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 קאפח] הרב [תרגום עיקריםבי"ג  -עיקרים י"א 

שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצות התורה, ומעניש מי שעובר על אזהרותיה, ושגמולו הגדול הוא העולם  והיסוד האחד עשר
הבא, ועונשו החמור הכרת. וכבר אמרנו בענין זה מה שיש בו די. והפסוק המורה על היסוד הזה אמרו אם תשא חטאתם ואם אין מחיני נא  

 .כו'. ראיה שידוע לפניו העובד והחוטא לשלם גמול טוב לזה ולענוש את זהמספרך, והשיבו יתעלה מי אשר חטא לי ו

ימות המשיח. והוא להאמין ולאמת שיבא ואין לומר שנתאחר אם יתמהמה חכה לו, ואין לקבוע לו זמן, ולא לפרש את  והיסוד השנים עשר 
המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו, אמרו חכמים תפוח דעתן של מחשבי קצין. ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה ולהתפלל לבואו בהתאם 

מלאכי. ומי שנסתפק בו או זלזל בענינו הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת  למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד
בלעם ואתם נצבים. ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דוקא. וכל החולק בענין המשפחה הזו הרי זה כפר בה'  

  ובדברי נביאיו.  

  .והותחיית המתים, וכבר ביארנ והיסוד השלשה עשר
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  לשמה ושלא לשמה במשנת הרמב"ם 

  ם סימן תנהשו"ת הרמב"

שמעינן שאין ראוי לעסוק אלא לשמה ולשמה הוא  שמתרויהו. הנהו תרי מימריא בעוסק בתורה לשמה ושלא לשמה לא קשיין אהדדי
  א.ולא נצטוינו אלא לעסוק בה לשמה והעוסק שלא לשמה ראוי לו שלא נבר .העיקר

טוב הוא לעסוק בה שלא לשמה מאת שלא עסק בה כל עיקר שזה שעסק בה שלא כהוגן הואיל ועסק בה מתוך שלא לשמה  כן ואע"פ
  .יבוא לשמה
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 ספר מורה הנבוכים פתיחה 

 

ולא ללמד מי שלא יעיין רק בחכמת התורה ר"ל תלמודה.   ,אין הכונה במאמר הזה להבינם כולם להמון, ולא למתחילים בעיון
  כי ענין המאמר הזה כלו וכל מה שהוא ממנו הוא חכמת התורה על האמת.  

אבל כוונת המאמר הזה להעיר איש בעל דת שהורגלה בנפשו ועלתה בהאמנתו אמתת תורתנו והוא שלם בדתו ובמדותיו ועיין 
השכל האנושי להשכינו במשכנו והציקוהו פשטי התורה ומה שלא סר היותו מבין בחכמת הפילוסופים וידע עניניהם ומשכו 

  :מדעתו או הבינהו זולתו מעניני השמות ההם המשתתפים או המושאלים או המסופקים, ונשאר במבוכה ובהלה 

  אם שימשך אחרי שכלו וישליך מה שידעהו מהשמות ההם ויחשוב שהוא השליך פינות התורה, 

שהבינו מהם ולא ימשך אחר שכלו, אך ישליכהו אחרי גוו ויטה מעליו, ויראה עם זה שהוא הביא או שישאר עם מה 
עליו הפסד ונזק בתורתו, וישאר עם המחשבות ההם הדמיוניות, והוא מפניהם בפחד וכובד ולא יסור מהיות בכאב לב 

  ומבוכה גדולה. 

  

  : וראינו עוד שהדרשות ההם

הרבנים לא יקשה עליו מהם מאומה, כי לא ירחיק הסכל הנמהר הערום מן ידיעת הטבע אם יעיין בם סכל מהמון 
  המציאות, הנמנעות.

  : ואם יעיין בם שלם חשוב לא ימלט מאחד משני דברים

  אם שיקחם כמשמעם ויחשוב רע באומר ויחשבהו לסכל ואין בזה סתירה ליסודי האמונה. 

  האומר, יתבאר לו התוך שבמאמר ההוא או לא יתבאר.  או שישים להם תוך, וכבר נצל, ויחשוב טוב על

  

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מג 

 

אמנם ארבעה מינים שבלולב כבר זכרו ז"ל בו קצת סבה על צד הדרשות שדרכם ידוע למי שהבין דרכיהם, וזה שהם אצלם  
  .כדמות מליצת השיר, לא שהדבר ההוא הוא ענין הפסוק ההוא

  : ת לשני חלקיםנחלקו בני אדם בדרשוו

  .החלק האחד, ידמה שהם אמרום על צד באור ענין הפסוק ההוא

  .והחלק השני, הוא מבזה אותם ויחשבה לשחוק אחר שהוא מבואר נגלה שאין זה ענין הפסוק

לפי מחשבתו ולשמרם ויחשוב שהם ענין הפסוק, ושמשפט הדרשות  דרשותוהחלק הראשון נלחם ונתגבר לאמת 
  . ליםכמשפט הדינין המקוב 

ולא הבינה אחת משתי הכתות שהם על צד מליצת השיר אשר לא יספק ענינם על בעל שכל, והתפרסם הדרך ההוא 
  בזמן ההוא, והיו עושים אותה הכל כמה שיעשו המשוררים מזמרי השיר,
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  חומרת המצוות לפי שכרם  

 משנה מסכת אבות פרק ב משנה א 

והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות והוי  ...רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם 
  מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה

 (תרגום הרב קאפח)פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק ב 

גון שמחת הרגל ולמידת לשון קודש, ובמצוה שהתבארה חומרתה, אחר כך אמר שראוי להזהר במצוה שייחשב בה שהיא קלה, כ
  כמו מילה וציצית ושחיטת פסח. 

ממנה מצוות עשה ומצוות לא   -ושם סיבת זה, שאין אתה יודע מתן שכרן, ובאור זה הענין כמו שאספר, וזה, שהתורה כולה 
המעט, וחייב בקצתן מיתות, ובקצת כרת,   תעשה. אמנם מצוות לא תעשה, הנה ביאר הכתוב העונש על כל אחת מהן, מלבד

ומיתה בידי שמים, ומלקות, וידענו מן העונשים מצוות לא תעשה כולן, מה מהן איסורו חמור ומה מהן למטה מזה, והן שמונה 
  מדרגות: 

  הם הדברים אשר חייב בהם סקילה.   -המדרגה הראשונה, והיא החמורה שבהן  . 1
   מחוייבי שריפה. -והמדרגה שלמטה מזו  . 2
  מחוייבי הרג.   -והשלישית  . 3
  מחוייבי חנק. -והרביעית  . 4
  מחוייבי כרת.  -והחמישית  . 5
  מחוייבי מיתה בידי שמים.   -והששית  . 6
  מחוייבי מלקות.  -והשביעית  . 7
  לאוין שאין לוקין עליהן.  -והשמינית  . 8

  ומאלה המדרגות נדע גודל החטא וקוטנו. 

לא נתבאר שכר כל אחת מהן מהו אצל ה', עד שנדע מה מהן יותר חשוב ומה מהן למטה מזה, אלא ציוה   -אבל מצוות עשה 
לעשות מעשה פלוני ופלוני, ולא ייודע שכר איזה משניהם יותר גדול אצל ה', ולפיכך ראוי להשתדל בכולן. ומפני זה העיקר 

שה בין המצוה אשר הוא עוסק בעשייתה והאחרת אשר תחלוף ממנו. ולזה אמרו: "העוסק במצוה פטור מן המצוה", מבלי הק 
גם כן אמרו: "אין מעבירין על המצוות", רצונו לומר: אם הזדמן לך מעשה מצוה, אל תעבור ממנו ותניחנו כדי לעשות מצוה 

 אחרת.

שכל מצות עשה שתמצא שחייב   יש שם דרך הקשה, וזה,  -אחר כן אמר: ואף על פי שלא התבאר שיעור חיבוב מצוה על מצוה  
תדע שבקיומה גם כן שכר גדול. משל זה, שהמילה וקרבן פסח ושביתה בשביעי ועשיית מעקה, כל    -בעבירה עליה חיוב גדול 

אלו מצוות עשה, אבל חייב אשר יעשה מלאכה בשבת סקילה, ואשר יבטל המילה או הקרבן במועדו כרת, ואשר ישים דמים 
"לא תשים דמים". ומזה תדע ששכר שביתה בשבת גדול מאד, יותר משכר המילה,   )דברים כב ח(ו: בביתו לאו, והוא אומר

  וששכר המילה גדול אצל ה' משכר עשיית מעקה.  

וזה הוא ענין אומרו הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה. ואמר עוד, שתוכל ללמוד על שכר עבירה כאשר לא תעשה, הואיל וזה 
יהיה שכר הנחתו לפי אותו היחס מן החומר,   -ללמוד מעונשה, כי החטא אשר עונש מי שיעשהו חמור  גם כן לא התבאר, ותוכל  

  כמו שהתבאר בקידושין באומרם: "כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה". וכבר בארנוהו שם.

  מורה נבוכים חלק ג פרק מא (תרגום שוורץ)

   הקדמה
  ו או קטנותו והקלּות לׂשאת אותו הם בהתחשב בארבעה דברים.  דע שגודל העונש וחומרת הכאבת

הראשון חומרת הפשע. כי המעׂשים שנוצר מהם קלקול גדול עונשם חמּור, והמעׂשים שנוצר מהם קלקול פעוט ומועט  . 1
  עונשם קל.  
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השני תדירות האירוע. כי יש למנוע בעונש חמּור דבר הקורה לעתים תדירות יותר. ואילו עונש קל יספיק כדי למנוע  . 2
דבר הקורה לעתים רחוקות מכיוון שהוא קורה לעתים רחוקות. השלישי הוא חומרת ההתפתות לדבר. כי מדבר שהאדם  

, או מפני שהוא רגיל מאוד לעׂשותו, או מפני שקשה  או מפני שהתאווה מגרה אותו מאוד לעׂשותו -מתפתה לעׂשותו 
  הוא לא יימנע אלא אם כן צפוי לו דבר חמור.  -מאוד לא לעׂשותו 

הרביעי הוא הקלות לבצע את המעׂשה הזה בהיחבא ובסתר, באופן שאחרים לא ירגישו בו. להרתיע מזה ניתן רק בעונש  . 3
  . כבד וחמור

 
  ב בתורה הוא ארבע דרגות:  לאחר הקדמה זאת דע שסדר הענישה הכתו

  18,דין- דרגת חיוב מיתת בית . 1
  והוא ההלקאה בשוט תוך אמונה שהפשע הזה הוא מהעבירות החמורותדרגת חיוב הָּכֵרת  . 2
בלבד או מיתה 21 אלא הוא לאו20 ,החמורותדרגת ההלקאה בשוט כשאין מאמינים שהפשע הזה הוא מהעבירות 19 , . 3

  22 ,בידי שמים
בשל החובה להאמין ברוממותו יתעלה,  24 ,חוץ מנשבע23 ודרגת האיסור שאין בו מלקות והיא כל לאו שאין בו מעֹשה . 4

כי בעיני ההמון נזקו של גידוף 26 ,עלה, ומקלל חברו בשםכדי שלא יהיה סופו זלזול בקורבנות המיוחסים לו ית25 ,ּוֵמֵמר
אפשר להיזהר מהם, -מועט, וכן אי ידי כל יתר הלאווין שאין בהן מעֹשה-חמּור מנזק החל בגוף. הקלקול הנגרם על

לא היו האנשים מפסיקים (לספוג) מלקות בגבם במשך כל הזמן. 27 בגלל היותם דיבורים. ואילו [היה עונשם מלקות]
  . לגביהם התראה28 כמו כן אין להעלות על הדעת

 ...  

האדם  -מפני שאין בזה קלקול גדול ואין התפתות בני31 ,על דבר מן המאכלים האסורים18 דין-אין אתה מוצא חיוב מיתת בית..29.
מפני שבזמן ההוא היו שוקדים מאוד  33 על הדם32 :המשגל. על כמה מאכלים (העונש הוא) ָּכֵרתלהם חזקה כהתפתותם להנאת 

לכן הרבו להדגיש (איסור זה). כמו כן יש ָּכֵרת על  34 .לאכול אותו בתור מין ממיני עבודה זרה, כמו שהתברר ב(ספר) ֻטמֻטם
  . ליו. הוא יוחד לקורבן כדי לרוממובגלל התענגות האנשים ע35 (אכילת) ֵחֶלב 

בגלל הקושי שבזה ובגלל האמונה שאליה זה מביא. שהרי אלה  37 ,והאוכל ביום הצום36 כמו כן יש ָּכֵרת על (האוכל) ָחֵמץ בפסח
ה בתשובה: כי ביום הזה יכפר [עליכם לטהר  מעׂשים המשרישים דעות שהן יסודות התורה, כלומר, יציאת מצרים ְוִנֶּסיָה והאמונ

  . )30אתכם, מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו] (ויקרא ט"ז, 

והכוונה לייחס חשיבות לקורבן, כמו 35 .כמו שחויב על אכילת ֵחֶלב40 ,ולָטֵמא ֶשָאַכל קוֶדש 39 ,ּגּולוהּפִ 38 כן חויב ָּכֵרת על הנותר
  41. שיובהר

החמּורים: או על קלקול אמונה או על עוול חמּור מאוד, כלומר, על עבודה זרה וגילוי אתה תמצא על הדברים  18 דין-מיתת בית
ועל 44 ועל הנבואה43 ,ָּבת, כי היא משרישה את האמונה בחידוש העולםוכל מה שמביא לזאת, ועל השַ 42 עריות ושפיכות דמים

המצח החמּורה שבזה ומכיוון -בגלל עזות47 ומקלל אביו ואמו46 בגלל הקלקול החמּור הנובע מזה, ומכה אביו ואמו45 זקן ממרא
דין) בגלל מה שיהיה  -(דינו מיתת בית49 בן סורר ומורה48 .שהדבר משבש את הסדר בבתים, שהם החלק הראשון של העיר

דין), כי הוא מעמיד את (מי שהוא גונב) בסכנת -(דינו אף הוא מיתת בית51 וגונב נפש50 .בסופו, שהרי הוא בהכרח עתיד להרוג
ומורה, גונב נפש ּוְמָכֹרו  שלושה אלה, בן סורר55 .הירו (חכמינו) ז"לכמו שהב54מסתכן בהריגה53 כמו כן הבא במחתרת52 .מוות

  56. והבא במחתרת, סופם שיהיו שופכי דמים

אלא אלה 57 ,דין- דין על דבר אחר חוץ מעבירות חמּורות אלה. ואין עונשן של כל העריות מיתת בית-אתה לא תמצא מיתת בית 
גם אין כל מיני עבודה  58 .שקל ביותר לבצען, או שהן מגונות ביותר, או שפיתוין חזק ביותר. אלה שאינן כך עונשן ָּכֵרת בלבד 

 59. ומעביר באש ואוב וידעוני ומכשף44דין. אלא שורשי פולחנה, כגון עׂשיית נפשות לה, ומתנבא בשמה-זרה עונשם מיתת בית
 ... 

  דע שהעבירה על איסורי התורה מתחלקת לארבעה סוגים: 

  הראשון הָאנּוס,  . 1
  השני השוגג,  . 2
  השלישי המזיד   . 3
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  68.והרביעי עוֹשה ביד רמה . 4

על הָאנּוס כתוב במפורש שאין הוא נענש ואין לו חטא כלל. הוא יתעלה אמר: ולנערה לא תעֹשה דבר. אין לנערה חטא מֵות  
  ).  26(דברים כ"ב,  

ולכן  אבל השוגג חוטא, כי לּו הרבה לבדוק היטב ולהיזהר לא היתה קורית לו שגגה. אך אינו נענש כלל, אלא הוא צריך כפרה 
  ... 69הלכה-יביא קורבן. וכאן חילקה התורה בין יחיד הדיוט, מלך, כהן גדול ופוסק

ים.  הרי זה מפני שמרבים לעׂשותן ובקלות, מכיוון שהן אמירות ולא מעׂש77 ,שווה בין השוגג והמזידאשר לאותן עבירות בהן הִ 
כי הדבר קורה הרבה, 80 ,וכן קלה (העבירה של שכיבה עם) שפחה חרופה79 .ושבועת הפיקדון78 אני מתכוון לשבועת העדות 

פי המסורת המפרשת -חורין לגמרי ואין לה בעל בשלמות, על-פני שהיא מופקרת, מכיוון שאינה משועבדת לגמרי ולא בתמ
  81. מצָוה זאת

פנים העובר את עבירתו בפרהסיה. הרי הוא כמי שעובר, לא מתוך תאוותנות -הוא המזיד החצוף הֵמֵעז68 ואילו עוֹשה ביד רמה
בלבד, או רק בגלל אופיו הרע, כדי להׂשיג מה שהתורה מנעה ממנו להׂשיגו, אלא כדי להתקומם נגד התורה ולהפגין עוינות 

); והוא ייהרג בלי ספק. מי שעוׂשה זאת אינו עוׂשה זאת אלא על  30(במדבר ט"ו, כלפיה. לכן נאמר עליו: את ה' הוא מגדף 
כי זאת הדעה 82 ,סמך דעה שיש לו שבה הוא יוצא נגד התורה. לכן בא הפירוש שנמסר במסורת: בעבודה זרה הכתוב מדבר

כמו שהבהרנו בחיבורינו כמה 83 ,העוינת ליסוד התורה, מפני שלעולם לא יעבוד לכוכב אלא מי שמאמין שהכוכב קדום
כן הדין לדעתי באשר לכל עבירה הנראית כסותרת את התורה ועוינת לה. לדעתי, אילו אדם מיֹשראל אכל בֹשר  84 .פעמים
מתוך זלזול (באיסורים אלה) והקלה בערכם, מתוך דעה שממנה מתברר שאין 87או גילח פאת ראש 86 או לבש שעטנז85 בחלב

ויש להרוג אותו לא הריגה של עונש,  ), 30הוא מאמין באמיתות הציווי הזה, הוא היה בעיַני את ה' הוא מגדף (במדבר ט"ו, 
כאנשי עיר הנידחת, אשר נהרגים בתור כופרים, לא הריגה כעונש, ולכן ׂשורפים את רכושם ואין הוא עובר 88 ,(אלא) בתור כופר 

  89. דין-אל יורשיהם כשאר הרוגי בית

כי כולם ייהרגו. אתה יודע 68 כן אומר אני גם באשר לציבור מיֹשראל שעׂשו יד אחת לעבור על איזושהי מצָוה, ועֹשו ביד רמה
כן הובהר להם בשעת ההתראה  -אחרי91 .שעליהם נאמר: וֹיאמרו כל העדה לעלות עליהם לצבא90 ,זאת מפרשת בני ראובן ובני גד

שהם כפרו בעֹשותם יד אחת לעבור עבירה זאת ועזבו את הדת כולה. זה הוא שאמרו להם: [מה המעל הזה אשר מעלתם באלהי  
), וכן תשובתם הם: [אל אלהים ה' אל  16כם לכם מזבח ִלְמָרְדֶכם היום בה'] (יהושע כ"ב,  יֹשראל] לשוב היום מאחרי ה' [בבנותְ 

). הבן אפוא גם עקרונות 22אלהים ה' הוא ֹידע ויֹשראל הוא ֵיַדע] ִאם ְּבֶמֶרד [ואם במעל בה' ַאל תושיענו היום הזה] (שם, שם, 
 ! אלה באשר לעונשים

  

    



  


