִח  ִעים ִיָכשְּ שְּ מֹּאָלה ֶשִּמָשם ֲאִחיַזת ּופֹּ ִחיַנת שְּ ִגיָאה ַהַנ"ל ֶשִהוא בְּ ִחיַנת ַהשְּ יַזת ִמבְּ

ם מֹּץ ִלפֹות ֶשהֵּ ָכל  ַהקְּ דּות וְּ בֵּ ָכל ַהכְּ יֹות וְּ ָשִכין ָכל ַהֻקשְּ ֶתֶבן ַהחֹוִפין ַעל ַהֲהָלָכה ֶשִּמָשם ִנמְּ וְּ
ֶהם ֶש  ָשְך מֵּ הֹוִציא ַהִדין ַלֲאִמתֹו, ִכי ָכל ֶזה ִנמְּ כֹוָנּה ּולְּ רֹות ֶשַבֲהָלָכה ֶשָקֶשה ַלֲהִביָנּה ַעל מְּ ם ַהֻחמְּ הֵּ

ֶתֶבן ֶשבַ  ץ וְּ ִחיַנת מֹּ ָחם בְּ כֹּ ִעַקר ִחיּוָתם וְּ קֹומֹות וְּ ַכָּמה מְּ יָמָנא בְּ הֵּ ַרֲעָיא מְּ ֲהָלָכה, ַכּמּוָבן ַבִתקּוִנים ּובְּ
ָנָסה ַכַנ"ל. וְּ  ִביל ַפרְּ ל ָבּה ִבשְּ ָרח ִלפֹּ ִגיָאה ַדָקה ֶשל ַהַצִדיק ֶשָהָיה ֻמכְּ י ַהשְּ דֵּ ָשְך ַרק ַעל יְּ ן ִנמְּ ַעל כֵּ

ֶתֶבן ִמן ַהֲהָלָכהָצִריְך ָכל ֶא  ץ וְּ ש מֹּ ָגרֵּ ִפיל ּולְּ ַהשְּ ִניַע ּולְּ ַהכְּ ַע ַבתֹוָרה לְּ ַיגֵּ ִהתְּ ל ּולְּ ם ֲאִחיַזת  ָחד ַלֲעמֹּ ֶשהֵּ
ָתא ַאלִ  ַמַעתְּ י שְּ ַלֲאסּוקֵּ רּוָרה וְּ ָאז זֹוֶכה ַלֲהָלָכה בְּ ִניֹות וְּ ם ַהַּמֲחָשבֹות ֶשל ַגּסּות ּופְּ ִלפֹות ֶשהֵּ ָבא ַהקְּ

ִהלְּ  רּו דְּ מֹו ֶשָאמְּ מֹותֹו, כְּ ָבַרְך ֲאַזי ה' ִעּמֹו ַוֲאַזי ֲהָלָכה כְּ ִביל ה' ִיתְּ ָמּה ִבשְּ ק ִלשְּ ֶשעֹוסֵּ ָתא, ִכי כְּ כְּ
מֹותֹו ה' ִעּמֹו ֶשֲהָלָכה כְּ ָרָכה וְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ  .ַרבֹותֵּ

 
 
 

 
 
 
 


