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ז- ה: דברים ה.1
'ָאנֹכִי עֹמֵד ּבֵין־ה' ּובֵינֵיכֶם ָּבעֵת ַההִוא ְל ַהּגִיד ָלכֶם אֶת־ּדְ בַר ה' ּכִי י ְֵראתֶ ם ִמ ְּפנֵי ָהאֵׁש וְֹלא־ ֲעלִיתֶ ם ָּבהָר לֵאמ ֹר׃ ָאנֹכִי ה
אֱ ֹלקיָך אֲ ׁשֶ ר הֹוצֵאתִ יָך מֵאֶ ֶרץ ִמצ ְַריִם ִמּבֵית ֲעבָדִ ים׃ ֹלא י ִ ְהי ֶה־לְָך אֱֹלקים ֲאח ִֵרים עַל־ ָּפנָי ַ׃
I stood between the LORD and you at that time to convey the LORD’s words to you, for you
were afraid of the fire and did not go up the mountain—saying: I the LORD am your G-d who
brought you out of the land of Egypt, the house of bondage: You shall have no other gods
beside Me.
.כד-: תלמוד בבלי מכות כג.2
דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה
ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם אמר רב המנונא מאי קרא תורה צוה לנו משה מורשה תורה
בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום
Rabbi Simlai taught: There were 613 mitzvot said to Moses. 365 prohibitions corresponding to
the number of days in the solar year and 248 positive mitzvot corresponding to the number of a
person’s limbs. Rav Hamnuna said: What is the verse that alludes to this? “Moses commanded to
us the Torah, an inheritance...” The word Torah, in terms of its numerical value, is 611. In
addition, “I am the Lord your G-d” and: “You shall have no other gods”, we heard from
the mouth of the Almighty, for a total of 613.
. תלמוד בבלי סנהדרין צט.3
 לא) כי דבר ה' בזה ומצותו הפר הכרת תכרת זה האומר אין תורה מן השמים ד"א כי דבר ה' בזה זה,תנו רבנן (במדבר טו
רבי ישמעאל אומר זה העובד עבודת כוכבים מאי משמעה דתנא דבי ר' ישמעאל כי דבר ה' בזה זה המבזה דבור...אפיקורוס
' ב) אנכי ה' אלקיך לא יהיה לך אלקים אחרים וגו,שנאמר לו למשה מסיני (שמות כ

The Rabbis taught: “Because he scorned the word of G-d and breached his commandments he is
cut off” refers to someone that says that the Torah is not from Heavem. Alternatively, the pasuk
refers to an Epicurean… Rabbi Yishmael says that it refers to someone who worships
idolotry. How do we know this? Because Rabbi Yishmael teachers that the pasuk means
that he scorned the words that were said to Moshe on Mt. Sinai: “I am the LORD your
G-d, do not worship other gods.”
 ספר המצוות להרמב"ם מצות עשה א.4
 והוא אמרו, והוא שנאמין שיש שם עלה וסבה הוא פועל לכל הנמצאים,היא הצווי אשר צונו בהאמנת האלקות
. והוא צווי באמונת האלקות כמו שבארנו,אנכי ה' אלקיך… הנה נתבאר לך שאנכי ה' מכלל תרי"ג מצות
The first mitzvah is that we are commanded to acquire knowledge of the nature of G‑d's
existence, i.e. to understand that there is an Original cause and Source of existence Who
brings all creations into being. The source of this commandment is G‑d's statement (exalted
be He), "I am G-d your Lord."... It is clear from this passage [the Gemara in Makkos] that "I
am G‑d your Lord," i.e. knowledge of G‑d, as explained above, is counted as one of the 613
mitzvot.

ב-א: הלכות יסודי התורה ב, משנה תורה.5
' ְונֶ ֱאמַר (דברים ו יג) "אֶת ה."ׁשּנֶ ֱאמַר (דברים ו ה) "וְָא ַהבְּתָ אֵת ה' אֱֹלהֶיָך
ֶ ַּנֹורא ַהּזֶה ִמ ְצוָה לְָאהֳבֹו ּו ְלי ְִרָאה אֹותֹו
ָ ָהאֵל ַהּנִ ְכּבָד ְוה
ׁשּי ִתְ ּבֹונֵן הָָאדָ ם ְּב ַמ ֲעׂשָיו ּובְרּוָאיו ַהּנִ ְפ ָלאִים ַהּגְדֹולִים ְוי ְִראֶה ֵמהֶן ָח ְכמָתֹו
ֶ ׁשעָה
ָ  ְּב. ְוהֵיאְַך הִיא הַּדֶ ֶרְך לְַא ֲהבָתֹו ְוי ְִרָאתֹו:"ירא
ָ ִאֱֹלהֶיָך ּת
) ּכְמֹו ׁשֶָאמַר ּדָ וִד (תהילים מב ג.ׁש ֵּב ַח ּו ְמ ָפאֵר ּומִתְ ַאּוֶה ּתַ ֲאוָה ּגְדֹולָה לֵידַ ע ַהּׁשֵם ַהּגָדֹול
ַ ׁשאֵין לָּה ע ֵֶרְך וְֹלא קֵץ ִמּי ָד הּוא אֹוהֵב ּו ְמ
ֶ
ׁש ָפלָה
ְ ֲחֹוריו וִי ַפחֵד וְיֹודֵ ַע ׁשֶהּוא ּב ְִרּי ָה ְק ַטּנָה
ָ ׁש ְּמ ַחּׁשֵב ּבַּדְ ב ִָרים ָהאֵּלּו ַע ְצמָן ִמּי ָד הּוא נ ְִרּתָ ע ַלא
ֶ  ּו ְכ."" ָצמְָאה נַ ְפׁשִי לֵאֹלהִים ְלאֵל חָי
)ׁשמֶיָך ַמ ֲעׂשֵי ֶא ְצּבְע ֹתֶ יָך" (תהילים ח ה
ָ  ּכְמֹו ׁשֶָאמַר ּדָ וִד (תהילים ח ד) "ּכִי א ְֶראֶה.ֲא ֵפלָה עֹומֶדֶ ת ּבְדַ עַת ַקּלָה מְעּוטָה ִל ְפנֵי ּתְ מִים ּדֵ עֹות
.ׁשּיִהְיּו ּפֶתַ ח ַל ֵּמבִין ֶלאֱה ֹב אֶת ַהּׁשֵם
ֶ  ּו ְלפִי הַּדְ ב ִָרים ָהאֵּלּו ֲאנִי ְמ ָבאֵר ְּכ ָללִים ּגְדֹולִים ִמ ַּמ ֲעׂשֵה ִרּבֹון הָעֹו ָלמִים ּכְדֵ י.""מָה אֱנֹוׁש ּכִי תִ זְּכ ְֶרּנּו
:ׁשּמִּתֹוְך ּכְָך אַּתָ ה ַמּכִיר אֶת מִי ׁשֶָאמַר ְו ָהי ָה הָעֹולָם
ֶ ּכְמֹו ׁשֶָאמְרּו ֲח ָכמִים ְּב ִענְי ַן ַא ֲהבָה
It is a mitzvah to love and fear this glorious and awesome God, as [Deuteronomy 6:5] states: "And you
shall love God, your Lord" and, as [Deuteronomy 6:13] states: "Fear God, your Lord." What is the path
[to attain] love and fear of Him? When a person contemplates His wondrous and great deeds and creations
and appreciates His infinite wisdom that surpasses all comparison, he will immediately love, praise, and
glorify [Him], yearning with tremendous desire to know [God's] great name, as David stated: "My soul
thirsts for the Lord, for the living God" [Psalms 42:3]. When he [continues] to reflect on these same
matters, he will immediately recoil in awe and fear, appreciating how he is a tiny, lowly, and dark
creature, standing with his flimsy, limited, wisdom before He who is of perfect knowledge, as David
stated: "When I see Your heavens, the work of Your fingers... [I wonder] what is man that You should
recall Him" [Psalms 8:4-5]. Based on these concepts, I will explain important principles regarding the
deeds of the Master of the worlds to provide a foothold for a person of understanding to [develop] love for
God, as our Sages said regarding love: "In this manner, you will recognize He who spoke and [thus,]
brought the world into being."
ג: הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים א, משנה תורה.6
ׁשּי ִ ְהי ֶה ַה ַּג ְלּגַל ַהּזֶה נֹוהֵג
ֶ ׁשּנִגְמַל אֵיתָ ן זֶה הִתְ חִיל לְׁשֹוטֵט ּבְדַ עְּתֹו וְהּוא ָקטָן ְוהִתְ חִיל ַלחֲׁש ֹב ּבַּיֹום ּו ַב ַּליְלָה ְו ָהי ָה ּתָ ֵמ ַּה הֵיאְַך ֶא ְפׁשָר
ֶ ּכֵיוָן
ׁשקָע ּבְאּור
ְ  וְֹלא ָהי ָה לֹו ְמ ַלּמֵד וְֹלא מֹודִ י ַע ּדָ בָר ֶאּלָא ֻמ.ׁשּי ְ ַסּבֵב אֶת ַעצְמֹו
ֶ  ּכִי אִי ֶא ְפׁשָר.ּתָ מִיד וְֹלא י ִ ְהי ֶה לֹו ַמנְהִיג ּומִי י ְ ַסּבֵב אֹותֹו
ׁש ִהּׂשִיג ּדֶ ֶרְך ָה ֱאמֶת
ֶ ַּכׂשְּדִ ים ּבֵין עֹובְדֵ י ּכֹו ָכבִים ַה ִּט ְּפׁשִים וְָאבִיו ְואִּמֹו ְוכָל ָהעָם עֹובְדֵ י ּכֹו ָכבִים וְהּוא עֹובֵד ִע ָּמהֶם ְולִּבֹו מְׁשֹוטֵט ּו ֵמבִין עַד
.ׁשּי ֵׁש ׁשָם אֱלֹו ַּה ֶאחָד וְהּוא ַמנְהִיג ַה ַּג ְלּגַל וְהּוא ּב ָָרא הַּכל ְואֵין ְּבכָל ַהּנִ ְמצָא אֱלֹו ַּה חּוץ ִמּמֶּנּו
ֶ  ְוי ָדַ ע.ְו ֵהבִין קַו ַהּצֶדֶ ק מִּתְ בּונָתֹו ַהּנְכֹונָה
ַאר ָּבעִים
ְ  ּובֶן.ׁשּג ַָרם ָלהֶם ִלטְעֹות זֶה ׁשֶעֹובְדִ ים אֶת הַּכֹו ָכבִים ְואֶת הַּצּורֹות עַד ׁשֶָאבַד ָה ֱאמֶת מִּדַ עְּתָ ם
ֶ ׁשּכָל הָעֹולָם טֹועִים וְדָ בָר
ֶ ְוי ָדַ ע
ׁשאֵין זֹו ּדֶ ֶרְך
ֶ ׁש ִהּכִיר ְוי ָדַ ע הִתְ חִיל ְל ָהׁשִיב ּתְ ׁשּובֹות עַל ְּבנֵי אּור ַּכׂשְּדִ ים ְו ַלעֲרְֹך ּדִ ין ִע ָּמהֶם וְלֹומַר
ֶ  ּכֵיוָן.ּבֹוראֹו
ְ ׁשנָה ִהּכִיר ַאב ְָרהָם אֶת
ָ
ׁשאֵין ָראּוי ַלעֲב ֹד ֶאּלָא ֶלאֱלֹו ַּה הָעֹולָם וְלֹו ָראּוי ְל ִהׁשְּתַ חֲוֹות ּו ְל ַהק ְִריב
ֶ ׁשּבֵר ַה ְּצ ָלמִים ְוהִתְ חִיל לְהֹודִ י ַע ָלעָם
ִ ׁשאַּתֶ ם הֹו ְלכִים ּבָּה ְו
ֶ ָה ֱאמֶת
.ׁשּיַּכִירּוהּו ּכָל ַהּבְרּואִים ַה ָּבאִים
ֶ ּו ְלנַּסְֵך ּכְדֵ י
After this mighty man was weaned, he began to explore and think. Though he was a child, he began to
think [incessantly] throughout the day and night, wondering: How is it possible for the sphere to continue
to revolve without having anyone controlling it? Who is causing it to revolve? Surely, it does not cause
itself to revolve. He had no teacher, nor was there anyone to inform him. Rather, he was mired in Ur
Kasdim among the foolish idolaters. His father, mother, and all the people [around him] were idol
worshipers, and he would worship with them. [However,] his heart was exploring and [gaining]
understanding. Ultimately, he appreciated the way of truth and understood the path of righteousness
through his accurate comprehension. He realized that there was one God who controlled the sphere, that
He created everything, and that there is no other God among all the other entities. He knew that the entire
world was making a mistake. What caused them to err was their service of the stars and images, which
made them lose awareness of the truth. Abraham was forty years old when he became aware of his
Creator. When he recognized and knew Him, he began to formulate replies to the inhabitants of Ur
Kasdim and debate with them, telling them that they were not following a proper path.

 השגות הרמב"ן לספר המצוות מצות עשה א.7
 אמרו במכילתא לא יהיה לך אלקים, וכן בדברי רז"ל מפורש שהוא קבלת מלכותו יתעלה והיא האמונה באלקות
 משל למלך שנכנס למדינה אמרו לו עבדיו גזור להם גזירות, אחרים על פני למה נאמר לפי שהוא אומר אנכי ה' אלקיך
 כך אמר,אמר להם לאו כשיקבלו מלכותי אגזור עליהם גזירות שאם מלכותי אינן מקבלים גזירותי היאך מקיימים
המקום לישראל אנכי ה' אלקיך לא יהיה לך אלקים אחרים על פני אני הוא שקבלתם עליכם מלכותי במצרים אמרו הן
 ועם כל זה ראיתי לבעל ההלכות שלא ימנה אותה מצוה מכלל.כשם שקבלתם מלכותי קבלו גזירותי לא יהיה לך
תרי"ג… והנראה מדעתו של בעל ההלכות שאין מנין תרי"ג מצות אלא גזירותיו יתעלה שגזר עלינו לעשות או
 אבל האמונה במציאותו יתעלה שהודיע אותה אלינו באותות ומופתים ובגילוי השכינה, מנענו שלא נעשה
לעינינו הוא העיקר והשורש שממנו נולדו המצות לא ימנה בחשבונן… עשו קבלת המלכות ענין בפני עצמו
והמצות הנגזרות מאתו יתעלה מענין אחר
The Rabbis of Blessed Memory interpreted [this commandment] as acceptance of His
kingdom, may He be exalted, and this is belief in His Divinity. They said in the Mekhilta
“why was ‘you shall have no other gods besides me” spoken since G-d already said “I am Lord
your Go-?” An analogy to a king that went to rule in a new country. The kings official’s said to
him “legislate laws for the population.” The king responded “before I legislate laws for the
population, the population must first accept my sovereignty. For if they do accept my sovereignty
then how can they fulfill my laws?” Likewise the Omnipresent said to Israel “I am the Lord your
G-d. You shall have no other gods besides me I am He whose Kingship you accepted while in
Egypt.” They said “yes.” “Just as you accepted my Kingship then, accept My laws now—do not
have. . . After all this, I saw that the Ba’al Halakhot (Behag) did not count this
commandment within the 613... And it appears from the opinion of the Ba’al Halakhot that
the only laws he counted as a commandment within the 613 are those laws which He, may
He be exalted, commanded concerning doing an action or refraining from doing an action.
Belief in His Existence, may He be exalted, which He informed us through His signs and
miracles and the revelation of His Presence in front of our eyes is the essence and root from
which the mitzvot are born and are therefore not counted… He made the acceptance of
sovereignty a topic unto itself and the mitzvot and the Laws a topic unto itself. (Translation
by R. Ari Weiss).
ב: רמב"ן על התורה שמות כ.8
, והוא אלקים להם,’ יורה ויצוה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה,’ אמר אנכי ה,אנכי ה’ אלקיך הדבור הזה מצות עשה
אמר המקום לישראל... ... שחייבים לעבוד אותו, והוא אלקים להם, מאתו היה הכל בחפץ ויכולת, קדמון,כלומר הווה
, כשקבלתם מלכותי קבלו גזרותי, אני הוא שקבלתם מלכותי עליכם במצרים אמרו לו הן,אנכי ה’ אלקיך לא יהיה לך
!כלומר אחר שאתם מקבלים עליכם ומודים שאני ה’ ואני אלקיכם מארץ מצרים קבלו כל מצותי
“I am the Lord your G-d.” This statement is a positive commandment. He said, “I am the
Lord” in order to instruct and command the Jewish people that they should know and believe that
there is a G-d. That is to say: He exists, and always existed, and everything came into being
through His desire and ability. He is their G-d Whom they are obligated to serve … G-d said to
the Jews, “I am the Lord your G-d. You shall have no [other gods].” [In other words, G-d said,]
“It is I Whose Kingship you accepted on yourselves in Egypt.” They (the Jews) replied, “Yes it is
true.” [G-d then said,] “If you accept my Kingship you should accept my laws.” That is, after
you have accepted and agree that I am the Lord and I am your G-d [as you saw] from Egypt, now
accept my mitzvot!”

 רב חסדאי קרשקש אור ה' הקדמה.9
יסוד האמונות ושרש ההתחלות אשר יישירו אל ידיעת האמת בפנות התורה [האלקית] הוא האמונה במציאות
הקל יתברך ולהיות הכוונה בחלק הזה (אמונות) [אמות] פנות ודעות תורת הקל יתברך וראוי שנחקור בשרש הזה
 ואולם היות שרש התחלות התורה (הקל יתברך) [האלקי'] הוא האמונה במציאות הקל יתברך הוא.ואופן עמידתינו עליו
 ואין ענין להיות הקל יתברך זולת היות המסדר והמצוה.מבואר בעצמו להיות התורה מסודרת ומצווה ממסדר ומצוה
הקל ית' ולזה טעה טעות מפורסם מי שמנה במצות עשה להאמין מציאות הקל יתברך וזה כי המצוה [מן] המצטרף
 ולזה באשר נטה אמונת מציאות הקל יתברך מצוה כבר נניח אמונת מציאות.ולא יצוייר מצוה בזולת מצוה ידוע
הקל יתברך קודמת בידיעה לאמונת מציאות הקל ואם נניח גם כן אמונת מציאות הקל הקודמת מצוה יתחייב גם
כן אמונת מציאות הקל קודמת וכן לבלתי תכלית ויתחייב שתהיה אמונת מציאות הקל מצות בלתי בעל תכלית
.וכל זה בתכלית הבטול ולזה הוא מבואר שאין ראוי למנות אמונת מציאות הקל במצות עשה
וכבר יראה מפנים וזה שכבר יראה מהוראת שם המצוה וגדרה שלא תפול אלא בדברים שיש לרצון ולבחירה
 אמנם אם האמונת במציאות הקל היא מהדברים שאין לבחירה ורצון מבוא בהם יתחייב שלא תפול.מבוא בהם
הוראת שם המצוה בה וזה ממה שנחקור בו ממה שיבא בגזירת הצור ואיך שיהיה למה שהוא מבואר היות האמונה
.הזאת שרש והתחלה לכל המצות אם נמנה אותה במצוה יתחיי' שתהיה התחלה לעצמה וזה בתכלית הבטול
The basis of all faith and the taproot of all beginnings, that paves the way towards
understanding the truth of the elements of the divine Torah, is the belief in the existence of
G-d, the Blessed. Therefore the purpose of this section [of Ohr Hashem] is to substantiate
aspects and knowledge of the Torah of G-d, the Blessed, and it is worthy of examination, this
root, and how it can be stood on firm ground… Yet, if the first command of the Torah were to be
belief in the existence of G-d, the Blessed, the commander would be commanded. And it is the
nature of G-d to only be the one commanding, not a thing that is commanded! Yet this is
the famous mistake of those who counted as a positive commandment belief in the existence
of G-d, the Blessed, and this mistake is that the commands do not stand alone, there is no system
of commands without a known and recognized commander. And for this, when you count
believing in G-d as a commandment, you already assume the existence of a G-d to
command you, which you already knew that you should believe in. And if you were to
believe that a G-d commanded you to believe in a G-d, you'd have to know that a G-d
commanded you to believe in a G-d! And it would go on forever, this infinite chain of things
you'd need to believe in, and so the whole point would be destroyed. And that is why you
should never count believing in the existence of G-d, the Commander, as a commandment.
And this may be seen in another way: that it is indeed clear from the meaning of the term
commandment and its definition that it can only find its place among things to which will
and choice apply. If indeed the belief in the existence of G-d is among the things to which
will and choice do not apply, it follows that the meaning of the term commandment will not
fit. This is something we shall investigate later on, G-d willing. Any way one looks at it,
because it is evident that since this belief is a root and principle of all the commandments, if we
count it itself as a commandment, it would follow that it is its own premise—yet this is the
height of absurdity! (Translation by Joshua Skootsky).

ה:ה: רב חסדאי קרשקש אור ה' ב.10
בדעות אשר בפנות התוריות איך יהיה בהם גמול ועונש מי יתן ואדע כי הוא מבואר לפי הקבלה שהעונש בהם נפלא
 אלו שאין להם חלק לעולם. ואמרם במשנה.כאמרם אבל המינים והאפרקוסים ושכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים
 וכל שכן אם היא אמונה.שהמאמין אמונה מה...הבא וכו׳ וכבר יראה בהם שאין לרצון ולבחירה מבוא בהם כלל
 וזה שאחר שהמניע ההוא חזק.מופתית אין אפשר מבלתי שירגיש חיוב והכרח גמור להאמין האמונה ההיא
 הנה החיוב וההכרח מבואר.החיוב אין המלט ממנו והוא המופת המוחלט אחר שהנחנוה אמונה אמונה מופתית
שהאדם על האמונות בלתי בחיריי ואין...נגלה ומורגש אצלו שהוא נמנע בחקו ולהאמין סותר האמונה ההיא
…לרצון שום מבוא עליהם
שאחר שהתבאר שאין על האמונות מבוא לרצון אבל המאמין הוא מרגיש בהכרח אשר לו על היותו מאמין הנה הוא
מבואר שאין המלט אלא בשנשי׳ הבחירה והרצון על ענין דבק ומחובר עם האמונות סמוך מצדן להם והוא הערבות
.והשמחה אשר לנו כשחנן אותנו השם אמונתו והחריצות לעמוד על אמתת והוא עניין רצוניי ובחיריי בלי ספק
 ולזה הוא.וזה שכבר יצוייר אמתות האמונה בזולת שישיג בעל האמונה התעוררות שמחה בהיותו בעל האמונה ההיא
מבואר שהתעוררות השמחה והשתדלות בעיון באמתתה עניינים נמשכים לרצון והבחירה אשר עליה יתישב
.עניין הגמול והעונש
How could there be reward and punishment for beliefs relating to Torah? What would I give to
understand this! For it is made clear in the tradition that their punishment is extraordinary, as
they said, "the heretics and epicureans, those who deny the Torah or deny the resurrection of the
dead… will remain in Gehinnom generation after generation", and "The following have no share
in the world to come: one who says that the resurrection of the dead is not found in the Torah,
one who says that the Torah is not from heaven, and the epicurean"… But we can clearly see
that desire and choice have no sway whatsoever in these matters. Because… when a person
believes something, they experience that belief as compelled and entirely un-chosen. How
much more so when they have compelling, inescapable reasons irrefutably proving it to be
true: in these situations they feel clearly, perceptibly, and viscerally compelled to believe
[the result of the proof], and it is simply impossible for them to believe the opposite… For
desire and choice have no effect on beliefs: beliefs are not a matter of choice, and desire
cannot act upon them…
After establishing that desires have no influence on beliefs, and that all beliefs are experienced as
compelled upon those who believe them, we have no option other than to locate desire and
choice [for which one is rewarded or punished] in an area connected to beliefs and adjacent to
them. This area is the satisfaction and joy we have when God graces us with belief in G-d,
and the exertion we dedicate to arriving at its truth - for this is undoubtedly a matter of
desire and choice. For you can immediately see that a belief can be true without a believer
achieving (yasig) an awakening of joy in her believing it. From this it is clear that the
awakening of joy and dedication to examining the belief’s truth are driven by desire and
choice. And from this the question of reward and punishment is resolved.
(Translation by R. Jason Rubinstein).

" רב אלחנן וסרמן קובץ מאמרים "מאמר על אמונה.11
 הרי לפניך עולם של הפקר ועשה מה, אשר היצה"ר משחד אותם ואומר להם,כ"ש אנשים המשוקעים בתאות עה"ז...
, לא יוכל להכיר את האמת אם היא נגד רצונותיו והוה כמו שיכור לדבר זה,שלבך חפץ… כי בדבר שהאדם משוחד
 ומעתה אין תימה מהפילוסופים שכפרו בחידוש. בשעה שהוא שיכור,ואף החכם היותר גדול לא תעמוד לו חכמתו
, ושוחד כזה יש בכחו להטות דעת אדם, כי כפי גודל שכלם עוד גדלו יותר ויותר תאוותיהם להנאות עוה"ז,העולם
 בלתי אם אינו משוחד בדבר, ואין כח בשכל האדם להכיר את האמת. אלא חמש, כי שתי פעמים שנים אינן ארבע,לומר
 להאיר את עיני, גם היותר גדול, אין כח להשכל, אבל אם הכרת האמת היא נגד רצונותיו של אדם,שהוה דן עליו
 לא עבדי ישראל, וכמאמרם, כדרך עובדו ע"ז,והאמונה בע"ז הגיעה לו מפני חוזק תאוותיו לעשות כל תועבה...האדם
 רק אם יהיה,ע"ז אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיא… ובעניני אמונה ודעת אי אפשר לאדם להכיר את האמת
 רק אצל חכמי ישראל הקדושים, ואנשים כאלו אינן נמצאים כלל בשום אומה ולשון,חפשי מכל תאוות עוה"ז
 בהיות, אשר רק הם היו כשרין לדון בעניני אמונה, שאנו חייבין לשמוע לקבלתנו מרז"ל,כמלאכי אלוקים… נמצא
 המטה, אי אפשר לשום אדם להשתחרר מיצרו הרע,שכלם חפשי משום נטית רצון כל שהוא… כי בלי עסק התורה
.את שכלו לרצונותיו
All the more so for the people who are immersed in the temptations of this world, whom the evil
inclination bribes and tells, “behold, there is an ownerless world in front of you, and you can do
whatever your heart desires!”... Regarding any matter about which a person has been bribed, he
is not able to recognize the truth if it is against his will and it is as if he is drunk regarding this
matter. And even the greatest of wise man will not stand up for him while he is in that drunken
state. Therefore it is not astonishing that there are philosophers that reject the creation ex nihilo
because their desires for the pleasures of this world continue to expand in proportion to their
intellect. And a bribe like this has the power to turn aside the mind of a person, even to the extent
of saying that two times two is not four, but five. But if recognition of the truth is against man’s
will, then their intellect, even the greatest intellect, does not have the capacity to enlighten
them… And his faith in idolatry comes to him because of the strength of his desires to act out all
abomination, in the manner of idolatry. As [the rabbis] say, that “the people of Israel only
worshiped idols in order to permit themselves public promiscuity” (San. 63b)... in the matters of
faith and knowledge one can only know the truth if they free themselves from all the
temptations of this world, and people like that cannot be found in any nation or ethnicity
except among the sages of Israel, who are as holy as angels. We find that we must listen to our
tradition from the Rabbis, who were the only ones capable of discussing matters of faith because
their minds were free from any distortion of their will... For without deep engagement with the
Torah, it is impossible for any person to free himself from his evil inclination, which twists
his intellect to accord with his wishes.
א: בראשית רבה לט.12
, וראה בירה אחת דולקת אמר תאמר שהבירה זו בלא מנהיג,אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום
 כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא, אמר לו אני הוא בעל הבירה,הציץ עליו בעל הבירה
. הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם,מנהיג
R. Isaac said: This [Gen. 12:1] can be compared to a person traveling from place to place and
saw a palace ablaze. He said, “Is it possible that this palace could have no proprietor?” The
palace proprietor made an appearance to him and said to him, “I am the proprietor of this
palace!” So too our father Avraham wondered “how could it be that this world has no
proprietor?” Hashem made an appearance to him and said to him, “I am the proprietor of
this world!”

" רב שמעון גרשון רוזנברג (שג"ר) "אי הוודאות כניסיון העקדה.13
 מהתמסרות ומרצון לצאת ידי חובת, ציות שמונע רק מכניעה.״על מנת כן״ מבטא החלטיות שונה מהציות הרגיל
 כשעלול להתברר שציות זה עצמו, איך יכול הוא לפעול מתוך רצון הציות.הצו האלוקי לא יכול להניב תגובה כזו
 הוא מוכן, מתוך אהבתו את האלוקים.הוא עברה על רצון ה׳י זו היא תנועה מוחלטת שלא מתנה את עצמה בדבר כלשהו
;להסתכן בכך שאלוקים יבוא אליו מחר בהאשמות! התשובה שמדרש זה נותן לשאלת הספק שונה מהתשובות הקודמות
 ורק משום, אלא אף על הדתי עצמו, לא רק על המוסרי, המוכנה להמר על הכל,היא תשובה של תנועה מוחלטת
 בכל אופן נראה שגם.כך יכולה היא להגיע אם לא לוודאות מוחלטת אזי לפחות לנכונות ולהתמסרות מוחלטים
 זהו. אפשרית רק מתוך הספק שהשטן זורע בו,ההתעקשות של אברהם על כך שאמנם זהו הציווי האלוקי
 שכלל אינה, התעקשות נוקשה. אס נפרש שהספק חבוי באברהם עצמו, במיוחד.המייחד אותה מאטימות רגילה
. היא חסרת משמעות וכוזבת,לוקחת בחשבון את הספק עצמו
An obedience motivated merely by submission, dedication, and a desire to fulfil the letter of
the law cannot produce such a reaction. How can Abraham be motivated by obedience when
obeying could itself constitute a transgression of G-d’s will? His is an absolute, unconditional
commitment, his love of G-d so complete that he remains undeterred even by the prospect of
G-d’s accusing him of murder after the fact. The answer that this midrash provides to the
question of doubt differs from the previous ones. It expresses Abraham’s unremitting dedication,
his willingness to foreit everything -not just ethics but even his very religion- which is his only
path to unqualified devotion, if not utter certainty. In any event, it appears as though
Abraham’s insistence on the divine origin of the imperative to slaughter his son can be
facilitated only by the seed of doubt... This is what sets it apart from ordinary obstinacy,
especially if we read [his doubt] as a manifestation of Abraham’s own misgivings.
Intransigence that does not take doubt into account is meaningless and false. (Translation
from Rabbi Shimon Gershon Rosenberg’s Faith Shattered and Resotred: Judaism in the
Postmodern Age.).
א: רמ"א שלחן ערוך אורח חיים א.14
 ּכִי אֵ ין יְׁשִ יבַת הָָאדָ ם,ַּתֹורה ּו ְב ַמעֲלֹות ַהּצַּדִ יקִים ֲאׁשֶר הֹו ְלכִים ִל ְפנֵי ָהאֱֹלהִים
ָ ׁשּוִיתִ י ה' ְלנֶגְּדִ י תָ מִיד הּוא ְּכלָל ּגָדֹול ּב
ִ
 וְֹלא ּדִ ּבּורֹו ְוה ְַר ָחבַת ּפִיו,ּותְ נּועֹותָ יו ַו ֲע ָסקָיו וְהּוא ְלבַּדֹו ְּבבֵיתֹו ּכִיׁשִ יבָתֹו ּותְ נּועֹותָ יו ַו ֲע ָסקָיו וְהּוא ִל ְפנֵי ֶמלְֶך ּגָדֹול
 ּכָל ׁשֶ ּכֵן ּכְׁשֶ ּיָׂשִ ים הָָאדָ ם אֶ ל לִּבֹו ׁשֶ ַה ֶּמלְֶך ַהּגָדֹול ָה ָּקּבָ''ה,ּכ ְִרצֹונֹו וְהּוא עִם ַאנְׁשֵי ּבֵיתֹו ּוקְרֹובָיו ּכְדִ ּבּורֹו ּבְמֹוׁשַב ַה ֶּמלְֶך
,' אִם יִּסָתֵ ר אִיׁש ַּב ִּמסְּתָ ִרים ַו ֲאנִי ֹלא א ְֶראֶּנּו נְאֻם ה:ׁשּנֶ ֱאמַר
ֶ  ּכְמֹו,ָָארץ ּכְבֹודֹו עֹומֵד ָעלָיו וְרֹואֶ ה ְּב ַמעֲׂשָ יו
ֶ אֲ ׁשֶ ר מְֹלא כָל ה
ִמּי ָד יַּגִי ַע ֵאלָיו ַהּי ְִרָאה ְו ַה ַה ְכנָעָה ּו ַפחַד ה' י ִתְ ּב ַָרְך ּו ָבׁשְּתֹו ִמּמֶּנּו ּתָ מִיד
"I have set the Lord before me constantly" ; this is a major principle in the Torah and amongst
the virtues of the righteous who walk before G-d. For a person's way of sitting, his movements
and his dealings while he is alone in his house are not like his way of sitting, his movements
and his dealings when he is before a great king; nor are his speech and free expression as
much as he wants when he is with his household members and his relatives like his speech when
in a royal audience. All the more so when one takes to heart that the Great King, the Holy
One, Blessed Is He, Whose glory fills the earth, is standing over him and watching his
actions, as it is stated: "'Will a man hide in concealment and I will not see him?' - the word of
G-d", he immediately acquires fear and submission in dread of G-d, May He Be Blessed, and is
ashamed of Him constantly.

