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 לא מתחשק לי להיות דתי )לפעמים(

 

 

 מז:-דברים כח מה

ובאו עליך הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך, כי לא שמעת בקול ה' אלקיך לשמור 

תחת אשר לא עבדת את ה' מצוותיו וחוקותיו אשר ציוך:  והיו בך לאות ולמופת בזרעך עד עולם:  

 מרוב כל: אלקיך בשמחה ובטוב לבב

 

 

 

 ט יג:ישעיה כ

מצוות ותהי יראתם אותי  וליבו רחק ממני,ויאמר ה', יען כי ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כבדוני, 

 :אנשים מלומדה

 

 

 

 )משלי כא י(  "נפש רשע אותה רע"

 

 )סוכה נב(  "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו"

 )אבות ה יט( "לפום צערא אגרא"

 

 ,   אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנזאמר רבן שמעון בן גמליאל: לא יאמר אדם: 

)ספרא, סוף  .אלא אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי -אי אפשי לבוא על הערווה 

 קדושים(.
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 בלשון הרמב"ם, שמונה פרקים פרק ו:

ְוֵאין ָהִעְנָין ֵכן; ֲאָבל ְׁשֵניֶהם ֱאֶמת ְוֵאין  -ְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה ּוְלִפי ַהּמּוָבן ִמְפׁשּוֵטי ְׁשֵני ַהַּמֲאָמִרים ִבְתִחַלת ַהַּמֲחָׁשָבה ֵהם סו  

 ַמֲחֹלֶקת ֵביֵניֶהם ְכָלל. ְוהּוא: 

ת  ֵתר ָחׁשּוב ִמן...ֶׁשָהָרעו  ִעְנָיִנים ֵהם הָ  -ִיְצרו  ֵמֶהן  ַהִּמְתַאֶּוה ֲאֵליֶהן ְוִיְכבׁש ֶאת ֲאֶׁשר ָאְמרּו: ֶׁשִמי ֶׁשֹּלא ִיְתַאֶּוה ֲאֵליֶהן יו 

, ַהְמֻפְרָסִמים ֵאֶצל ָכל ְבֵני ָאָדם ֶׁשֵהם: "ָרעו ת" ָנָאה, ּוְלַהִזיק ְלִמי ֶׁשֹּלא ֵהַרע לו  : ִכְׁשִפיכּות ָדִמים, ּוְגֵנָבה, ּוְגֵזָלה, ְואו 

ֵצא ָבֵאלּו. ְוֵהן ַהִּמְצוו ת ֶׁשָא , ְוִלְבזו ת ָאב ָוֵאם ְוַכּיו  ל ַרע ְלֵמיִטיב לו  ָנם ִלְבָרָכה: "ֶׁשִאלּו ֹלא ְוִלְגמ  ְמרּו ֲעֵליֶהן ַהֲחָכִמים, ִזְכרו 

ָתן ת ֵהן ִלָכֵתב". ְוִיְקְראּו או    "ִמְצוו ת ַהִשְכִלּיו ת". ...ִנְכְתבּו ְראּויו 

ֵקק ֵאָליו  ף ְלָדָבר ֵמֶהם ְוִתְׁשתו  ֶפׁש ַהֲחׁשּוָבה ֹלא ִתְתַאֶּוה ְלֶאָחד ֵמֵאלּו ֶׁשִהיא ֲחֵסָרה; ְוֶׁשַהנֶ  -ְוֵאין ָסֵפק ֶׁשַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִתְכס 

ת ְכָלל, ְוֹלא ִתְצַטֵער ְבִהָּמְנָעה ֵמֶהם.  ָהָרעו 

 

ֵבׁש ֶאת  ל  ֲאָבל ַהְדָבִרים ֶׁשָאְמרּו ֲעֵליֶהם ַהֲחָכִמים, ֶׁשַהכו  ֵתר ָגדו  ֵתר ָחׁשּוב ּוְגמּולּו יו  רו ת ם: הֵ  -ִיְצרו  ֵמֶהם הּוא יו  "ַהתו 

ָרה ֹלא ָהיּו ָרעו ת ְכָלל.ְוֶזה ֱאֶמת;  ַהִשְמִעּיו ת".  ֶׁשִאְלָמֵלא ַהתו 

 

ָתן  ֶהֶבת או  ָרה. -ּוִמְפֵני ֶזה ָאְמרּו: ֶׁשָצִריְך ָהָאָדם ֶׁשַּיִניַח ַנְפׁשו  או  ֵנַע ֵמֶהן ַרק ַהתו   ְוֹלא ִיְהֶיה לו  מו 

 

ם, ּוְבַמהּוְבַחן ָחְכָמָתם, ֲעֵליֶהם ַהשָ   אַמר ָאָדם: ִאי לו  ג ַהֶנֶפׁש; ִאי ֶשִהְמִׁשילּו. ֶׁשֵהם ֹלא ָאְמרּו: "ַאל י  ֶאְפִׁשי  ֶאְפִׁשי ַלֲהר 

ב; ִאי ים" ֻכָלם: ָבָשר ֶׁשַבָשַמִים ָגַזר ָעַלי"; ֲאָבל ֵהִביאּו ְדָבִרים "ִׁשְמִעּיִ  ָאִבי –ֶאְפִׁשי ְלַכֵזב, ֶאָלא: ֶאְפִׁשי, ּוָמה ֶאֱעֶשה  ִלְגנ 

 ְבָחָלב, ּוְלִביַׁשת ַׁשַעְטֵנז, ַוֲעָריו ת.

  

ֵצא ָבֶהן, ֵהן ֲאֶׁשר ְקָרָאן ַהֵשם ת ְוַכּיו  ָנם ִלְבָרָכה: "ֻחִּקים ֶׁשָחַקְקִתי ְלָך  "ֻחּקו ת".ִיְתָבֵרְך:  ְוֵאלּו ַהִּמְצוו  ֵתינּו, ִזְכרו  ְוָאְמרּו ַרבו 

ן: ָפָרה ֲאֻדָּמה ְוָשִעיֵאין ְלָך ְרׁשּות  - ָכִבים ְמִׁשיִבין ֲעֵליֶהם, ְוַהָשָטן ְמַקְטֵרג ָבֶהם, ְכגו  ְבֵדי כו  ר ַהִּמְׁשַתֵלַח ְלַהְרֵהר ָבֶהם"; ְועו 

ת, ִיָּקְראּו: ִנים: ִשְכִלּיו  ָתן ָהַאֲחרו    ָכִמים., ְכִפי ַמה ֶשֵבֲארּו ַהחֲ "ִמְצוו ת" ְוכּו'. ְוֲאֶׁשר ָקְראּו או 

 
 

 

 

 

 מהר"ל תפארת ישראל פרק ו:

הטוב הגמור, כי כל  )=אלא(ועם כל זה שהמצוות הן גזירות על ישראל הם לטוב לנו, כי לא יבוא מאיתו יתברך רק 

 מעשיו הם הטוב הגמור, רק כי הטוב הזה גזר עלינו...

כיה דרכי נעם וכל נתיבותיה אמנם אין הכונה פה חס ושלום שאין עם הדברי תורה הטוב והנעם, כי כל דר

הכל הוא ועם זה, , רק נתנה תורה בדין וביושר, כי לא מצד הזה נתנה תורה, להנאתםשלום...רק הכונה פה 

התורה היא טוב כי אין ראוי אל אשר הוא הטוב האמיתי שיבוא ממנו רק טוב, ולפיכך  לטוב לנו

 .לנו


