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Ta’amei haMitzvot and Personal Growth According to the Rambam 

 ח׳ :ח׳ מעילה הלכות, תורה  משנה) 1

 לֹו  ִיְמָצא ֶׁשּלֹא ְוָדָבר.  ֹּכחֹו ְּכִפי ִעְנָיָנם סֹוף ְוֵליַדע ַהְּקדֹוָׁשה ַהּתֹוָרה ְּבִמְׁשְּפֵטי ְלִהְתּבֹוֵנן ָלָאָדם ָראּוי) ח(

  ּבֹו ֲחַׁשְבּתֹומַ   ְּתֵהא ְולֹא. ּבֹו ִיְפֹרץ ֶּפן' ה ֶאל ַלֲעלֹות ַיֲהֹרס ְולֹא ְּבֵעיָניו ַקל ְיִהי ַאל ִעָּלה לֹו ֵיַדע ְולֹא ַטַעם

  ְוָעָפר ַוֲאָבִנים  ֵעִצים ִאם ּוָמה. ִּבְמִעיָלה ּתֹוָרה ֶהְחִמיָרה ַּכָּמה ּוְרֵאה ּבֹוא. ַהחל  ִּדְבֵרי ִּבְׁשָאר ְּכַמְחַׁשְבּתֹו

  ָּבּה ָמַעל ֹחל ִמְנַהג ָּבֶהן גַהּנֹוהֵ  ְוָכל ִנְתַקְּדׁשּו ִּבְלַבד ִּבְדָבִרים ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם ֲאדֹון ֵׁשם ֶׁשִּנְקָרא ֵּכיָון ָוֵאֶפר

  ֶׁשּלֹא ִמְּפֵני ָּבֶהן  ָהָאָדם ִיְבַעט ֶׁשּלֹא ה"הקב ָלנּו ֶׁשָחַקק ְלִמְצֹות ָוֹחֶמר ַקל. ַּכָּפָרה  ָצִרי� ׁשֹוֵגג ָהָיה ַוֲאִפּלּו

  ֶנֱאַמר ֲהֵרי. ַהחל ְּכִדְבֵרי ַמְחַׁשְבּתֹו ןָּבהֶ  ַיְחֹׁשב ְולֹא ַהֵּׁשם ַעל ֵּכן לֹא ֲאֶׁשר ְּדָבִרים  ְיַחֶּפה ְולֹא. ַטְעָמן ֵיַדע

  ָאְמרּו". ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ִמְׁשָּפַטי ָּכל ְוֶאת ֻחֹּקַתי ָּכל  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם) "כב כ ויקרא) (לז יט ויקרא( ַּבּתֹוָרה

 ְוַהְּׁשִמיָרה.  ַהֻחִּקים ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְוִהיא הְידּועָ  ְוָהֲעִׂשָּיה. ַּכִּמְׁשָּפִטים ַלֻחִּקים ַוֲעִׂשָּיה ְׁשִמיָרה ִלֵּתן ֲחָכִמים

 ... . ַהִּמְׁשָּפִטים ִמן ְּפחּוִתין ֶׁשֵהן ְיַדֶּמה ְולֹא ָּבֶהן ֶׁשִּיָּזֵהר
 

 י״ג :ד׳ תמורה  הלכות, תורה  משנה) 2

  ַמה ְוָכל ָּבֶהן ְלִהְתּבֹוֵנן ָראּוי. ְמִעיָלה ְּבסֹוף  ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכמֹו ֵהם ְּגֵזרֹות ַהּתֹוָרה ֻחֵּקי ֶׁשָּכל ִּפי ַעל ַאף)...יג(

  ַהְּטָעִמים ֹרב ֵהִבין ְׁש�ֹמה   ֶׁשַהֶּמֶל� ָהִראׁשֹוִנים ֲחָכִמים ָאְמרּו ֲהֵרי. ַטַעם לֹו ֵּתן ַטַעם לֹו ִלֵּתן ָיכֹול ֶּׁשַאָּתה

".  ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו הּוא ָהָיהוְ ) "ל כז  ויקרא( ַהָּכתּוב ֶׁשָאַמר ֶׁשֶּזה ִלי ֵיָרֶאה . ַהּתֹוָרה ֻחֵּקי ָּכל ֶׁשל

 ּתֹוָרה ָיְרָדה". ָעָליו ֶעְרְּכ� ֶּכֶסף ֲחִמיִׁשית ְוָיַסף ֵּביתֹו  ֶאת ִיְגַאל ַהַּמְקִּדיׁש ְוִאם) "טו כז ויקרא( ֶׁשָאַמר ָּכִעְנָין

 ַעל ְוַאף ָממֹונֹו ַעל ְוָלחּוס ִקְנָינֹו ַהְרּבֹותלְ  נֹוֶטה ָאָדם ֶׁשל ֶׁשֶּטַבע. ָהַרע ִיְצרֹו ּוְקָצת ָהָאָדם ַמֲחֶׁשֶבת ְלסֹוף

  יֹוִסיף ְלַעְצמֹו ָּפָדה ִאם ּתֹוָרה ָאְמָרה ִמָּׁשְויֹו ְּבָפחֹות ְוִיְפֶּדה ְוִנַחם ּבֹו ֶׁשָחַזר ֶאְפָׁשר ְוִהְקִּדיׁש ֶׁשָּנַדר ִּפי

 ִּבְפחּוָתה ַיְחִליֶפָּנה ִלְפּדֹוָתּה ָיכֹול ֶׁשֵאינֹו ְוֵכיָון ּבֹו ֹזרַיחְ  ֶׁשָּמא ַהּגּוף ְקֻדַּׁשת ְּבֵהָמה  ִהְקִּדיׁש ִאם ְוֵכן. ֹחֶמׁש

  ַהָּכתּוב ָסַתם ְלִפיָכ�. הּוא טֹוב ְויֹאַמר ְּבַרע ַהָּיֶפה ַיְחִליף ְּבָיֶפה ָהַרע ְלַהְחִליף  ְרׁשּות לֹו ִּתֵּתן ְוִאם. ִמֶּמָּנה

 ָלֹכף ְּכֵדי ַהְּדָבִרים ֵאּלּו ְוָכל. ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו הּוא ְוָהָיה ְוָאַמר יףֶהְחלִ  ִאם ּוְקָנסֹו. ַיְחִליף ֶׁשּלֹא ְּבָפָניו

  ָּכל ּוְלַיֵּׁשר ַהֵּדעֹות ְלַתֵּקן ָהֵעָצה ִמְּגדֹול ֵמָרחֹוק ֵעצֹות ֶאָּלא ֵאיָנן ַהּתֹוָרה ִּדיֵני  ְוֹרב. ֵּדעֹוָתיו ּוְלַתֵּקן ִיְצרֹו ֶאת

 ִאְמֵרי ֹקְׁשטְ  ְלהֹוִדיֲע�. ָוָדַעת ְּבֹמֵעצֹות ָׁשִליִׁשים  ְל� ָכַתְבִּתי ֲהלֹא) " כ כב משלי( אֹוֵמר ּואה ְוֵכן. ַהַּמֲעִׂשים

 "ְלשְלֶחי� ֱאֶמת  ֲאָמִרים ְלָהִׁשיב ֱאֶמת
  

 ד׳:ה׳  תורה וספר  ומזוזה תפילין  הלכות, תורה  משנה )3

  ֶהְפֵסד ָּבֶזה ְוֵאין ַּדי-ׁשַ  ְלָפָרָׁשה ָּפָרָׁשה ֶׁשֵּבין ָהֶרַוח ְּכֶנֶגד ִמַּבחּוץ ַהְּמזּוָזה ַעל ֶׁשּכֹוְתִבים ָּפׁשּוט ִמְנָהג) ד(

 אֹו ָּפסּוק  אֹו ְקדֹוִׁשים ֵׁשמֹות אֹו ַהַּמְלָאִכים ְׁשמֹות ִמִּבְפִנים ֶׁשּכֹוְתִבין  ֵאּלּו  ֲאָבל. ִמַּבחּוץ ֶׁשהּוא ְלִפי

  ַהִּמְצָוה ֶׁשִּבְּטלּו  ָלֶהם ַּדי לֹא ַהִּטְּפִׁשים ֶׁשֵאּלּו.  ַהָּבא ָלעֹוָלם ֵחֶלק ָלֶהם ֶׁשֵאין ִמי ִּבְכַלל ֵהן ֲהֵרי חֹוָתמֹות

  ֲהָנַית ֶׁשל ָקֵמעַ  הּוא ְּכִאּלּו ַוֲעבֹוָדתֹו ְוַאֲהָבתֹו ה" קבה ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיחּוד ֶׁשִהיא  ְּגדֹוָלה ִמְצָוה ֶׁשָעׂשּו ֶאָּלא

 :ָהעֹוָלם ְּבַהְבֵלי ַהְמַהֶּנה ָּדָבר ֶׁשֶּזהּו ַהָּסָכל ִלָּבם ַעל ֶׁשָעָלה ְּכמֹו ַעְצָמן
 

 י״ג:ו׳  תורה וספר  ומזוזה תפילין  הלכות, תורה  משנה )4

 ַהֵּׁשם ְּבִיחּוד ִיְפַּגע ְוֵיֵצא ֶׁשִּיָּכֵנס ְזַמן ְוָכל. ָּתִמיד ַהּכל חֹוַבת ֶׁשִהיא ִמְּפֵני ִּבְמזּוָזה ְלִהָּזֵהר ָאָדם ַחָּיב) יג(
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 ְלעֹוָלם ָהעֹוֵמד ָּדָבר ֶׁשֵאין ְוֵיַדע. ַהְּזַמן ְּבַהְבֵלי ְוִׁשְגיֹוָתיו ִמְּׁשָנתֹו ְוֵיעֹור ַאֲהָבתֹו ְוִיְזֹּכר ה"הקב ֶׁשל ְׁשמֹו

 ֲחָכִמים ָאְמרּו. ֵמיָׁשִרים ְּבַדְרֵכי ְוהֹוֵל� ְלַדְעּתֹו  חֹוֵזר הּוא ּוִמָּיד. ָלםָהעֹו צּור  ְיִדיַעת ֶאָּלא עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי

  ֶיֱחָטא ֶׁשּלֹא  הּוא ֻמְחָזק ְּבִפְתחֹו ּוְמזּוָזה ְּבִבְגדֹו ְוִציִצית ּוִבְזרֹועֹו ְּברֹאׁשֹו ְּתִפִּלין לֹו ֶׁשֵּיׁש  ִמי ָּכל ָהִראׁשֹוִנים

 ״ֹחֶנה) ח לד תהילים( ֶׁשֶּנֱאַמר ִמַּלֲחטֹא אֹותֹו ֶׁשַּמִּציִלין ַהַּמְלָאִכים ֵהם ְוֵהן ַרִּבים ִריןַמְזִּכי לֹו ֵיׁש ֶׁשֲהֵרי

 . ַוְיַחְּלֵצם״ ִליֵרָאיו ָסִביב  'ה ַמְלַא�
 

 ד:ג השובת   הלכות, תורה  משנה) 5
,  ִמִּׁשיַנְתֶכם ְיֵׁשִנים עּורּו ְּכלֹוַמר: ּבֹו ֵיׁש ְרָמז, ַהָּכתּוב ְּגֵזַרת ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ׁשֹוָפר ֶׁשְּתִקיַעת ִּפי ַעל ַאף) ד(

 ֶאת ַהּׁשֹוְכִחים ֵאּלּו.  ּבֹוַרֲאֶכם ְוִזְכרּו, ִּבְתׁשּוָבה ְוִחְזרּו ְּבַמֲעֵׂשיֶכם ְוַחְּפׂשּו; ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם  ִנְרָּדִמים ְוָהִקיצּו

, ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם ַהִּביטּו--ַיִּציל ְולֹא יֹוִעיל לֹא  ֲאֶׁשר ְוִריק ְּבֶהֶבל  ְׁשָנָתם ָּכל ְוׁשֹוִגים, ַהְּזָמן ְּבַהְבֵלי ָהֱאֶמת

 .טֹוָבה לֹא  רֲאׁשֶ  ּוַמְחַׁשְבּתֹו, ָהָרָעה ַּדְרּכֹו ִמֶּכם ֶאָחד ָּכל ְוַיֲעֹזב;  ּוַמַעְלֵליֶכם ַּדְרֵכיֶכם ְוֵהִטיבּו

 ד׳ :ד׳ מנחות משנה על ם"רמב )6

  וכן שחר של  עולה היא בראשונה החיצון  המזבח על שיקרב דבר שכל אומר הרגל חינוך וענין...

 בין במנורה הנרות הדלקת  ותחלת השבת ביום אלא  אינו השלחן  על שנותנים הראשון הלחם

 לפי המעשים  לתחלת האלה בדברים מושאל שם החינוך ולשון' וגו לפרוכת מחוץ' שנא הערבים

  שום או חכמה שום אותו שמלמדים בתחלה לאדם דומיא ךדר בעבודה אותו מרגילים הכלי שזה

 ... בו קבועה שתהא עד בה עצמו להרגיל מדה

 ז׳:א׳ דעות הלכות, תורה  משנה )7

 ִּפי ַעל ֶׁשעֹוֶׂשה  ַּבַּמֲעִׂשים ִויַׁשֵּלׁש ְוִיְׁשֶנה ַיֲעֶׂשה. ּבֹו ֶׁשִּיָּקְבעּו ַעד ֵאּלּו ְּבֵדעֹות ַעְצמֹו ָאָדם ַיְרִּגיל ְוֵכיַצד) ז(

  ְוִיָּקְבעּו ָעָליו ֹטַרח ָּבֶהם ִיְהֶיה ְולֹא ָעָליו ַקִּלים ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשִּיְהיּו ַעד ָּתִמיד ָּבֶהם ְוַיֲחֹזר ָהֶאְמָצִעּיֹות עֹותַהּדֵ 

.  ָּבּה ָלֶלֶכת ָּיִביןחַ  ֶׁשָאנּו ַהֵּבינֹוִנית ַהֶּדֶר� ְוֵהם ַהּיֹוֵצר ָּבֶהן ִנְקָרא  ָהֵאּלּו ֶׁשַהֵּׁשמֹות ּוְלִפי. ְּבַנְפׁשֹו ַהֵּדעֹות

 ְלַמַען ְיַדְעִּתיו ִּכי) "יט יח בראשית( ֶׁשֶּנֱאַמר ְלָבָניו ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשִּלֵּמד ְוִהיא '. ה ֶּדֶר� זֹו ֶּדֶר� ִנְקֵראת

'  ה ָהִביא ְלַמַען) "יט יח שיתברא ( ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַעְצמֹו ּוְבָרָכה טֹוָבה ֵמִביא זֹו ְּבֶדֶר� ְוַההֹוֵל�'. ְוגֹו" ְיַצֶּוה ֲאֶׁשר

 ":ָעָליו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר  ֵאת ַאְבָרָהם ַעל
 

 ו׳ :י׳ תשובה  הלכות, תורה  משנה )8

 ָּכל ְוַיֲעֹזב ָּכָראּוי ָּתִמיד  ָּבּה ֶׁשִּיְׁשֶּגה ַעד ָאָדם ֶׁשל  ְּבִלּבֹו ִנְקֶׁשֶרת  ה "הקב ַאֲהַבת ֶׁשֵאין ּוָברּור ָידּועַ  ָּדָבר) ו(

  ְּבַדַעת ֶאָּלא  ה"הקב אֹוֵהב ֵאינֹו. ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְלָבְב�  ְּבָכל ְוָאַמר ֶׁשִּצָּוה ְּכמֹו.  ִמֶּמָּנה חּוץ ֶּׁשָּבעֹוָלם ַמה

 ְלַיֵחד ָהָאָדם ָצִרי�  ְלִפיָכ�.  ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ְוִאם ְמַעט ְמַעט ִאם ָהַאֲהָבה  ִּתְהיֶה ַהֵּדָעה ִּפי ְוַעל. ֶׁשְּיָדֵעהּו

 ְּכמֹו ּוְלַהִּׂשיג ְלָהִבין ָאָדםּבָ  ֶׁשֵּיׁש ֹּכחַ  ְּכִפי קֹונֹו ֶאת לֹו ַהּמֹוִדיִעים ּוְתבּונֹות ְּבָחְכמֹות ּוְלַהְׂשִּכיל ְלָהִבין ַעְצמֹו

 :ַהּתֹוָרה ְיסֹוֵדי ְּבִהְלכֹות ֶׁשֵּבַאְרנּו
 

 נ״א' ג חלק, נבוכים מורה )9

  תכלית אין המצוות שאר ועשות והתפילה התורה כקריאת כולם האלו העבודות שמעשי ודע) ז(

https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Tefillin,_Mezuzah_and_the_Torah_Scroll.6.13
https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Tefillin,_Mezuzah_and_the_Torah_Scroll.6.13
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https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Human_Dispositions.1.7
https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Human_Dispositions.1.7
https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Human_Dispositions.1.7
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  התעסקת אתה וכאילו העולם מעסקי ולהפנות' ית ה-האלו במצוות להתעסק  להתלמד רק - נתםוכו

  חושב ואתה - הכותל אל ופניך שפתיך בהנעת  תתפלל אם אבל. זולתו  דבר מכל ובטלת' ית בו

 כל כןו; שתקראהו במה  בחינה מבלי ביתך  בבנין ולבך -  בלשונך' תורה' ה ותקרא וממכרך במקחך

 מבלי היער מן  עצים יחטוב או בקרקע חפירה שיחפור כמי - באבריך תעשנה  - מצוה תעשה אשר

  שהגעת  תחשוב לא  - ונתווכ תכלית מה  ולא לעשותו שציוה מי לא ההוא  המעשה ענין בחינת

 ":מכליותיהם ורחוק בפיהם אתה  קרוב" בהם  שנאמר ממי קרוב אז  תהיה אבל. לתכלית
 


