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שמיטה ויובל  -למה לעזור לחלש והאם זה
קשור לאמונה באלוקים – פרשת בהר
שמות כג'
י־ר ִ ָּׂ֖בים ל ְָר ָׁ֑עת וְ לא־
א־ת ְהיֶׁ ֹ֥ה ַאחֲ ָֽר ַ
ם־ר ָׁ֔ ָשע ל ְִה ָּׂ֖ית עֹ֥ד חָ ָ ָֽמס ׃ ס ב ָֽל ִ
ל־תשֶׁ ת יָ ָֽ ְָֽד ָ֙ך עִ ָ
א ֹ֥לא ִת ָ ָּׂ֖שא ֵׁ֣שמַ ע ָ ָׁ֑שוְ א ַא ָ ָּ֤
יבֹו ׃ ס ד ִ ֵׁ֣כי ִתפְ ַּ֞ ַגע שֹור ָֽאיִבְ ֹ֛ך ֹ֥אֹו חֲ מ ָּׂ֖רֹו
ל־רב ִלנ ְֹ֛טת ַאחֲ רֹ֥י ַר ִ ָּׂ֖בים לְהַ ָֽטת ׃ ג וְ ָ֕ ָדל ֹ֥לא ֶׁת ְה ַ ָּׂ֖דר בְ ִר ָֽ
ַתעֲנֶׁ ֵׁ֣ה עַ ִ ִ֗
י־ת ְר ַּ֞ ֶׁאה חֲ ֵׁ֣מֹור שנַאֲ ִ֗ך רב ָ֙ץ ַ ֵׁ֣תחַ ת מַ שָ ָׁ֔אֹו וְ חָ דַ ל ָ ְָּׂ֖ת מע ֲֵׁ֣זב לָׁ֑ ֹו עָ ֹ֥זב ַתע ֲָּׂ֖זב עִ ָֽמֹו ׃
יבּנּו לָֽ ֹו ׃ ס ה ִ ָֽכ ִ
ת ֶׁעָׁ֑ה הָ ֹ֥שב ְת ִש ֶׁ ָּׂ֖
א־אצְ ִ ָּׂ֖דיק ָר ָ ָֽשע ׃ ח
ל־תהֲ ָׁ֔רג ִ ֹ֥כי ל ַ
ר־ש ֶׁקר ִת ְר ָ ָׁ֑חק וְ נ ִ ָָּ֤קי וְ צַ ִדי ָ֙ק ַ ָֽא ַ
יבֹו ׃ ז ִמ ְדבַ ֶׁ ָּׂ֖
ס ו ֹ֥לא ַת ֶׁ ֹ֛טה ִמ ְש ַפֹ֥ט ֶׁאבְ י ְנ ָּׂ֖ך בְ ִר ָֽ
ם ֶׁאת־נֶׁ ֵׁ֣פֶׁש
יקים ׃ ט וְ גָּׂ֖ר ֵׁ֣לא ִתל ָ ְָׁ֑חץ וְ ַא ִ֗ ֶׁתם יְדַ עְ ֶׁת ָ֙
וְ ָּׂ֖שחַ ד ֵׁ֣לא ִת ָ ָׁ֑קח ִ ָּ֤כי הַ ֹּׁ֨שחַ ָ֙ד יְעַ ּוֵׁ֣ר פִ ְק ִָׁ֔חים ִ ָֽויסַ ָּׂ֖לף ִדבְ רֹ֥י צַ ִד ִ ָֽ
בּוא ָ ָֽתּה ׃ יא
ת־ת ָ
ת־א ְר ֶׁ ָׁ֑צך וְ ָאסַ פְ ָ ָּׂ֖ת ֶׁא ְ
ִיתם בְ ֶׁ ֹ֥א ֶׁרץ ִמצְ ָ ָֽריִם ׃ י וְ ֹ֥שש שָ נִ ָּׂ֖ים ִתזְ ַרֵׁ֣ע ֶׁא ַ
הַ ָׁ֔גר ִ ָֽכי־ג ִ ֹ֥רים הֱ י ֶׁ ָּׂ֖
יתך ׃
ֲשה ְלכ ְַר ְמ ָּׂ֖ך לְז ֶׁ ָֽ
ן־תע ֶׁ ֹ֥
אכל חַ יַ ֵׁ֣ת הַ שָ ֶׁדָׁ֑ה ָֽכ ַ
יעת ִת ְש ְמ ֶׁ ֵׁ֣טּנָה ּונְטַ ְש ִ֗ ָת ּה וְ ָ ָֽאכְ ל ָּ֙ו ֶׁאבְ ינֵׁ֣י עַ ָׁ֔ ֶׁמך וְ י ְִת ָ ָ֕רם ת ַ ָּׂ֖
וְ הַ ְשבִ ַּ֞ ִ
ְמעַ ן יָנִ֗ ּוחַ ָֽש ְֹור ָ֙ך וַחֲ מ ֶׁ ָׁ֔רך וְ ִיּנָפֹ֥ש בֶׁ ן־אֲ מָ ְת ָּׂ֖ך וְ הַ גָֽר ׃
יעי ִת ְש ָׁ֑בת ל ַ ֵׁ֣
ֲשה מַ עֲשֶָׁׁ֔ יך ּובַ יֹ֥ ֹום הַ ְשבִ ִ ָּׂ֖
ם ַתע ֶׁ ֵׁ֣
יב ָּ֤ששֶׁ ת י ִָמי ָ֙
ויקרא כה'
אמר ׃ ב דַ ַּ֞בר ֶׁאל־בְ נָּ֤י י ְִש ָראלָ֙ וְ ָאמַ ְר ָ ֵׁ֣ת אֲ ל ָׁ֔ ֶׁהם ִ ָּ֤כי ָת ֹּׁ֨בא ָּ֙ו ֶׁאל־הָ ָׁ֔ ָא ֶׁרץ אֲ ֶׁ ֹ֥שר
א ַויְדַ בָּ֤ר ד' ֶׁאל־מ ָׁ֔ ֶׁשה בְ ַ ֹ֥הר ִסינַ ָּׂ֖י ל ָֽ
ם ִתזְ ַרֵׁ֣ע שָ ָׁ֔ ֶׁדך וְ ֹ֥שש שָ נִ ָּׂ֖ים ִתזְ ֵׁ֣מר כ ְַר ֶׁ ָׁ֑מך וְ ָאסַ פְ ָ ָּׂ֖ת ֶׁאת־
אֲ נִ ָּׂ֖י נ ֵׁ֣תן ל ֶָׁכָׁ֑ם וְ שָ בְ ָ ֵׁ֣תה הָ ָׁ֔ ָא ֶׁרץ שַ ָ ָּׂ֖בת ַלד' ׃ ג ָּ֤שש שָ נִי ָ֙
יעת שַ ַבָּ֤ת שַ בָ תֹו ָ֙ן י ְִהיֶׁ ֵׁ֣ה ל ָׁ֔ ָָא ֶׁרץ שַ ָ ָּׂ֖בת לַיהוָ ָׁ֑ה ָ ָֽש ְד ָ֙ך ֵׁ֣לא ִתזְ ָ ָׁ֔רע וְ כ ְַר ְמ ָּׂ֖ך ֹ֥לא ִתזְ ָֽמר ׃
בּוא ָ ָֽתּה ׃ ד ּובַ שָ נָ ֵׁ֣ה הַ ְשבִ ִ֗ ִ
ְת ָ
ירך ֵׁ֣לא ִתבְ ָׁ֑צר ְשנַ ֹ֥ת שַ בָ ָּׂ֖תֹון י ְִהיֶׁ ֹ֥ה ל ָ ָָֽא ֶׁרץ ׃ ו וְ הָ י ְָתה שַ ֹּׁ֨ ַבת
ה ֵׁ֣את ְס ִ ָּ֤פיחַ ְק ִ ָֽצ ְיר ָ֙ך ֵׁ֣לא ִת ְק ָׁ֔צֹור וְ ֶׁאת־עִ ּנְבֹ֥י נְזִ ֶׁ ָּׂ֖
ְתֹושבְ ָׁ֔ך הַ ג ִ ָָּׂ֖רים עִ ָ ָֽמְך ׃ ז וְ ֹּׁ֨ ִלבְ הֶׁ ְמ ְת ָׁ֔ך וְ ַ ָֽלחַ יָ ָּׂ֖ה אֲ ֶׁ ֵׁ֣שר
ם ל ְָאכְ ָָׁ֔לה ְל ָּׂ֖ך ּולְעַ בְ ְד ֵׁ֣ך וְ לַאֲ מָ ֶׁ ָׁ֑תך וְ ל ְִש ִ ָֽכ ְיר ָ֙ך ּול ָ ֵׁ֣
הָ ָ ָּ֤א ֶׁרץ ָל ֶׁכ ָ֙
בּוא ָ ָּׂ֖תּה לֶׁאֱ ָֽכל ׃ ס
ָל־ת ָ
בְ ַא ְר ֶׁ ָׁ֑צך ִת ְהיֶׁ ֹ֥ה כ ְ

ח וְ סָ פ ְַר ָ ֵׁ֣ת ל ְִ֗ך שֶׁ בַ ע שַ בְ ֵׁ֣תת שָ ָׁ֔ ִנים ֶׁ ֹ֥שבַ ע שָ נִ ָּׂ֖ים ֶׁ ֵׁ֣שבַ ע פְ עָ ִ ָׁ֑מים וְ הָ יֵׁ֣ ּו ל ְִ֗ך יְמ ָ֙י שֶׁ בַ ע שַ בְ ֵׁ֣תת הַ שָ ָׁ֔ ִנים ֹ֥תשַ ע
שֹופר
ם הַ כִ פ ִ ָֻּׁ֔רים ַתע ִ ֲֹ֥בירּו ָ ָּׂ֖
שֹופָּ֤ר ְתרּועָ ָ֙ה בַ ֵׁ֣חדֶׁ ש הַ ְשבִ ָׁ֔ ִעי בֶׁ עָ ָּׂ֖שֹור ל ַָׁ֑חדֶׁ ש בְ יֹו ָ֙
וְ ַא ְרבָ ִ ָּׂ֖עים שָ נָ ָֽה ׃ ט וְ ַ ָֽה עֲבַ ְר ַּ֞ ָת ַ
אתם ְד ֹ֛רֹור בָ ָ ָּׂ֖א ֶׁרץ ְלכָל־י ְש ֶׁבָׁ֑יהָ יֹובֹ֥ל ִהו ָ֙א ִת ְהיֶׁ ֵׁ֣ה
ּוק ָר ֶׁ ֹ֥
ם שָ ָׁ֔ ָנה ְ
ָל־א ְרצְ ֶׁ ָֽכם ׃ י וְ ִקדַ ְש ִ֗ ֶׁתם ֵׁ֣את ְשנַ ָּ֤ת הַ חֲ ִמ ִשי ָ֙
בְ כ ַ
ל־מ ְשפ ְַח ָּׂ֖תֹו ָת ֻּ ָֽשבּו ׃ יא יֹובֵׁ֣ל ִִ֗הוא ְשנַ ֹ֛ת הַ חֲ ִמ ִ ֹ֥שים שָ נָ ָּׂ֖ה ִת ְהיֶׁ ֵׁ֣ה ל ֶָׁכָׁ֑ם
ָל ֶָׁׁ֔כם וְ שַ בְ ִ֗ ֶׁתם ִאיש ֶׁאל־אֲ חֻּ ז ָָׁ֔תֹו וְ ִ ֹ֥איש ֶׁא ִ
יחיהָ וְ ֹ֥לא ִתבְ צְ ָּׂ֖רּו ֶׁאת־נְזִ ֶׁ ָֽריהָ ׃ יב כִ י יֹובֵׁ֣ל ִָׁ֔הוא ָּׂ֖קדֶׁ ש ִת ְהיֶׁ ֵׁ֣ה ל ֶָׁכָׁ֑ם ִמן־
ת־ספִ ָׁ֔ ֶׁ
ֵׁ֣לא ִתזְ ָ ָׁ֔רעּו וְ ָּ֤לא ִת ְקצְ ר ָּ֙ו ֶׁא ְ
י־ת ְמכְ ָּ֤רּו ִמ ְמ ָכ ָ֙ר
יֹובל הַ ָׁ֑זאת ָתשָֻּ֕ בּו ִ ָּׂ֖איש ֶׁאל־אֲ חֻּ ז ָָֽתֹו ׃ יד וְ ִ ָֽכ ִ
בּוא ָ ָֽתּה ׃ יג בִ ְשנַ ֹ֥ת הַ ָּׂ֖
ת־ת ָ
ֹּׁ֨ ַהשָ ָׁ֔ ֶׁדה תאכְ לָּׂ֖ ּו ֶׁא ְ
יֹובל ִת ְקנֶׁ ָּׂ֖ה מ ֵׁ֣את
ם ַא ַ ֵׁ֣חר הַ ָׁ֔
ת־א ִ ָֽחיו ׃ טו בְ ִמ ְס ַפָּ֤ר שָ נִי ָ֙
יתך ַאל־תֹונָּׂ֖ ּו ִ ֹ֥איש ֶׁא ָ
יתך ֹ֥אֹו ָק ָּׂ֖נה ִמיַ ֵׁ֣ד ע ֲִמ ֶׁ ָׁ֑
ַלע ֲִמ ָׁ֔ ֶׁ
ָר־לְך ׃ טז ל ִ ְֵׁ֣פי׀ ֵׁ֣רב הַ שָ ִ֗ ִנים ַת ְרבֶׁ ָ֙ה ִמ ְקנ ָָׁ֔תֹו ּולְפִ ָ֙י ְמ ֵׁ֣עט הַ שָ ָׁ֔ ִנים ַת ְמ ִ ָּׂ֖עיט
בּואת י ְִמכ ָ ָֽ
ָֽי־ת ָּׂ֖
יתך בְ ִמ ְס ַפֹ֥ר ְשנ ְ
ע ֲִמ ֶׁ ָׁ֑
ֹלהיך ִ ֹ֛כי אֲ נִ ֹ֥י יְהֹוָ ָּׂ֖ה
את ָֽמאֱ ֶׁ ָׁ֑
יתֹו וְ י ָָּׂ֖ר ָ
בּואת ֹ֥הּו א מ ָּׂ֖כר ָ ָֽלְך ׃ יז וְ ָּ֤לא תֹונ ָּ֙ו ִ ֵׁ֣איש ֶׁאת־ע ֲִמ ָׁ֔
ִמ ְקנ ָָׁ֑תֹו כִ י ִמ ְס ַפֵׁ֣ר ְת ָׁ֔
יתם א ָ ָׁ֑תם ִ ָֽוישַ בְ ֶׁ ֹ֥תם עַ ל־הָ ָ ָּׂ֖א ֶׁרץ ָל ֶׁ ָֽבטַ ח ׃ יט
ָטי ִת ְש ְמ ָּׂ֖רּו ַוע ֲִש ֶׁ ֵׁ֣
ת־מ ְשפ ַ ֹ֥
ם ֶׁאת־חֻּ ק ָׁ֔ ַתי וְ ֶׁא ִ
ית ָ֙
יכם ׃ יח ַוע ֲִש ֶׁ
אֱ ֹלה ֶׁ ָֽ
יעת הן
אכל בַ שָ נָ ֵׁ֣ה הַ ְשבִ ִ ָׁ֑
אמ ָׁ֔רּו מַ ה־ּנ ַ ָּׂ֖
וְ נ ְָתנָ ָּ֤ה הָ ֹּׁ֨ ָא ֶׁר ָ֙ץ פִ ְר ָׁ֔ ָיּה וַאֲ ַכל ֶׁ ְָּׂ֖תם ל ָָׁ֑שבַ ע ִ ָֽוישַ בְ ֶׁ ֹ֥תם ל ֶׁ ָָּׂ֖בטַ ח עָ ֶׁ ָֽליהָ ׃ כ וְ ִ ֵׁ֣כי ת ְ
בּואה
ָּ֤יתי ֶׁאת־בִ ְרכ ִָת ָ֙י ָל ֶָׁׁ֔כם בַ שָ נָ ָּׂ֖ה הַ ִש ִ ָׁ֑שית וְ עָ שָ ָ֙ת ֶׁאת־הַ ְת ָׁ֔ ָ
בּוא ָֽתנּו ׃ כא וְ צִ ִּו ִ
ת־ת ָ
ֵׁ֣לא נִזְ ָ ָׁ֔רע וְ ֹ֥לא נֶׁאֱ ָּׂ֖סף ֶׁא ְ
ָשן ַעֵׁ֣ד׀ הַ שָ נָ ֵׁ֣ה הַ ְת ִשי ִ֗ ִעת עַ ד־
בּואה י ָ ָׁ֑
ִל ְשֹלָּׂ֖ ש הַ שָ נִ ָֽים ׃ כב ּוזְ ַרעְ ִ֗ ֶׁתם את הַ שָ נָ ֵׁ֣ה הַ ְש ִמי ָׁ֔ ִנת וַאֲ ַכל ֶׁ ְָּׂ֖תם ִמן־הַ ְת ָ ֵׁ֣
י־לי הָ ָ ָ֑א ֶרץ ִּֽכי־גֵרים וְ תֹושָ ִ֛בים ַא ֶ ִ֖תם עמָ ִּֽדי׃
ּוא ָׁ֔ ָתּה תאכְ לָּׂ֖ ּו י ָ ָָֽשן ׃ כג וְ הָ ִ֗ ָא ֶׁרץ ָּ֤לא ִתמָ כ ָ֙ר לִצְ ִמתָֻּׁ֔ ת כ ִ֖
בֹו ָ֙א ְת ֵׁ֣ב ָ
[]...
ד־שנַ ֹ֥ת
תֹושב י ְִהיֶׁ ֵׁ֣ה עִ ָ ָׁ֑מְך עַ ְ
א־תע ֲֹ֥בד ָּׂ֖בֹו ע ֲֹ֥בדַ ת ָעָֽבֶׁ ד ׃ מ כְ שָ ִ ֹ֥כיר כְ ָ ָּׂ֖
ַר־לְָׁ֑ך ל ַ
לט ס וְ ִ ָֽכי־י ָֹ֥מּוְך ָא ִ ֹ֛חיך עִ ָ ָּׂ֖מְך וְ נ ְִמכ ָ
ל־מ ְשפ ְַח ָׁ֔תֹו וְ ֶׁאל־אֲ חֻּ זַ ֹ֥ת אֲ ב ָ ָּׂ֖תיו י ָָֽשּוב ׃ מב ִּֽכי־
הַ י ָּׂ֖בל ַיע ֲֹ֥בד עִ ָ ָֽמְך ׃ מא וְ יָצָ ָ֙א ָֽמעִ ָׁ֔ ָמְך ָּׂ֖הּוא ּובָ נָ ֵׁ֣יו עִ ָׁ֑מֹו וְ שָ ָ֙ב ֶׁא ִ
את
א־ת ְר ֶׁדֹ֥ה ָּׂ֖בֹו בְ ָפ ֶָׁׁ֑רְך וְ י ָָּׂ֖ר ָ
אתי א ָ ָּׂ֖תם מ ֶׁ ֵׁ֣א ֶׁרץ ִמצְ ָ ָׁ֑ריִם ֹ֥לא יִמָ כְ ָּׂ֖רּו ִמ ְמ ֶׁכ ֶֹׁ֥רת ָעָֽבֶׁ ד ׃ מג ל ִ
עֲבָ ַדַ֣י ֵ֔ ֵהם אֲ שֶׁ ר־הֹו ֹ֥צ ִ
ֹלהיך ׃
מאֱ ֶׁ ָֽ

דברים טו,יב-יח
יעת ְתשַ ל ֶׁ ְֹ֥חּנּו חָ פְ ִ ָּׂ֖שי מעִ ָ ָֽמְך ׃ יג
יב ִ ָֽכי־יִמָ ֹּׁ֨כר ל ְָ֜ך ָא ִ ֵׁ֣חיך ָ ָֽהעִ בְ ִ ִ֗רי אֹו ָ ָֽהעִ בְ ִר ָׁ֔ ָיה ַוע ָ ֲָֽב ְד ָּׂ֖ך ֵׁ֣שש שָ נִ ָׁ֑ים ּובַ שָ ָנ ָ֙ה הַ ְשבִ ָׁ֔ ִ
ּומי ְִק ֶׁבָׁ֑ך אֲ ֶׁשר ב ַרכְ ךֹ֛
ּומ ָג ְר ְנ ָּׂ֖ך ִ
יקם ׃ יד הַ עֲנָּ֤יק ַת ֲענִי ָ֙ק ָׁ֔לֹו ִמ ֵׁ֣צאנ ְָׁ֔ך ִ ָֽ
י־תשַ ל ֶׁ ְֹ֥חּנּו חָ פְ ִ ָּׂ֖שי ָֽמעִ ָ ָׁ֑מְך ֹ֥לא ְתשַ ל ֶׁ ְָּׂ֖חּנּו ר ָ ָֽ
וְ ִ ָֽכ ְ
ל־כן ָאנ ִכי ְמצַ ּוְ ךֹ֛
ֹלהיך עַ ַּ֞
ית בְ ֶׁ ֵׁ֣א ֶׁרץ ִמצְ ַ ָׁ֔ריִם וַ ָֽ ָֽיִפְ ְד ָּׂ֖ך יְהוָ ֵׁ֣ה אֱ ֶׁ ָׁ֑
ֹלהיך ִת ֶׁתן־לָֽ ֹו ׃ טו וְ ָזכ ְַר ִ֗ ָת ִ ֵׁ֣כי ֶׁעָּ֤בֶׁ ד הָ ֹּׁ֨ ִי ָ ָ֙
יְהוָ ֹ֥ה אֱ ֶׁ ָּׂ֖
־טֹוב לָּׂ֖ ֹו עִ ָ ָֽמְך ׃
יתך כִ י ֹ֥
אמר א ֶָׁׁ֔ליך ֹ֥לא א ָּׂ֖צא מעִ ָ ָׁ֑מְך ִ ָּ֤כי אֲ ָֽהבְ ָ֙ך וְ ֶׁאת־ב ָׁ֔ ֶׁ
ֶׁאת־הַ דָ ָבֹ֥ר הַ זֶׁ ָּׂ֖ה הַ יָֽ ֹום ׃ טז וְ הָ ָי ָ֙ה ִ ָֽכי־י ַ ֵׁ֣
ה־כן ׃ יח לא־י ְִק ֶׁ ֵׁ֣שה
עֹולָׁ֑ם וְ ַ ֹ֥אף לַאֲ מָ ְת ָּׂ֖ך ַתעֲשֶׁ ָֽ
יז וְ ל ַָק ְח ָ ֵׁ֣ת ֶׁאת־הַ מַ ְר ִ֗צעַ וְ נ ַָת ָ ָּ֤תה בְ ָאזְ נ ָֹ֙ו ּובַ ָׁ֔ ֶׁדלֶׁת וְ הָ יָ ֹ֥ה ְל ָּׂ֖ך ֶׁעֵׁ֣בֶׁ ד ָ
ֹלהיך בְ ָּׂ֖כל אֲ ֶׁ ֹ֥שר
ּוב ַרכְ ָ֙ך יְהוָ ֵׁ֣ה אֱ ָׁ֔ ֶׁ
בְ עי ִ֗ ֶׁנך בְ שַ ָֽלחֲ ָ֙ך א ָּ֤תֹו חָ פְ ִש ָ֙י ָֽמעִ ָׁ֔ ָמְך ִ֗ ִכי ִמ ְש ֶׁנ ָ֙ה ְש ַכֵׁ֣ר שָ ָׁ֔ ִכיר ע ָ ֲָֽב ְד ָּׂ֖ך ֵׁ֣שש שָ נִ ָׁ֑ים ָֽ
ַתע ֶׁ ֲָֽשה ׃ פ

דברים (טו,יב-יח)
יוצא בשביעית

ויקרא (כה,לט-מא)
יוצא ביובל

יכול להיות נרצע ולעבוד לעולם אין אפשרות לרציעה
לשון שילוח

לשון יציאה

הענקה לעבד בשחרור

אין הענקה

הטעם ' -וזכרת כי עבד.'...

הטעם ' -כי עבדי הם.'...

דבר מוכרח הוא שיסגל האדם לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט ,בכל רחבו ועמקו ,ואת יראת ד',
ותמצית הטהור של האמונה הפשוטה ,וכל מדותיה ברוחב ובעומק ,ועל גבי שתי הסגולות הללו
יבנה את כל מעלות רוחו העליונות .אסור ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם ,כי
אז אינה עוד יראת שמים טהורה .סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי ,הנטוע בטבע
הישר של האדם ,הולד ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה .אבל אם
תצוייר יראת שמים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב,
ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל ,ועל פי השפעתה מתמעט כח הפועל ההוא ,יראת
שמים כזאת היא יראה פסולה (הרב קוק ,שמונה קבצים א,שס)

