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Avos 5:17

 אְַרּבַע מִּדֹות ּבְהֹולְכֵי לְבֵית הַּמְִדָרׁש. הֹולְֵ וְאֵינֹו עֹוׂשֶה, ׂשְכַר הֲלִיכָה בְיָדֹו. עֹוׂשֶה וְאֵינֹו
הֹולְֵ, ׂשְכַר מַעֲׂשֶה בְיָדֹו. הֹולְֵ וְעֹוׂשֶה, חָסִיד. ֹלא הֹולְֵ וְֹלא עֹוׂשֶה, ָרׁשָע

Bartenura

הֹולְֵ וְאֵינֹו עֹוׂשֶה. הֹולְֵ לְבֵית הַּמְִדָרׁש לִׁשְמֹעַ וְאֵינֹו ׁשֹונֶה וְלֹומֵד וְֹלא מֵבִין

עֹוׂשֶה וְאֵינֹו הֹולְֵ. לֹומֵד וְׁשֹונֶה ּבְבֵית הַּמְִדָרׁש ׁשֶּבְבֵיתֹו

Rashi

ואינו עושה. שאינו לומד כלום אלא שומע מאחרים

עושה ואינו הולך. שלומד בביתו

Menachos 99b

 שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל כגון אני שלמדתי כל התורה
 כולה מהו ללמוד חכמת יונית קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
1 והגית בו יומם ולילה צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה

חכמת יונית

Rashi

צא ובדוק כו' - דבר שלא יהא בעולם

 Yehoshua 1:8 - :1  ֹלא-יָמּוׁש סֵפֶר הַּתֹוָרה הַּזֶה מִּפִיָ, וְהָגִיתָ ּבֹו יֹומָם וָלַיְלָה, לְמַעַן ּתִׁשְמֹר לַעֲׂשֹות, ּכְכָל-הַּכָתּוב ּבֹו

ּכִי-אָז ּתַצְלִיחַ אֶת-ּדְָרכֶָ, וְאָז ּתַׂשְּכִיל
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Mishneh Torah, Hilchos Teshuva 10:1-4

 אַל יֹאמַר אָָדם הֲֵרינִי עֹוׂשֶה מִצְֹות הַּתֹוָרה וְעֹוסֵק ּבְחָכְמָתָּה ּכְֵדי ׁשֶאֲַקּבֵל ּכָל הַּבְָרכֹות
 הַּכְתּובֹות ּבָּה אֹו ּכְֵדי ׁשֶאֶזְּכֶה לְחַּיֵי הָעֹולָם הַּבָא, וְאֶפְרׁש מִן הָעֲבֵרֹות ׁשֶהִזְהִיָרה ּתֹוָרה

 מֵהֶן ּכְֵדי ׁשֶאֶּנָצֵל מִן הַּקְלָלֹות הַּכְתּובֹות ּבַּתֹוָרה אֹו ּכְֵדי ׁשֶּלֹא אֶּכֵָרת מֵחַּיֵי הָעֹולָם הַּבָא.
 אֵין ָראּוי לַעֲבֹד אֶת ה' עַל הַּדֶֶרְ הַּזֶה, ׁשֶהָעֹובֵד עַל ּדֶֶרְ זֶה הּוא עֹובֵד מִּיְִראָה וְאֵינָּה מַעֲלַת

 הַּנְבִיאִים וְֹלא מַעֲלַת הַחֲכָמִים. וְאֵין עֹובְִדים ה' עַל ּדֶֶרְ זֶה אֶּלָא עַּמֵי הָאֶָרץ וְהַּנָׁשִים
וְהַּקְטַּנִים ׁשֶּמְחַּנְכִין אֹותָן לַעֲבֹד מִּיְִראָה עַד ׁשֶּתְִרּבֶה ּדַעְּתָן וְיַעַבְדּו מֵאַהֲבָה

הָעֹובֵד מֵאַהֲבָה עֹוסֵק ּבַּתֹוָרה ּובַּמִצְֹות וְהֹולְֵ ּבִנְתִיבֹות הַחָכְמָה ֹלא מִּפְנֵי ּדָבָר ּבָעֹולָם וְֹלא 
מִּפְנֵי יְִראַת הָָרעָה וְֹלא ּכְֵדי לִיַרׁש הַּטֹובָה אֶּלָא עֹוׂשֶה הָאֱמֶת מִּפְנֵי ׁשֶהּוא אֱמֶת וְסֹוף 

הַּטֹובָה לָבֹוא ּבִגְלָלָּה. ּומַעֲלָה זֹו הִיא מַעֲלָה ּגְדֹולָה מְאֹד וְאֵין ּכָל חָכָם זֹוכֶה לָּה. וְהִיא 
מַעֲלַת אַבְָרהָם אָבִינּו ׁשֶּקְָראֹו הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא אֹוהֲבֹו לְפִי ׁשֶּלֹא עָבַד אֶּלָא מֵאַהֲבָה. וְהִיא 

הַּמַעֲלָה ׁשֶּצִּוָנּו ּבָּה הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא עַל יְֵדי מׁשֶה ׁשֶּנֶאֱמַר (דברים ו ה) "וְאָהַבְּתָ אֵת ה' 
אֱֹלהֶיָ". ּובִזְמַן ׁשֶּיֶאֱהֹב אָָדם אֶת ה' 

אַהֲבָה הְָראּויָה מִּיָד יַעֲׂשֶה ּכָל הַּמִצְֹות מֵאַהֲבָה

וְכֵיצַד הִיא הָאַהֲבָה הְָראּויָה. הּוא ׁשֶּיֹאהַב אֶת ה' אַהֲבָה ּגְדֹולָה יְתֵָרה עַּזָה מְאֹד עַד 
ׁשֶּתְהֵא נַפְׁשֹו ְקׁשּוָרה ּבְאַהֲבַת ה' וְנִמְצָא ׁשֹוגֶה ּבָּה ּתָמִיד ּכְאִּלּו חֹולֶה חֳלִי הָאַהֲבָה ׁשֶאֵין 

ּדַעְּתֹו ּפְנּויָה מֵאַהֲבַת אֹותָּה אִׁשָּה וְהּוא ׁשֹוגֶה ּבָּה ּתָמִיד ּבֵין ּבְׁשִבְּתֹו ּבֵין ּבְקּומֹו ּבֵין ּבְׁשָעָה 
ׁשֶהּוא אֹוכֵל וְׁשֹותֶה. יֶתֶר מִּזֶה ּתִהְיֶה אַהֲבַת ה' ּבְלֵב אֹוהֲבָיו ׁשֹוגִים ּבָּה ּתָמִיד ּכְמֹו ׁשֶּצִּוָנּו 

ּבְכָל לְבָבְָ ּובְכָל נַפְׁשְָ. וְהּוא ׁשֶׁשְֹּלמֹה אָמַר ּדֶֶרְ מָׁשָל (שיר השירים ב ה) "ּכִי חֹולַת 
אַהֲבָה אָנִי". וְכָל ׁשִיר הַׁשִּיִרים מָׁשָל הּוא לְעִנְיָן זֶה

אָמְרּו חֲכָמִים הִָראׁשֹונִים ׁשֶּמָא ּתֹאמַר הֲֵרינִי לָמֵד ּתֹוָרה ּבִׁשְבִיל ׁשֶאֶהְיֶה עָׁשִיר ּבִׁשְבִיל 
ׁשֶאְֶקָרא ַרּבִי ּבִׁשְבִיל ׁשֶאֲַקּבֵל ׂשָכָר ּבָעֹולָם הַּבָא. ּתַלְמּוד לֹומַר (דברים יא יג) "לְאַהֲבָה אֶת 

ה'". ּכָל מַה ׁשֶּאַּתֶם עֹוׂשִים ֹלא ּתַעֲׂשּו אֶּלָא מֵאַהֲבָה. וְעֹוד אָמְרּו חֲכָמִים ּבְמִצְֹותָיו חָפֵץ 
מְאֹד וְֹלא ּבִׂשְכַר מִצְֹותָיו. וְכֵן הָיּו ּגְדֹולֵי הַחֲכָמִים מְצַּוִים לִנְבֹונֵי ּתַלְמִיֵדיהֶם ּומַׂשְּכִילֵיהֶם 
ּבְיִחּוד אַל ּתִהְיּו ּכַעֲבִָדים הַמְׁשַּמְׁשִים אֶת הַָרב וְכּו' אֶּלָא מִּפְנֵי ׁשֶהּוא הַָרב ָראּוי לְׁשַּמְׁשֹו 

ּכְלֹומַר עִבְדּו מֵאַהֲבָה
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